תאריך____________ :
ועדה לתכנון ובניה_____________:

בקשה לפטור מהחובה להקים מקלט ו/או להגדיל מקלט קיים
פרטי הנכס והמ בקש:
שם מגיש הבקשה /הבעלים:
רשות מקומית :
תוכן הבקשה :

_______________________
_______________________

כתובת הנכס:
גוש/חלקה /מגרש:

_______________________________
_______________________________

_______________________________________________________________________
שם וחתימת מגיש הבקשה :
שם ו חתימת עורך הבקשה :

______________
______________

טלפון:
טלפון:

__________________
__________________

המלצת הרשות המקומית ( :ימולא ע"י הרשות המקומית בלבד)

אם כן ,מתאריך ____ :
המבקש קיבל בעבר טופס  4כן/לא
אם לא ,פרט___________________________________________________ :
כן/לא
הבקשה הינה ראשונה
אם כן ,פרט :מס' פטור ________ :מתאריך_________ :שטח תוספת_____________ :
כן/לא
המבקש קיבל בעבר פטור
אם כן ,פרט :מס' פטור ________ :מתאריך_________ :
כן/לא
הבקשה היא ערער על
____________________________________________________
החלטה קודמת :
סוג המיגון____________________________ :
במבנה קיים מיגון :
__________[מ"ר]
שטח קיים :
שטח המיגון___________________________ :
__________[מ"ר]
שטח תוספת ברוטו :
סה"כ שטח לאחר התוספת [__________ :מ"ר]
הרשות המקומית ממליצה  /לא ממליצה לאשר את הפטור מנימוקים הבאים :
____________________________________________________________________________________________
תאריך_______________:
חתימת ראש הרשות המקומית/מהנדס הרשות המק ומית

החלטת פיקוד העורף :
פטור מס'__________:
במבנה קיים מיגון :
החלטת מפקד המחוז :

תאריך הגשה ___________:
כן/לא בשטח [________:מ"ר] הנותן  /לא נותן מענה למבנה מבוקש
מאשר  /לא מאשר מתן פטור

תנאים:

______________________________________
______________________________________
______________________________________

נימוקים :

מצ"ב דו"ח תקינות מקלט  /תמונות  /ערבות בנקאית  /התחייבות  /אישור עקרוני  /אחר ______________________________:

חתימת מפקד המחוז :
__________________

תאריך וועדה__________:

נספח א'

הקש כאן למסמך נגיש

הרשות________________ :
תאריך הביקורת______________ :

דו"ח תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור
א .כתובת __________________________________________________
העיר/הישוב

רחוב

ב .סוג המקלט (הקף בעיגול את המספר המתאים)
 .1מקלט ציבורי
 .2מקלט ציבורי דו תכליתי
 .3מקלט במוסד (מקלט מרפאה ,מקלט בית עם וכד')
 .4מקלט בבית פרטי או משותף
 .5מקלט במוסד חינוך
 .6מקלט מפקדה
 .7מרחב מוגן קומתי
 .8מרחב מוגן דירתי
ו .מצב המקלט/מרחב מוגן (סמן במקום המתאים):
מס"ד

תאור המרכיב

.1

בנוי ע"פ תכנית מאושרת (כולל הגנה לדלת)

.2

דלת הדף בכניסה כולל אטמים

.3

חלון יציאת חרום 10מ"מ 50/מ"מ כולל אטמים

.4

חלון הדף דירתי למרחב מוגן  18מ"מ

.5

חלון אלומניום אטום נגד גזים

.6

צינורות איורור כולל אטמים

.7

תאורה

.8

מערכת אינסטלציה

.9

סיוד פנימי/צביעה

.10

ריצוף

.11

ניקיון כללי במקלט כולל דרך גישה

.12

שילוט וסימון פולט אור

מס' בית

ג .מפלס המקלט (עיקר המקלט):
הקף בעיגול את המספר המתאים
 .1עילי
 .2תת קרקעי
________________________
ד .שטח המקלט/מרחב מוגן _______ :מ"ר
ה .מס' יחידות דיור (בית משותף) ______

תקין

לא תקין

הערות

ז .פרטי המבקר________________ ______________ _____________ :
שם פרטי

שם משפחה

חתימה

לתשומת ליבך!
 .1החוק מחייב להחזיק המקלט/מחסה במצב כשיר בכל עת .באם יש צורך בתיקונים ,חובת הדיירים לבצע זאת
בהקדם.
 .2מומלץ מאוד להשקיע ולהפוך המקום לחדר משחקים או מועדון לילדי הבית .עשה זאת לטובת בני המשפחה.
זכור! – המתכונן לא יופתע

תצהיר של עורך הבקשה לדו"ח תקינות
של מקלט או ממ"ד
תאריך________
אני החתום/ה מטה ,חורי כרים ת.ז ___________ .מס' רישיון _________
הגר/ה ______ ת.ד ________ .מיקוד _______
עורך/ת הבקשה להיתר בניה מס' ___________
מהות הבקשה_________________________________________________
בגוש ______ חלקה ______ מגרש _____ ע"ש _________
מצהיר/ה בזה לאמור,
 .1לצורך ביצוע תוספת בניה במבנה ,ביקרתי במבנה וראיתי את המיגון (מקלט/ממ"ד) הנמצא
במבנה ,או במקלט המשותף הסמוך לו והוא בבעלות המבקש ווידאתי שכל האלמנטים
הקשורים במיגון קיימים ופעולתם תקינה .דיווחתי דיווח אמת ונכון בדו"ח תקינות למקלט/ממ"ד
לצורך קבלת פטור הנ"ל עפ"י הסעיפים
הרשומים בדו"ח התקינות.

מקלט

 .1בנוי עפ"י תכנית מאושרת
 .2דלת הדף בכניסה כולל אטמים תקני
 .3חלון יציאת חירום כולל אטמים תקני
 .4צינורות אוורור כולל אטמים
 .5תאורה
 .6מערכת אינסטלציה
 .7ריצוף
 .8ניקיון כללי במקלט כולל דרך גישה
 .9שילוט וסימון מואר

ממ"ד

 .1בנוי עפ"י תכנית מאושרת
 .2דלת הדף למרחב מוגן תקנית
 .3חלון אלומיניום אטום לגזים תקני
 .4חלון הדף למרחב מוגן תקני
 .5סולם ופתח חילוץ
 .6צינורות איוורור כולל אטמים
 .7תאורה
 .8ציפוי פנימי לפי מפרט  143פקע"ר
 .9ריצוף
 .10מיכל מים
 .11שילוט וסימון

בתכנית ההגשה מופיע המיגון כפי שהוא קיים בשטח בפועל.
 .2אני נותן/ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונש/ים
הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן.
ולראיה באתי על החתום______________________ .
חתימה וחותמת המצהיר/ה ____________________

