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וגמר הבניה להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד על פי ההיתר ועל פי כל תקנה  לפי 
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 281אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף , וכי אם תעודה זו היא כוזבת  בפרט מהותי , כאמור
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