
 

 : ________________                         רישוי תיק

  לכבוד

 עכו עיריית

 עכו, 35 ויצמן

 .,נ.ג.א

 פרגוד לבדיקת אחראי מינוי: הנדון

 :העסק בעל הצהרת -' א חלק

 :כדלקמן בזאת מודיע. _____________ ז.ת_______________________ ,  מטה החתום אני

: להלן_________________ ) ז.ת________________________________,  .1

________________,  טלפון___________________  מרחוב"( האחראי"

 ת/אחראי להיות ידי על תה/מונה: ______________________ ל"דוא______________, פקס

, הפרגוד להקמת לי שתנתן רשאהמהה כחלק שתאושר לתכנית והתאמתו יציבותו, הפרגוד להקמת

 "(.העסק: "להלן_____________________ ) ברחוב לעסק עכו עיריית ידי על כזו לי שתנתן ככל

 :לחשמל הפרגוד חיבור מתבקש בו במקרה .2

______________, מרחוב"( החשמלאי: "להלן. ____________ )ז.ת______________, ____

: ____________________ ל"דוא: _____________, פקס': ______________, טל

 .         העסק של החשמל לרשת הפרגוד חיבור ותקניות תקינות לבדיקת ידי על מונתה/מונה

 וכן לראשונה) ידי על הפרגוד הקמת ממועד עסקים ימי 5 תוך לכם להמציא מתחייב הנני .3

 :שלהלן האישורים את בפרגוד לשימוש וכתנאי בטרם(, מחדש הקמה בכל

 . ותקינותו יציבותו, ידכם על שאושרה לתכנית הפרגוד התאמת בדבר האחראי אישור•

 החשמל חיבור ותקניות תקינות בדבר חשמלאי אישור – לחשמל מחובר שהפרגוד ככל•

 והחשמלאי האחראי חתומים עליהן לתוכניות בפועל שיוקם הפרגוד של התאמה אי כי לי ידוע .4

 ועילה ההרשאה תנאי של הפרה תהווה לעיל 3 בסעיף הנזכרים האישורים של המצאה אי או/ו

 .לביטולה

 ____________העסק בעל חתימת_______________ תאריך

 

 :הפרגוד לבדיקת האחראי המקצוע בעל אישור -' ב חלק

 . ____________________ז.ת' מס____________________ מ"הח אני

 : כדלקמן מאשר'____________________ מס רישוי מהנדס/סאיהנד

. ז.ת__________________,  של לבקשתו בתמיכה מצורף זה אישור .1

 לבית בסמוך"( הפרגוד: "להלן) חורף סגירת לבצע"( העסק בעל: "להלן__________________ )

 ברחוב"( העסק: "להלן_____________________________ ) העסק

 "(. ע"התב: "להלן) 213-0610733 תכנית להוראות בהתאם עכו____________________ 

, יציב פרגוד הקמת מאפשרות הפרגוד להקמת העסק בעל ידי על המוגשות התוכניות כי מאשר אני.2

 . ע"התב בהוראות העומד וכזה פונקציונלי, תקין

 .אחר צורך לכל או לתאורה, לחשמל הפרגוד חיבור  כוללות אינן/כוללות הפרגוד להקמת התכניות.3



 והתאמתו העסק בעל ידי על יוקם אשר הפרגוד יציבות לבדיקת אחראי להיות עצמי על מקבל אני.4

 .כזו שתנתן ככל, העירייה ידי על להקמתו תנתן אשר להרשאה

 על או מההרשאה כחלק שאושרה לתכנית שיוקם הפרגוד התאמת על לעירייה להודיע מתחייב אני.5

 .לתכנית שיוקם הפרגוד בין התאמה אי כל

 .הפרגוד לבדיקת אחראי להיות והידע המקצועיים הכישורים כל את לי יש כי להצהיר הנני.6

 .  הנדסאי/המהנדס תעודת/רישיון מצורף זו להצהרתי.7

  :  ______________   .                     וחתימה, מלא שם____________            תאריך

 חשמל הנדסאי/מהנדס אישור -' ג חלק

 לחשמל חיבור הכוללת בבקשה נדרש זה חלק

 . ____________________ז.ת' מס____________________ מ"הח אני

 : כדלקמן מאשר'____________________ מס רשוי הנדסאי/מהנדס

. ז.ת__________________,  של לבקשתו בתמיכה מצורף זה אישור .1

 לבית בסמוך"( הפרגוד: "להלן) חורף סגירת לבצע"( העסק בעל: "להלן__________________ )

 ברחוב"( העסק: "להלן_____________________________ ) העסק

 . עכו____________________ 

 חיבור מאפשרות הפרגוד להקמת העסק בעל ידי על המוגשות החשמל תוכניות כי מאשר אני .2

 .  העסק של החשמל לרשת ותקני תקין חשמל

 .בפרגוד החשמל חיבורי ותיקניות תקינות לבדיקת אחראי להיות עצמי על מקבל אני .3

 שאושרה לתכנית, שיוקם בפרגוד החשמל חיבורי התאמת על לעירייה להודיע מתחייב אני .4

 .ותיקניותם תקינותם על וכן לתכנית בין התאמה אי כל על או מההרשאה כחלק

 חיבורי לבדיקת אחראי להיות והידע המקצועיים הכישורים כל את לי יש כי להצהיר הנני .5

 .החשמל

 .  הנדסאי/המהנדס תעודת/רישיון מצורף זו להצהרתי  .6

 

 

 :  ______________   .                      וחתימה, מלא שם____________            תאריך


