אגף הנדסה -מהנדסת העיר

ב"ה

1

Engineering Division

תאריך ________________ :
היתר מספר ____________ :

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD

תיק בניין ______________ :
רחוב _________________ :
בעלי ההיתר ______________________________:

דף ריכוז דרישות לקבלת טופס  / 4טופס 5

בית העירייה – כיכר קומנדו
שד' דוד המלך  2ת.ד 401 .לוד
71104

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

401 Lod 71104

פיקוח
בניה
רישוי
בניה

דוא"לMail: / :
c a r me l a l @ l o d . m u n i . i l

טל פו ן 0 8 - 9 2 7 9 6 0 2 :
פק ס 0 8 - 9 2 7 9 0 9 1 :

כתובתנו באינטרנט:
www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר:
עו"ד ,יאיר רביבו

פיקוח
בניה

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948

שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם

מיקום:

במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.

אוכלוסיה:

כ 77,500-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,
)16
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
________________

פיקוח
בניה

שם הטופס
 .1היתר בניה מאושר ע"י הועדה מצורף בזה
 .2אישור מנהל מח' רישוי למילוי כל תנאי ההיתר ותשלום אגרות ,
אי חובות היטלי השבחה
 .3טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש חשמל  ,מים וטלפון
 .4טפסי :א -הודעה על מינוי אחראי לביקורת
א  - 1הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד
ב  - 1דיווח עריכת ביקורת  -בגמר יסודות
ב  - 2דיווח עריכת ביקורת  -גמר שלג
ב  - 3דיווח עריכת ביקורת  -סטייה מהיתר
ב  - 4דיווח עריכת ביקורת  -גמר מבנה
ג  -אישור מודד מוסמך על יציקת יסודות
אישור מודד מוסמך גמר רצפה של קומת מסד
ד-
הצהרת מודד מוסמך לאחר גמר הבניה כולל מפה מצבית לאחר גמר
הבניה החתומה ע"י מודד מוסמך (חותמת עם מס' רישוי חתימה )
כולל קווי בניה ומפלס + 0.00
תצהיר אחראי לביצוע שלד (תקנה  20א )
ה-
דו"ח בדיקת ממ"ד/ממ"ק/ממ"מ
ו -
בקשה לאישור מסגרת מגן למרחבים מוגנים
תצהיר קבלן מבצע
ז-
 .5קבלת מערך בדיקות במעבדה מאושר  :מס'  - 1בטונים
מס'  - 2אינסטלציה
מס'  - 3איטומים
 .6אישור מיועץ אינסטלציה
 .7תכנית אינסטליציה סניטרית ( נספח סניטרי )
 .8אישור מעבדה להתקנת מערכת הגז וקבלת תוכנית AS-MADE
של צנרת גז מצובר עד לבניין
 .9קבלת תוכנית  AS-MADEכולל העמדת מבנים ומערכת תשתית
 .10אישור מח' הכנסות על גמר תשלומים לאגרות עבור המבנה
 .11אישור בזק
 .12אישור כיבוי אש
 .13אישור הג"א כולל אישורי מעבדה לטיח ולאטימות הממ"מ נגד
גזים
 .14אישור לתקינות המעלית על יועץ המעלית ומשרד התמ"ת כלל תו
תקן
 .15אישור תאגיד מים וביוב (מי לוד )
 .16אישור מחלקת כבישים – חניה  ,בינוי ותשתיות  ,תנועה
 .17תברואה  ,איכות הסביבה  ,הסדרי אשפה
 .18אישור על ביצוע פינוי בפועל של פסולת בניין לאתר מאושר
 .19אישור מודד מורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה לחדרי
טרספורמציה
 .20תמונות מכל החזיתות לאחר גמר הבניה
 .21אישור מורשה נגישות בכל מבנה ציבור (גם בבעלות פרטית)
 .22אישור מעבדה מוסמכת למתקני משחק
 .23טופס בקשה לתעודת גמר

לוד  -פסיפס של תרבויות
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