
 

 

 אגף הנדסה
 רישוימחלקת 

 עבודות עפר 

 רצפה ראשונה /קירות תומכים /ביסוס/ הנחיות לעריכת בקשה להיתר לעבודות עפר

 יש להגיש גרמושקה מסודרת ע"ג מפת מדידה מעודכנת הכוללת את כל הנחיות הוועדה. 
)מבקש,  יוגש במלואו, יש למנות ולהחתים את כל האחראים לבקשה בחתימות מקוריות   1טופס מס' 

 ואחראי לביצוע(   בעל זכות בנכס, עורך בקשה, מתכנן שלד

  בהתאם להנחיות החוק 1:250תכנית מדידה עדכנית לשנה בקנ"מ 

 מ'.  10תכנית חפירה/ביסוס/דיפון/קירות תמך, תוך התייחסות לשטחים הגובלים עד למרחק 

  . חפירה ופינוי , הצגת טבלה מרכזת של מאזן מילוי 

יקום היסודות/ כלונסאות פרט טיפוסי של ביסוס לרבות קירות  רט: מ סוס, יש לפבמידה ומבוקש בי

אורך קירות, פרט קיר תמך, פרט חיפוי   :במידה ומבוקשים קירות תמך, יש לפרט.  דיפון, וכיוון עוגנים 

לפחות שני חתכים ניצבים המראים מפלסי קרקע טבעית    והתייחסות למפלסים במגרשים שכנים. 

 ם )עם סימון המבנה בקונטור בלבד(.לרבות גבולות המגרש. ומפלסים מבוקשי

 :יש לצרף את המסמכים הבאים

גבול תיחום +גידור בהתאם, גבול מגרש, קירות תמך+ מפלסים   - יש לסמן בצורה ברורה •

 בהתאם, חתכים דרך כבישים וכו'  

מוסדר  הצגת חישוב כמות פסולת בניה )ביסוס, קירות תמך( ועודפי עפר ל פינוי לאתר  •

 .החתום ע"י עורך הבקשה

 חוזה חכירה עם המנהל    •

 במידת הצורך.  - אישור רשות העתיקות •

 במידת הצורך.  -אישור פקיד היערות של קק"ל לגבי עצים קיימים במגרש  •

 במידת הצורך.  - אישור קמ"ט חקלאות •

 יש לצרף מאזן עבודות עפר + מקרא לפי צבעים.  •

 מ' מהגדר.  1בצורה ברורה ולתכנן במרחק  יש לסמן דיקורים •

 יש להדגיש אלמנטים כגון ע.ת, ביוב, חשמל וכו'.  •

 יש להראות חתכים מפורטים התואמים לתכנית כולל חתכי כבישים.  •

 יש להראות התחברות למצב קיים ולגדר בכל הגבולות בצורה ברורה.  •

יכות הסביבה  הצגת אישור התקשרות עם אתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד לא  •

 .לפינוי עודפי עפר

 אישור מחלקת תשתיות זורמות.  •

 אישור יועץ תנועה ומאזן חניות, במידת הצורך יש לצרף אישור קמ"ט תעבורה.  •

 . הצגת חישובים סטטיים )ביסוס, דיפון וקירות תמך( והצהרות מהנדס •

 חוזה התקשרות מול מעבדת בטון.  •

 אישור איכות הסביבה.  •

 אישור יועץ נגישות  •

 שור כיבוי אש אי •

 אישור חברת חשמל  •

 דרישות גרפיות לשרטוט בהתאם להנחיות הוועדה.  •

 ייתכנו הערות נוספות/שינויים.  - כל בקשה תיבדק לגופה •


