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 קיים מקלט להגדיל  /מקלט להתקין מהחובה לפטור בקשה                             

 .תכניות 2 אליה ויצורפו עותקים 3 ב הבקשה עורך או המבקש ידי  על תמולא הבקשה.  1

 .הישוב    צ"לאחר אישור רבש וזאת ,א"להג הפניה לקבלת הרישוי למחלקת תוגש הבקשה 2.

 .למחלקת רישוי  החתום החומר את   להשיב עורך/המבקש  על  א"הג אישור קבלת לאחר 3.

 

 העורף פיקוד ,ירושלים מחוז מפקד :אל

 '  _________________מס בניה להיתר בבקשה מקלט / ד"ממ לפטור בקשה : הנדון

 

 )להיתר הבקשה ועורך להיתר הבקשה מבקש י"ע למילוי(  והבקשה המבקש ,הנכס פרטי : 'א חלק

 : קשההב פרטי.1

 .____________________ .ז.ת_____________________ ומשפחה פרטי שם : המבקש )א

 .________ מגרש ,_____ חלקה ,___________ גוש ,________________ רחוב : הנכס כתובת )ב

 ______________________________________________________ הבקשה מהות )ג

 :)המתאימה בסיבה למלא יש(  הפטור לבקשת סיבות.2

 שבמבנה ד"יח ______ משרת ואשר ר"מ ______ ששטחו תקין מקלט קיים בבניין 

 .)יחד גם ומבוקשות קיימות ד"יח ( 

 ר"מ ___________ שטחו אשר תקין ק"ממ / ד"ממ קיים דירות / בדירה. 

 ר"מ _________ ששטחו מחוזק חדר של התקנה כוללת הבקשה. 

 ! בלבד אלו סיבות מתוקף פטור לבקש ניתן : הערה

    : כלליים פרטים.3

 .לא / כן ראשונה היא הבקשה )א

 .ר"מ ____ של בשטח בנייה תוספת עבור מקלט מהקמת פטור בעבר קיבל המבקש )ב

 .____________ מתאריך קודמת החלטה על ערעור הינה הבקשה )ג

      _____________________________________________________  נוספים    פרטים )ד

 : המבנה על פרטים.4

 .ר"מ _____________ םקיי שטח )א

 .ר"מ __________ התוספת שטח )ב

 .ר"מ ____________ שטח כ"סה )ג

                                                                                                                  

 2מתוך  1דף                                                                                                                 
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 .מקלט להקמת שטח קיים לא / קיים )ד

 'מ __________ במרחק ________ 'מס ציבורי מקלט קיים / בסביבה ציבורי מקלט קיים לא )ה

 .דיור יחידות ___________ המשרת ר"מ ________ של ובשטח

 .ר"מ ______ ששטחו מקלט קיים / מקלט קיים לא המבקש של במבנה )ו

 

 - וחתימת פרטים

 בניה להיתר הבקשה מבקש

__________________           __________________________________           __________ 

 חתימה                                                     ומשפחה פרטי שם                                      תאריך     

 בניה להיתר הבקשה עורך

__________________           __________________________________           __________ 

 חתימה                                                     ומשפחה פרטי שם                                      תאריך   

 

 )המקומית הרשות י"ע למילוי( המקומית הרשות המלצת : 'ב חלק

 : המקומית הרשות.5

 הפטור את לאשר ממליצה. 

 הבאים מהנימוקים הפטור את לאשר ממליצה לא ________________________________  :    

       _____________    ________________________           _________________________ 

  המקומית הרשות אשר    הישוב                                     צ"רבש                                       אריךת      

 המקומית הרשות מהנדס או                                                                                                                     

 )העורף פיקוד י"ע למילוי( העורף פיקוד החלטת : 'ג חלק

 1891 הפרשנות לחוק 12 וסעיף א"הג לחוק )3 ()ז( 14 סעיף לפי סמכותו פי על( המחוז מפקד החלטת .6

 הבאים בתנאים הפטור את לאשר : _________________________________________ 

 הבאים מהנימוקים הפטור את לאשר לא :___________________________________ 

 

 _______________________      _______________    _____________       ______    ______ 

 המחוז מפקד חתימת                        השפחמ שם                     פרטי שם               דרגה        תאריך 

 

 2מתוך  2דף                                                                                                              

 . א"הג ראש מפקדת ,מקלטים הנדסת נ"רע ,מחוזי פטור תיק ,המקומית הרשות ראש :העתקים
 


