רשימת תיוג – אישורים לצורך קבלת טופס  4תקנה  5לחיבור חשמל למערכת
פוטו-ולטאי

לקראת הגשת הבקשה לקבלת טופס  4תקנה  5למתקנים פוטו-ולטאים ,יש
להשלים את האישורים הבאים:

אישורים נדרשים לאחר גמר התקנת המערכת:



טופס  3תקנה  4בקשה לחיבור חשמל ,ראה טופס א' (למילוי ע"י בעל ההיתר).



אישור עורך הבקשה ,ראה טופס ב' (למילוי ע"י עורך הבקשה)



דיווח על עריכת ביקורת באתר ,ראה טופס ג (למילוי ע"י אחראי לביקורת).



הצהרת קבלן רשום לגמר בניה ,ראה טופס ד' (למילוי ע"י הקבלן)



טופס השלמת אישורים מחלקות במועצה ראה טופס ה' (למילוי ע"י מחלקות במועצה)



בדיקת מפקח בשטח להתאמת פריסת המתקנים עפ"י היתר הבניה.

מערכות פוטו-וולטאיות
טופס א'
(ימולא ע"י בעל ההיתר)

טופס ( 3תקנה )4
בקשה לאישור להספקת חשמל*/מים*/טלפון* /לפי תקנות התכנון והבניה
(אישור למתן שרותי חשמל ,מים וטלפון) התשמ"א1891-

תיק מס'
אל:הרשות המאשרת ליד הועדה המקומית לתכנון ובניה "בני שמעון" .
מאת:

הנדון :בקשה לאישור הספקת חשמל*/מים*/טלפון*
למתקן פוטו-וולטאי בכתובת
מוגשת בזה בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל*  /מים* /טלפון*
ליחידת מגורים*/מסחר*/שירותים*/תעשיה*
שנבנתה על-פי היתר מס'

מיום

תאריך
חתימת המבקש
מעונו

*מחק את המיותר

מערכות פוטו-וולטאיות
טופס ב'
(ימולא ע"י עורך הבקשה)

תאריך:
לכבוד,
הועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון
אישור עורך הבקשה
אני החתום מטה:
טלפון
שנבנה ב-

כתובת
עורך הבקשה למתקן הפוטו וולטאי

מס' זהות:
פקס:

גוש _________ :חלקה ____ על פי היתר בנייה מספר
.

תיק בניין מספר
מצהיר בזה לאמור:

בדקתי את ביצוע העבודות של המיתקנים הפוטו-וולטאים לעיל והנני מצהיר כי העבודות בוצעו
במלואן,בהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר הבנייה ,על פי חוק תכנון ובנייה ,התקנות הרלוונטיות
ובהתאם לתקנים ישראליים מחייבים.

תיאור העבודה

העבודות בוצעו במלואן כמתחייב
מהתנאים המפורטים בתצהיר

התגלו ליקויים כמפורט
להלן

מתקנים פוטו-וולטאים
מס' הפאנלים שהותקנו

תאריך:

חתימת עורך הבקשה:

יש למלא ולהעביר טופס זה למחלקת פיקוח על הבנייה

עיקרי הליקויים

מערכות פוטו-וולטאיות
טופס ג'
(ימולא ע"י האחראי לביקורת)
תאריך____________ :

לכבוד,
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני שמעון

דיווח על עריכת ביקורת באתר
ת"ז

טלפון

אני החתום מטה,
_____________,
 ,מצהיר בזאת כי בתאריך
מספר רישום מהנדס
ביקרתי ובדקתי את התקנת המערכת הפוטו-וולטאית בנכס הידוע ,בגוש
חלקה
 ,הרשום ע"ש
מס' היתר
מצהיר בזאת כי:
 .1הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים ,מס' רישום
 .2המערכת הפוטו-וולטאית נבדקה לפי דרישות תקן  444ותקן רוח  – 414תקן הרוח מתייחס למהירות
של עד  121קמ"ש.
 .3בהתבסס על היתרי המבנה המבוססים על התקנים המקובלים ,ערכתי בדיקה למערכת כולל שיטת
העיגון וחישובה ,הברגים המשמשים את עיגון המערכת לשלד ו/או הפאנלים לקונסטרוקציה.
 .4הריני להצהיר כי בזמן הבדיקה ,נמצא כי ההתקנה תואמת מבחינת עומסי התכן ושירות עפ"י עומסי
הרוח הקיימים באזור.
 .5מצ"ב תעודת רישוי מהנדס/הנדסאי
על החתום

________________

יש למלא ולהעביר טופס זה למחלקת פיקוח על הבנייה.

מערכות פוטו-וולטאיות

טופס ד'
(ימולא ע"י הקבלן)

תאריך____________ :

לכבוד,
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני שמעון

הצהרת קבלן לגמר בנייה
ת"ז/ח.פ
 .1אני החתום מטה
טלפון ________________  ,מצהיר בזאת כי הנני קבלן לביצוע עבודות במגרש מס'
.
בישוב
 .2הנני מאשר בזאת כי כל העבודות נשוא היתר בנייה מספר
מיום ______________ שניתן ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה "בני שמעון" בוצעו על ידי.

ולראיה באתי על החתום
________________

__________________

_________________

יש למלא ולהעביר טופס זה למחלקת פיקוח על הבנייה.

מערכות פוטו-וולטאיות

טופס ה'
(ימולא ע"י מחלקות במועצה)

טופס השלמת אישורים מחלקות במועצה
למתן טופס  4תקנה  5לחיבור חשמל

שם המבקש:
מס' מגרש:

מס' גוש:

שם הישוב:
מס' חלקה:

טלפון:
מס' היתר:

למבקש אין חובות כלפינו ואין לנו כל דרישה ממנו ועל כן אין לנו התנגדות לאישורכם לצורך
מתן טופס  4תקנה  5למבקש.
גוף מאשר
מזכיר הישוב

שם המאשר

מה נדרש?
אישור כללי על היעדר התחייבויות
ועל היעדר פגיעה בתשתיות הישוב.

מחלקת הגביה

אדית עובדיה

תשלום אגרות והיטלים.
העדר התחייבויות כספיות.

חתימה

יש למלא ולהעביר טופס זה למחלקת פיקוח על הבנייה

תאריך

