
 הצהרת עורך בקשה על תכנון בריכת שחיה פרטית

עורך בקשה להיתר מס' __________ ביחס לנכס ברח' ____________  הח"מ ___________

בעיר אשקלון במקרקעין הידועים גם כגוש______ חלקה________ מגרש__________ )להלן 

 "( מצהיר בזאת כדלהלן:המקרקעין" -" והבקשה להיתרבהתאמה: "

 .הבקשה להיתר כוללת הקמת בריכת שחיה פרטית .1

אני מאשר ומצהיר כי הנני מכיר את דיני התכנון והבניה לרבות את פרטי חלק כ"א  .2

ואת  1970-לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות(, תש"ל

נעשה על  ה להיתרשהתקנים הנוגעים לתכנון בריכת שחיה פרטית וכי תכנון הבריכה בבק

 פי התקנות והתקנים האמורים.

ידוע לי כי הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון מסתמכת על האמור בתצהירי זה בעת  .3

 החלטתה בדבר אישור הבקשה להיתר.

 

_____________   _____________ 

 חתימה + חותמת                תאריך

 

  



 בדבר התקנת בריכת שחיה בהתאם להיתר בניה 4הצהרה לטופס 

עורך בקשה להיתר מס' __________ ביחס לנכס ברח' ____________  הח"מ ___________

מגרש__________ )להלן בעיר אשקלון במקרקעין הידועים גם כגוש______ חלקה________ 

 "( מצהיר בזאת כדלהלן:המקרקעין" -" והבקשה להיתרבהתאמה: "

כעורך הבקשה שימשתי כמפקח עליון על הבניה במקרקעין שנעשתה ע"פ היתר בניה מס'  .1

 "(.היתר הבניה)להלן: " ___________

כי היא הריני לאשר כי בריכת השחיה הוקמה על פי היתר הבניה ועל פי התכנון שערכתי ו .2

עומדת בהוראות חלק כ"א לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאי 

 והתקנים הנוגעים לתכנון בריכת שחיה פרטית. 1970-ואגרות(, תש"ל

ידוע לי כי הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון מסתמכת על האמור בתצהירי זה בעת  .3

 למבנה. 4החלטתה בדבר אישור טופס 

 

_____________   _____________ 

 חתימה + חותמת                תאריך

  



 הקמת בריכת שחיה פרטית –הצהרת יועץ בטיחות 

 מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן: הח"מ _______

הנני משמש כיועץ בטיחות של בקשה להיתר מס' __________ ביחס לנכס ברח'  .1

גם כגוש______ חלקה________ ____________ בעיר אשקלון במקרקעין הידועים 

 "(.המקרקעין" -" והבקשה להיתרמגרש__________ )להלן בהתאמה: "

 .הבקשה להיתר הבניה כוללת הקמת בריכת שחיה פרטית .2

אני מאשר ומצהיר כי אני מכיר את הוראות חלק כ"א לתוספת השניה לתקנות התכנון  .3

קנים הנוגעים לתכנון בריכת ואת הת 1970-והבניה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות(, תש"ל

שחיה פרטית, אני מתעדכן בשינוים בתקנות ובתקנים ומצהיר כי תכנון הבריכה בבקשה 

 להיתר נעשה על פי התקנות והתקנים

אני מאשר ומצהיר כי הבריכה המתוכננת עומדת בכל הדרישות הבטיחותיות שנקבעו  .4

לשם הקמתה, מניעת גישה בתקנות ובתקנים, לרבות תכנון כל אמצעי בטיחות הנדרשים 

 .חופשית לבריכה, לחדר מכונות, לאזור אחסנת חומרים מסוכנים והשימוש בה

ידוע לי כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון מסתמכת על האמור בתצהירי זה  .5

 בעת החלטתה לאשר את הבקשה למתן היתר הבניה. 

 

 

______________  ______________  ______________ 

 ת.ז.   שם יועץ הבטיחות         אריךת 

 

 

 

 

  



 על התקנת בריכת השחיה בהתאם להיתר הבניה 4הצהרה לטופס 

ואני  אני מאשר בזאת כי בדקתי את בריכת השחיה שהוקמה על פי היתר בניה מס' _________

מאשר כי הבריכה נבנתה הוקמה על פי היתר הבניה, היא עומדת בתקנות ובתקנים והיא בטוחה 

 .לשימוש

 

מסתמכת על האמור בתצהירי זה בעת  אשקלוןידוע לי כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 .4טופס החלטתה לתת 

 

 

______________  ______________  ______________ 

 ת.ז.   שם יועץ הבטיחות         תאריך 

 

 


