המועצה האזורית יואב
מחלקת הנדסה – הועדה לתכנון ובניה "יואב"
אל עזי

תאריך הזמנת הביקורת :

טופס הזמנת מפקח הועדה לביקורת על ממ"ד

*
בית גוברין

* המזמין מתחייב שהשלים את כל העבודות במרחב המוגן לפני הזמנת הביקורת.

* יש לצרף תצהיר של אחראי לביצוע השלד( .טופס )12

*

פרטי המבקש (בעל המבנה)

בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון

שם המבקש :
יישוב  /עיר הביקורת :

שם אדריכל :

כתובת הביקורת :

שם קונסטרוקטור :

מספר טלפון :

מס' אישור הג"א :

מספר טלפון נוסף :

גוש+חלקה+מגרש :

תיאור דרך (במקרה של מושבים  /קיבוצים) :
כתובת מייל:

טופס ביקורת לממ"ד  /ממ"מ

יש לשלוח יחד עם טופס הזמנה את הטפסים הבאים המצוינים מטה :
 צילום דף ראשון מהגרמושקה (חותמת אליפסה של הג"א) בנוסף יש להכין את התכנית עם

*





כפר מנחם
*






נגבה
*
נחלה




*
סגולה
*

פרטי ההיתר
רשות מקומית :

*
כפר-הריף

___________




החותמת של הג"א בשטח למען הבדיקה ,במידה ולא תהיה תוכנית לא תבוצע הבדיקה.
תצהיר של האחראי לביצוע השלד טופס  20א' .
ריכוז תעודות בטון (רצפת ממ"ד  ,קירות ממ"ד  ,תקרת ממ"ד) .
דוח התקנת דלת וחלון  +אישור תווי תקן של הדלת והחלון (החברה שהתקינה) – לפני
בדיקת אטימות והתקנת מערכת אוורור וסינון.
בדיקת אטימות (מעבדה מאושרת ) .
בדיקת ציפויים  /טיח (מעבדה מאושרת ) .
דוח התקנת מערכת אוורור וסינון (חברה שהתקינה) .
במרחב מוגן מוסדי בלבד – במידה ולחברה שהתקינה את המערכת אוורור וסינון אין תו-תקן
יש לבצע בדיקת הפעלה למערכת אוורור וסינון .
מעברי צנרת-אישור מתקין המעבר  +אישור החומר (במידה ובוצע) .
במידה ובוצעה תקרה אקוסטית – בדיקה ממעבדה מאושרת .

הערה  :במידה והמבנה הקיים עובר את  4קומות יש להגיע למשרד ולהגיש ריכוז
של כל הבדיקות במסודר
זמן המתנה יהיה מרגע קבלת כל הטפסים במלואם .

קדמה
*
רבדים
*
שדה יואב

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון ,08-8500705 :פקס 08-8503163

