לכבוד:
החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ
א.ג,. .

ה דון :אישור על קבלת תחומי מגרש מס' ____ ותשתיות מבוצעות
.1
.2

א י הח"מ מאשר בזה כי ביום ____________ פגשתי עם מפקח הפרויקט מר ____________
באתר הרחבה ווה זיו  114יח"ד שלב ג' ,אשר הציג בפ י את גבולות המגרש שמספרו קוב לעיל.
ה י מאשר כי במעמד קבלת המגרש הוצגו בפ י התשתיות שבוצעו או אלה המיועדות לביצוע לרבות
אלה המצויות בגבול המגרש והמפורטות להלן:
)הערה :סמן  Vבמקומות המתאימים והוסף או מחק שורות על פי הצורך(
תא ביוב או קצה צי ור ביוב /או סימון בשטח אליו א י אמור לחבר את המגרש לביוב הציבורי
זקף מים אליו אחבר את חיבור המים הביתי
חצר שירות הכוללת מקום להצבת ארו ות לחשמל ,טלפון ,טלוויזיה בכבלים ואשר אליהם א י
מתחייב לבצע את החיבורים המתאימים
קירות שבוצעו בגבול המגרש בהתאם לתכ ית העדות המצורפת
פילוס המגרש למפלס ע"פ הסכם  ±10ס"מ
מעקות על קירות ב ויים ככל ש דרש ע"פ תקן.
תכ ית מדידת מצב קיים של המגרש  ,כקובץ  PDFכפי שהוכ ה ע"י מודד הקבלן.

בדקתי את מיקום הקירות בגבולות המגרש ומצאתיו תקין ותואם את שטח המגרש וא י מוותר בזאת על
כל טע ות ו/או תביעות בגין סימון גבולות המגרש.
א י מאשר בזאת כי התשתיות שפורטו לעיל הוצגו בפ י וכי אהיה אחראי לתקי ותם על פי ת אי ההסכם.
הובהר לי וא י מתחייב כי לא אבצע עבודות בתחום המגרש בפרט ובשטח ההרחבה בכלל ,עד למסירה סופית
של עבודות שלב א' של כלל ההרחבה.
כמו כן הובהר כי אין באמור כדי להוות אישור בדבר זכויות למשתכ ים במגרש כלפי רמ"י או כל גוף אחר.
א י חוזר על התחייבותי כי לא אפגע בתשתיות הציבוריות ,וכי ככל שאגרום זק לתשתיות הציבוריות אפעל
בהתאם להתחייבויותיי המפורטות בהסכם בי י לבי יכם.
חתימת המשתכן
שם מלא

ת"ז

חתימה ותאריך

_____________

_______________

________________

_____________

_______________

________________

הצהרת המפקח
ה י מצהיר בזאת כי המשתכן קיבל ממ י את תכ ית העדות של המגרש ואת התשתיות הקיימות וחתם
בפ י על מסמך זה.
חתימה ותאריך___________________ :
שם המפקח __________________ :
העתק :תיק משתכן

