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 בטבלה 1סעיף 
 בקשה לקבלת תעודת גמר    

 

 דרום השרון –: הועדה המקומית לתכנון ולבניה לכבוד

 מס' היתר בניה: _______________ מיום: __________________

 

 זיהוי בקשה ופרטי הנכס

 .                                                                                                                                   תיאור הבקשה: 

                                                                                                                                                        . 

 .                                                                                                     יישוב/מושב/קיבוץ/אזור תעשייה/עיר: 

 .                                                             .  מס' בית:                                                                  רחוב: 

 ______________ /תכנית: מגרש: ____________ __  חלקה_____________ :גוש

 

 .                      טלפון:                                             כתובת:                                        ש/ם בעל ההיתר: 

 .                      טלפון:                                             כתובת:                          אחראי לביקורת על הביצוע: 

 

 :(לא רלוונטי למבנים ותיקים) הצהרה

מבקש/ת בזה                                מ.ר.                                          אני הח"מ )שם האחראי לביקורת על הביצוע( 

לתקנות התכנון והבנייה  95התאם לתקנה דרום השרון להנפיק תעודת גמר בממהנדס/ת הוועדה לתכנון ובניה 

 חלק ט', סימן א' בקשה לקבלת תעודת גמר. 2016)רישוי בנייה(, התשע"ו 

  הנני מצהיר בזאת שהבניה או העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר נסתיימה בהתאם להיתר

 ש ע"פ כל דין.הבניה ולנספחים המאושרים, מולאו כל התנאים שהותנו בהיתר וכי המבנה ראוי לשימו

 או

  הנני מצהיר בזאת שהבניה או העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר נסתיימה בהתאם להיתר

הבניה ולנספחים המאושרים, מולאו כל התנאים שהותנו בהיתר פרט לתנאים המפורטים להלן וכי 

 המבנה ראוי לשימוש ע"פ כל דין.

אנו מבקשים בזאת להפקיד ערבות בנקאית כמפורט בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו 

 .99, 100, 101תקנה  2016

 מועד אחרון לקיום התנאי מהות התנאי

1.  

2.  

3.  
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 מסמכים מצורפים:

 להלן רשימת המסמכים מצורפים לבקשה זאת:

 .מפת עדות 

 או העבודה. קובץ תכניות עדות של הבניין 

  א( לחוק.3ו ) 158אישור מורשה נגישות, אם נדרש ע"פ סעיף( ) 

  כא )לחוק(, אם נדרשו. 158אישור גורמים מאשרים ע"פ סעיף 

 .תוצאות בדיקות מעבדה נדרשות ע"פ תקנות תכן הבניין 

 :מסמכים נוספים הנדרשים במידע להיתר, בהיתר או באישור תחילת עבודות 

                                                                                                                . 

                                                                                                                . 

                                                                                                                . 

    

 .                                                        שם:      

 .                                                 חתימה:         

 .                                                  תאריך:                    

 /אחראי לביקורת על הביצוע        

 במבנים ותיקים יחתום בעל ההיתר        

http://vaada.dsharon.muni.il/

