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תאריך
טופס ביקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק
מהות העסק

כתובת העסק
מס' תיק רישוי
לסמן
בx -

מס' מידע
נושא

הערות

שם מגיש
לסמ
ן
בx-

סוג העסק המבוקש זהה לתוכנית

הערות

נושא
גלריה מסומנת
גובה העסק תיקני
חישוב שטחים לפי פירוט
הגדרת חדרים ושטחים
מספר מקומות ישיבה
מספר עובדים
חדרי שירות לעובדים תקין
סידור פנימי תקין בקנ"מ 1:50
חלוקה למדורים בהתאם לתקנות
רישוי עסקים
סידורי אשפה משותפים/בלעדיים
קיים מנדף +ארובה/מערכת טיהור אויר
בהתייעצות איכות הסביבה
גודל מחסן ומטבח מתאים לגודל בית
האוכל
שירותים בלעדיים בהתאם לתקנות
/משותפים/תצהיר
אוורור בעסק טבעי/מלאכותי

ייפוי כוח מבעל העסק
מספר תיק בניין
גוש וחלקה
יש היתר למבנה בתיק בניין
שטח הרצפה הכללי
חתימת בעל העסק ומגיש
התוכנית/מפת מדידה
מסומן בחץ כיוון צפון
כל חלקי התוכנית משורטטים
באותו כיוון
תרשים סביבה קנ"מ  1:2500או
1:1250
העסק מסומן בתרשים המגרש
בקנ"מ 1:250
מיקום העסק בבניין ומיקום קומת
הקרקע
תוכנית תנוחה בקנ"מ 1:100

מיקום בלוני גז מסומן
סידור של כיבוי אש
מס' מקומות חניה תקין
צילומים של כל החזיתות בהם נמצא
העסק )ב 2-עותקים(

 2חתכים קנ"מ 1:100
תכנית בטיחות

חתימת יועץ בטיחות

מערכת ביוב ומים

שימוש חורג

חיבור תקין למערכת מי שתייה ומערכת מים
עירוניים
חיבור תקין למערכת ביוב עירוני

העסק מהווה שימוש חורג
העסק לא מהווה שימוש חורג
סימון היקף שימוש חורג בקו מודגש בתוכנית
1:100
חישוב שטח שימוש חורג

מפריד שומן/בור שומן

תיאור ופירוט השינויים מהיתר המקורי

מז"ח

ידוע לי שהתכנון והפיקוח של התוכנית הסניטרית הזאת
כוללת מפריד שומן ,התחברות לביוב העירוני ומז"ח הם על
אחריותי המלאה ובוצעו לפי הוראות למתקני תברואה הל "ת
 , 1970ולפי תקן ישראלי  1205של מת"י.
אני מצהיר בזאת שהתוכנית אינה כוללת צינורות חוץ ותואמת
את התוכנית האדריכלית.
במידה והעסק כולו או בחלקו מהווה שימוש חורג אני מתחייב
להגיש תכנית מתוקנת בהתאם לדרישות חוק תכנון ובניה
התשכ"ה,1965-תקנות התכנון והבנייה התש"ל1970-

שם

מקצוע

שימוש חורג מ...
לשימוש המבוקש...
סידורי נכים )תכנון וביצוע( ע"פ חוק התכנון והבניה
בעל עסק מוסמך במקצוע
אני
מאשר בזאת כי בעסק הנדון
הותקנו סידורים מיוחדים לרבות נגישות העסק לנכים
המוגבלים בתנועה מהחניון או החניה המיועדת לנכים
וזאת על פי הנדרש בתקנות התכנון והבניה
U

מס' רשיון בעל מקצוע

חתימה

BA - 01 – B – 01

