
 לכבוד 
 :הועדה לתכנון ובניה קצרין 

 
 תנאי סף להגשת בקשה להיתר בנייה:

 פרטי המבקש:

 שם משפחה: _________________   שם פרטי:__________________ 

 מספר ת.ז. _________________________.

_________________  תאגיד הרשום כחוק בישראל יציין את שם התאגיד:____________

 מספרו:_____________  

 _______________________. __כתובת למשלוח: ______________________________

 טלפון:_______________ טלפון נייד: ____________________.פקס:______________ 

 דואר אלקטרוני: ________________________________. 

 :פרטי הנכס

_____    תת חלקה:______________  ___     חלקה:_______________________גוש: __

 _______________ מגרש:

 _________.רובע:      ___________________________________ כתובת הנכס:

 פרטי עורך הבקשה:

 שם עורך הבקשה : ________________ דואר אלקטרוני  : _________________________

 מס' תיק מידע :  ___________________
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 בבנין משותף או במקרקעין משותפים יש לצרף רשימה שמית של כל השותפים בנכס. 



 

 לתשלום. קדוןיפ חושבבמידה וימולאו כל תנאי הסף, י

 בקשה תעבור בדיקה מרחבית, רק לאחר תשלום הפיקדון.

  .בדיקה מרחביתבקשה תידון בוועדת רישוי רק לאחר תיקוני הערות ה

 

 

 ______________________________  תאריך : ____________________חתימת עורך הבקשה : 

 

 הערות : מצב.  
ב הבקשה עומדת בתנאי סף. יש לקלוט את הבקשה ולחש 

 אגרת בניה. יש לשלוח הודעה למגיש הבקשה.
  

הבקשה אינה עומדת בתנאי סף. יש להחזיר את החומר  
 למגיש הבקשה להשלמות.

  

 

 ______________________________  תאריך : ____________________הבקשה :  בודקחתימת 


