
הזמנת תכנון  אדריכלי לבית והוצאת היתר בניה  

24/9/21תאריך לכבוד  

180000סימוכין  משפחת ישראלי  

לידי ישראלה 

הזמנת תכנון אדריכלי  והוצאת היתר בניה  .הנדון  

גיבוש פרוגרמה ע"פ הנחיותכם , לשם ברור וקביעת תכנית סופית ומוסכמת ע"י המזמין .א

הכנת תכניות מוקדמות עד לגיבוש תכנית סופית בהתאם להוראות התב"ע   ב

 החלות במקום – ולמפת מדידה ערוכה ע"י מודד מוסמך.

הצגה תלת מימדית בתוכנת סקצ'-אפ.ג

 לאישור העירייה ע"פ הנחיות הוועדה המקומית הגשת תכניות ובהתאם לחוק ד

  הגשת תוכניות בהתאם לחוק החדש המחייב הגשה דרך מערכת רישוי זמין 

  של משרד הפנים.

טיפול בתיק הבניין לצורך קבלת היתר מול בודקי התוכניות בעירייה המהנדסה

טיפול בתיק הבניין לצורך קבלת היתר מול בודקי התוכניות בעירייה

המהנדס ידאג להוצאת קונסטרוקציה לממ"ד , חישובים סטטים. 

וכל הפרטים ההנדסאים אשר ידרשו ע"י הועדה המקומית. 

המזמין ידאג להמצאת האישורים הבאים: דוח קרקע אשר יערך ע"י

מהנדס מומחה (יועץ קרקע), המצאת אישור לבדיקת בטון אטימות

ממ"ד ובדיקת צנרת אינסטלציה, עריכת הגשה סניטרית ע"י מהנדס

אינסטלציה.

תאום כל התכניות ואישורן.ו

יעוץ בבבחירת חומרי גמר . יעוץ בבחירת כלים סניטאריים, מטבח ,ז

ריצוף. הכנת כתב כמויות לציוד סניטרי + גמרים (ריצופים, חיפויים )

עד 5 פגישות . 

תאום בין כל היועצים (אינסטלציה, מיזוג ,אדריכלות נוף, בריכותח

וחשמל).

איסוף המסמכים הנדרשים לטופס 4 והעברתם לועדה המקומית.ט

לוחות זמנים   

תכנון מוקדם עד קבלת אישור המזמין  .

הכנת בקשה להיתר בניה -  14 יום  מיום אישור התכניות ע"י המזמין  

טיפול מול הרשויות על פי קצב התקדמות התיק  .



הערות 

מוסכם בין הצדדים כי יתכנו תשלומים נוספים כדלקמן:

במידה וידרוש המזמין שינויים בתכנון לאחר קבלת היתר

הבניה או באם תוגש בקשה להקלה ולא תאושר ויהיה צורך בתוכנית

שינויים לתוכנית בקשה להיתר , או אם יידרש המתכנן לבצע עבודות

ושירותים טכניים נוספים לאלה שצוינו לעיל , יקבע שכר המתכנן לפי

תעריף של 200 ₪ לשעה.

המזמין מתחייב לבנות על-פי היתר הבניה בהתאמה מושלמת לתוכניות . 

שאושרו לבניה על-ידי הרשויות ולא לסטות מהן.

המזמין לא יהיה רשאי לבצע בין בעצמו ובין ע"י אחרים ו/או לתת הוראות

בניה כלשהן החורגות מתכנית הבניה ע"י הרשויות , המזמין מצהיר כי ידוע לו

כי האדריכל חייב לדווח על כל סטייה בבניה מההיתר וכי האדריכל לא יהיה

אחראי לכל עבודות הבניה ו/או התוצאות הנובעות מבניה שלא על-פי ההיתר.

הוצאות נוספות אשר אינן כלולות  .

 מודד 

העתקת אור  , שרותי פלוטר שמאי בנק  

תכניות שינויים  מהנדס אינסטלציה 

תשריט לטאבו מהנדס קונסטרוקציה 

טיפול משפטי מול מנהל  יועץ קרקע  

פיקוח בניה צמוד  אדריכל נוף וגינון  

עיצוב פנים  יועץ מיזוג 

תכנון אדריכלי   

4,000 ₪בחתימת הסכם   תשלום ראשון   

4,000 ₪ גמר תכנון הבית (לפני ת הגשה ) תשלום שני  

4,000 ₪גמר הכנת תכניות הגשה .תשלום שלישי 

4,000 ₪בהגשת תוכניות הגשה לועדה תשלום רביעי 

4,000 ₪מעבר ועדה וקבלת פרוטוקול תשלום חמישי  

קבלת היתר בניה 

2,000 ₪חתימת מהנדס ותכניות ממ"ד  תשלום שישי  

כלול במחיר הבית אצל אורטן  .

3,000 ₪הכנת תכניות עבודה  תשלום שביעי  

 במידה ואורטן נבחרה לבנות את הבית  

הסכום(3,000 ₪ ) כלול במחיר הבית  

₪ 20,000

המחיר אינו כולל  הוצאת טופס   4

המחירים אינם כוללים מע"מ 

500 ₪הדמיית הבית חיצוני  בלבד 

אדריכלות  התשלום ישירות לאדריכל/ית    

אורטן הנדסה  אין התחייבות לבנייה עם אורטן  

 המחיר הינו לבית חד קומתי עד 180 מ"ר   

אין בהצעה זו התחיבות  


