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 אלון שבות

 אלעזר

 איבי הנחל

 בת עין

 גבעות

 הר גילה

 כפר אלדד

 כפר עציון

 כרמי צור

 מגדל עז

 מעלה עמוס

 מעלה רחבעם

 מצד

 מרחבי דוד

 נווה דניאל

 נוקדים

 פני קדם

 קדר

 קדר דרום

 ראש צורים

 שדה בועז

 שדה בר

 תקוע

 

 סיכום סטטוס
 תכנון פיתוח ובינוי לשכונת/ מתחם_____________

 תב"ע: 
 בתוקף/ בתכנון

 
  :משתתפים

 מתכננים: מטעם היישוב/ היזם: מטעם המועצה:
   מהנדסת המועצה -זהרה ישי

   תכנון -טליה בן עמארה
   רישוי ופיקוח -רותם כץ

   ביטחון -פנחס הרשלר
    תברואה -מאיר אלמקייס

   אשפה  -יאיר בלמס
   פיקוח ותנועה  -מני סקולניק

 
 .של כל הנ"ל על מנהל הפרוייקט להעביר רשימה מסודרת עם פרטי התקשרות

 
 רקע:

 
 יש להגיש לרותם כץ: -החתומים ע"י הגורם המאשרהמקוריים  את כל המסמכים

סטטוס 

ביצוע+ 

 תאריך

 המסמך הנדרש תחום
גורם פנימי 

 מאשר

 

חלוקה למגרשים/ 
תאי שטח ומספור 

בהתאמה לתב"ע 
 מאושרת

 חלוקה אנליטית ברמת תצ"ר. תכנית 
 מודד מוסמך.  ל ידיערוכה וחתומה ע

ותהווה  DWG+PDFתוגש בפורמטים 
 תכנית רקע לכל התכניות להלן. 

 לבקשות להיתרים. תשמש בסיס

 
מנהלת מח' 

 תכנון )טליה(
ומנהלת 
 הנכסים

 
מנח,  -כבישים

ותיאום  שיפועים 
 תשתיות

יש להגיש בקשה להיתר עבודות עפר, 
חתומה ע"י מהנדס  כבישים ותשתיות,

, קונסטרוקטור אחראי ויתר תנועה
 מתכנני התשתיות.

 רשות רישוי

 ותמרור תנועה 
תכנית מתואמת מול יועץ התנועה של 

המועצה, חתומה ע"י מתכנן הכבישים  
 המצהיר על התאמה לאישור מפע"ת.

 
 רשות תמרור

 )מני(
 

 , פיתוח ובינוינוף 

תכנית לכלל המרחב הציבורי לרבות 
שצ"פים ורחובות וחוברת פרטי פיתוח 

 וחתכי רחוב
חתומה ע"י המתכנן ומאושרת ע"י יועץ 

 נגישות מתו"ס.

 זהרה
 

 תכנית חתומה ע"י המתכנן אשפה 
סגן מנהל 

האגף התפעולי 
 )יאיר(
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סטטוס 

ביצוע+ 

 תאריך

 המסמך הנדרש תחום
גורם פנימי 

 מאשר

 
תכנית גינון 

 והשקיה

תכנית לכלל המרחב הציבורי לרבות 
 שצ"פים ורחובות וחוברת פרטי גינון

 חתומה ע"י המתכנן
 גנן המועצה

 תכנית חתומה ע"י המתכנן מרכיבי ביטחון 

מנהל האגף 
תפעולי 
 וביטחון
 )פינצ'י(

 תכנית חתומה ע"י המתכנן ביוב 
מנהל מח' 

תברואה 
 )מאיר(

 
תכנית הידרולוגיה 

 וניהול נגר עילי 

 תכנית חתומה ע"י מהנדס הכבישים.
 וע"י איגוד ערים לאיכה"ס.

במקרה הצורך יידרש מהנדס ניקוז 
 לפתרון בעיות נקודתיות

מנהל מח' 
תברואה 

 )מאיר(
 

 
חשמל, תאורה 

 ותקשורת

תכנית חתומה ע"י המתכנן וע"י חח"י, 
 בזק, הוט.

סגורות בדלתות ברזל  -גומחות לפילרים
 לפי פרט אחיד

חשמלאי 
 )מיכאל(

 

 
עמידה בתקני 

בטיחות ובטיחות 
 אש

 
יש להגיש תכנית מאושרת ע"י יועץ 

 בטיחות ובטיחות אש

מנהלת מח' 
 תכנון

 )טליה(

 
 עצים

 
 

יש לקבל אישור קמ"ט חקלאות לעקירת 
 עצים, במידת הצורך.

 

 עירוב 
 

לקבל אישור מיו"ר המועצה הדתית על 
 תכנון עירוב

 

 נכסים 
יש להעביר להילה חוזים מול החטיבה/ 

בר רשות, דף ראשון של חוזה מכר 
 ואינדקס.

 -רכזת נכסים
 הילה אביטל

 הערות:
 יש להגדיר תחום ביצוע ברור לכל התכניות.  .1
יחלו לאחר השלמת אישור השכונה/ במקביל )יש למחוק תהליכי רישוי שלביות ביצוע:  .2

 את המיותר(

תשריט בית  פרצלציה כאמור לעיל וכן אין לערוך רישומי זכויות בנכסים לפני אישור .3
 , הכולל תרשימי שיוכים ברורים.)מח' רישוי ומחלקת נכסים( משותף במועצה

 לחצו כאןלמעבר לנוהל 

בתאום עם הילה   GISיש להעביר לאגף ההנדסה קבצים ללאחר אישור תכנית נושא  .4
 אביטל.
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