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 4טופס 

 ג( 12)תקנה                                                                                                                        

 תיק מס' ___________                                                                                                                       

 בקשה לתעודת גמר

 א. אני הח"מ, בעל היתר ____________________ מספר זהות ______________________________

 בזה מהמהנדס שלשכתובתי ב ______________________ טלפון ________________ מבקש)ת(     

 _________________ לתת לי תעודת גמר בנוגע לבניין/לעבודה המוגדר)ת( בהיתרהוועדה המקומית _    

 הבנייה מס' _______ מתאריך _____________ בתחום הרשות המקומית ______________________    

 שכונה _______________ רחוב _______________________ גוש _________ חלקה _________    

    ________________________________                                                                    _______ 

 תאריך                                                                                            חתימה בעל ההיתר              

 בודה היתה בידי אדם אחד בלבד()למלא אם הביקורת על ביצוע הע   

 ב. אני הח"מ, האחראי על ביקורת ___________________ , מספר זהות ________________________

 שכתובתי ___________________________ טלפון ___________________ מצהיר)ה( בזה,    

 ולנספחים שאושרו תאם למפרט שהבנייה/שהעבודה,שבנוגע לה מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בה    

 , ומולאו כל התנאים שהותנו   2791בהתאם לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל     

 בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן, שהיושב ראש והמהנדס של הוועדה המקומית החליטו כאחד בהחלטתם     

 יומם עד ___________________.מתאריך _____________ לדחות את ק    

 ואלה התנאים שקיומם נדחה :    

     

 מועד אחרון מהות התנאי מס'

 לקיום התנאי

מועד החלטת היושב ראש והמהנדס 

 של הוועדה המקומית על הדחייה

1    

2    

3    

 

       __________                                         ____________________________________ 

 חתימת האחראי על הביקורת                                                                 תאריך                  

 אגף ההנדסה
 הועדה לתכנון ובניה
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 למלא אם הביקורת על ביצוע העבודה הייתה בידי יותר מאדם אחד() 

    כל אחד בתחום פעולתו, שהבניין, לו מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה  בהתאם  אנו החתומים מטה, מצהירים בזה,     

  2791 -למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(,התש"ל      

 המקומית  פרט לתנאים המפורטים להלן שהיושב ראש והמהנדס של הוועדהומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר,      

 החליטו כאחד בהחלטתם מתאריך _______________ לדחות את קיומם עד _______________.     

-2- 

 

 ואלה התנאים שקיומם נדחה :

מועד אחרון לקיום  מהות התנאי מס'

 התנאי

מועד החלטת היושב ראש של 

 הוועדה המקומית על הדחייה

1    

2    

 

 שם האחראי מס'

 על הביקורת

מספר  כתובת מס' זהות

 טלפון

תחום הפעולה על פי 

בקשת ההיתר או הודעה 

 לוועדה המקומית

 חתימות

 

2       

1       

3       

 

 הבקשה הראשי _______________________ מספר זהות ______________ג. אני עורך הבקשה/עורך 

 בתחום תכנון אדריכלי, על ביצוע העבודה,   מצהיר בזה בהסתמך על הבקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון:   

 שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון    

 ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים שפורטו  2791 –והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל    

 ות את קיומם.לעיל אשר הוחלט לדח  

  __________________________________                                           ________________ 

 תאריך                                                               חתימת עורך הבקשה/עורך הבקשה הראשי         

 

    

 אגף ההנדסה
 הועדה לתכנון ובניה
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 ד. אני מתכנן/ת שלד הבניין, _________________________ מספר זהות ____________________ 

 מס' רישיון __________________ שכתובתי ב ______________________ טלפון __________    

 עבודה מצהיר)ה( בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהבנייה/ה 

 שבנוגע לה מבוקשת תעודת גמר בוצעה על פי הבקשה והמפרט שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבנייה. )בקשה     

 .2791 –להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל     

    ___________________________                                                 ___________________ 

 חתימה מתכנן שלד הבניין        תאריך                                                                                  

 

 ____________________________מספר זהות  ___ה. אני, האחראי על ביצוע השלד, ___________

 יר)ה( בזה, שהבנייה/העבודהשכתובתי ב _____________________טלפון __________________ מצה    

 שבנוגע לה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה שנערכה בידיי/בידי __________.    

 אני מצהיר )ה( בזה, ששלד הבניין הוקם בהשגחתי המלאה/בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי בתפקיד האחראי על         

 כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם, שישתמשו בבניין האמור, מאופן ביצוע    איןביצוע השלד האמור,  וכי     

 בניית השלד ומאיכותו.    

    __________________________                                                 _____________________ 

 חתימת האחראי על ביצוע השלד                                      תאריך                                                   

 אגף ההנדסה
 הועדה לתכנון ובניה

 

 


