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הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש
טלפון  04-6661150-2פקס 04-6661154
ת"ד  ,7777ד"נ מנשה 37861

טופס 100

לכבוד
הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה  -חריש
הנדון :גוש ,_________ :חלקה, _______ :מגרש________ :יישוב_________ :
 .כתב אישור והתחייבויות לסימון המבנה.
אני הח"מ _______________ ______________ מודד מוסמך רישיון מס' _______
ת.ז
שם
כתובת __________________________ טלפון _______________
מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
אסמן את פינות המבנה המיועד לבנייה בגוש _____________ חלקה _________
מגרש ______________ :וכן אסמן נקודת ציון לגובהו.
 .1הסימון דלעיל שיבוצע על ידי בחלקה /מגרש טרם התחלת הבנייה ,יבוצע בהתאם
להיתר בנייה מס' ___________ ע"ש המבקש ____________ על מצורפיו לרבות
טופס המפרט הטכני והתשריטים הנלווים.
 .הזמנת מפות (מסד וסיום בנייה)
אני הח"מ ___________ ___________ מודד מוסמך רישיון מס' ______________
ת.ז
שם
כתובת_________________________ טלפון__________________
מאשר בזאת ומתחייב כדלקמן:
.1

.2
.3
.4

הריני לאשר כי מר _________ ת.ז________-כתובת___________
(להלן המבקש)
הזמין אצלי עבודת מדידה ועריכת מפת מסד הכוללת בין היתר:
א .עריכת מפה מצבית בגמר מסד הכוללת ציון מפלס הכניסה.
ב .מדידה ועריכת מפה מצבית בגמר בנייה ופיתוח ,הכוללת ציון גבהים יחסיים
ומוחלטים של כל הקומות ,לרבות מרתף וגובה קירות הפיתוח ביחס לקרקע טבעית.
הריני לאשר כי הוסדר כל נושא התשלום עבור הזמנת העבודה לעיל.
הריני מאשר ומתחייב בזאת כי המבקש יפה כוחי לייפוי כוח והרשאה בלתי חוזרים לבצע
העבודות לעיל לא יאוחר מ 14-יום מיום דרישתו הראשונה של מהנדס הוועדה המיוחדת
ו/או כל נציג מטעמו -וזאת מבלי לגרוע מהמועדים הקבועים בגמר העבודה הנ"ל.
הריני מתחייב לבצע העבודות עפ"י הוראות או דרישות הוועדה המיוחדת ולבצע
תיקונים/תוספות ככל שיידרש ולא יאוחר מתום  14יום מיום דרישת מהנדסת הוועדה
המיוחדת ו/או כל נציג מטעמה.

___________________
חתימת המבקש +ת.ז

ולראייה באו המדדים על החתום:
___________________
מודד +מס' רישיון

אני הח"מ ,מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן :האמור לעיל הינו נכון למען הסר כל ספק הרינו ליפות
כוחה של הוועדה המיוחדת בייפוי כוח והרשאה בלתי חוזרים לדרוש כל דרישה כאמור בסעיף 4
מהמודד מר _____________וזאת על חשבוני הבלעדי.
________________
חתימת המבקש
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