בס"ד

אגף הנדסה
יחידת הפיקוח על הבניה וועדה לתכנון ובניה
Engineering Division

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD
בית העירייה – כיכר קומנדו

לידיעת התושבים המבקשים לשחרר ערבות!
א .בעת הגשת הבקשה לשחרור ערבות עליכם לצרף את המסמכים
הבאים:

שד' דוד המלך  2ת.ד 104 .לוד 44401

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא " ל Mai l: / :
carmelal@lod.muni.il

טל פ ון 0 8 - 9 2 7 9 9 8 1 :
פ קס 0 0 - 2 2 4 2 0 2 4 :

כתובתנו באינטרנט:
www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר:
עו"ד ,יאיר רביבו

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 02
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()44.4.4210
שטח שיפוט:
כ 40,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 44,,00-תושבים
__________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)41 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
________________
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אישור הצהרת מהנדס אחראי לביצוע שלד הבנין.
דו"ח בדיקה ממכון תקנים לבטונים.
אישור תקנות ממ"ד ממכון התקנים .
דו"ח בדיקה ממכון תקנים לחיפוי אבן (במידה ונדרש).
אישור על הטמנת פסולת הבניין באתר מורשה.
אישור קבלן רשום  +צילום רישיון בתוקף  +צילום דף ראשון
ואחרון מהחוזה.
אישור ממחלקת לוגיסטיקה (תחזוקה)על תקינות
שטחים ציבוריים.

ב .לידיעתכם במידה ובוצעו שינויים בבניה שלא עפ"י ההיתר
עליכם להגיש תוכניות שינויים לאישור הוועדה
במידה ולא הוגשו תוכניות כללו וימצא ע"י המפקח/ת כי ישנם
אי התאמות להיתר
 .1יערך דו"ח פיקוח עבירה וכל המשתמע מכך.
 .2ביקור נוסף בנכס יערך רק לאחר  45יום מיום הביקורת  /מיום
קבלת ההיתר לתוכנית השינויים.

ראו זאת כאחריות אישית בלבד.
בברכה
מחלקת פיקוח הבניה

לוד – פסיפס של תרבויות

