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 .גמר תעודת': ט חלק, 2016 – ו"התשע, בניה( )רישוי והבניה התכנון תקנות

 .בעניין מפורטות הוראות וקובעות הגמר תעודת קבלת הליך את זה בסימן מגדירות החדשות הרישוי תקנות

 המסמכים ואת, הביצוע על האחראי י"ע תוגש גמר תעודת לקבלת הבקשה כי קובעות החדשות התקנות
, 2016 - ו"התשע, בניה( )רישוי והבניה התכנון תקנות) .הבקשה עם להגשה הנדרשים תצהיריםהנדרשים וה

 .(95 סעיף

 לצורך שנדרשו החיובים כל שולמו לא בהם במקרים גמר תעודת לתת שלא הרישוי לרשות מאפשרות התקנות
 .(96 סעיף, 2016 - ו"התשע, בניה( )רישוי והבניה התכנון )תקנות מתן ההיתר

 הטופס בליווי הפיקוח מחלקת לידי הביצוע על לביקורת האחראי י"ע תוגש גמר לתעודת בקשה .1
 )רישוי והבניה התכנון )תקנות הנדרשים התצהירים ובליווי, לעניין שנדרשו כל המסמכים, המתאים

 .)ב(((א) 95סעיף , 2016 - ו"התשע, בניה(

שיר למינוי. המינוי יהיה בהודעה התפטר אחראי לביקורת, ימנה בעל ההיתר במקומו אדם אחר הכ .2
 .לוועדה המקומית שתצורף לה הצהרה של האחראי החדש לביקורת

כל לא עוד נתמנה אחראי חדש לביקורת, רואים את העבודה שבוצעה אחרי תחילת ההתפטרות של  .3
 .האחראי הקודם כעבודה שבוצעה שלא בהתאם להיתר, אפילו אם בוצעה לפני תנאי ההיתר

ככל . יום 30 בתוך גמר תעודת לקבלת הבקשה לעניין בדיקה תבצע הרישוי רשות, סמכיםהמ כל קבלת עם .4
 הרישוי ורשות, תסורב הבקשה -תנאים  השלמת כנגד ערבות ניתנה ולא ככל או, התנאים התקיימו ולא

 והבניה התכנון הבניה )תקנות על הביקורת על ולאחראי ההיתר לבעל המתאימה תודיע  את ההודעה
 (.97, סעיף 2016 – ו"התשע, בניה( )רישוי

מנומקת  בקשה להגשת בכפוף התנאים כל הושלמו לא באם גם גמר תעודת לתת רשאית הרישוי רשות .5
 אינה הרישוי רשות כי יודגש. התנאים השלמת כנגד, שייקבע כפי בנקאית ערבות והשארת, כנדרש

 התכנון )תקנות. התנאים כל ומולא לא באם גמר תעודת ולתת ל"כנ ערבות לקבלת יבת להסכיםומח
 .(99 סעיף, 2016 - ו"התשע, )רישוי בניה( והבניה

 .באתר המועצה והועדה לתכנון ובניה התקנות של זה לחלק ולהגשה למילוי הנדרשים הטפסים ראו נא .6

 
ל והכ –קיימת אפשרות כי תידרשנה דרישות נוספות, או לחילופין, יהיה וויתור על דרישות מסוימות 

 לתנאים מיוחדים ועל פי החלטת מהנדסת הועדה.בהתאם 
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  גידור אתר הבניה

 יש לפעול בהתאם להנחיות גידור ושילוט באתר, המפורטות באתר.  .1

 

 עבודה בקרבת בניינים מאוכלסים 

יינים סמוכים לבניינים מאוכלסים בהם מבוצעות עבודות חיפוי וגמר חיצוניים הקבלן יתקין יוטה בחזית בנ
  .סמוכיםהשתמנע פיזור אבק אל הבניינים המאוכלסים 

 

 חיבור לחשמל, מים, טלפון והוצאת תעודת גמר

לאחר לגור בו או להשתמש בו אלא לאחר  ןן לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ייתבעל ההיתר לא יגור בבניי .1
 מועצהשקיבל אישורים המתאימים לכך מה

תעודת הגמר תינתן במידה והבנייה הושלמה בהתאם להיתר, לתנאיו, לנספחיו, לקובץ ההנחיות, ולדיני   .2
 .התכנון והבנייה

תקנות החוק ניתן לקבל לפני הוצאת תעודת הגמר בהתאם ל( תחילת עבודות)  מיםואישור לחיבור חשמל  .3
 .ובהתאם להצגת האישורים הנדרשים

 .קבלת תעודת גמר לאחר גבייהעל בעל ההיתר להודיע למחלקת ה .4
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 הנחיות לצורך הכנה לקראת עריכת ביקורת מפקח בשטח

 .טרם הביקורת יש לבדוק עם אחראי הביקורת בהיתר כי המבנים נבנו על פי היתר בניה בתוקף .1
סטיות מהיתר הבנייה יש להגיש בקשה חדשה להיתר בהתאם לחוק ותקנות  במידה וקיימות
 התכנון והבניה.

 
 

 :תקינות הממ"ד על פי הבניה שאושרה וחתומה ע"י הג"א .2
 

 לפי תקנות הג"א. –חלון הדף  .א
 תקני על פי הוראות הג"א )טיח רגיל אסור(. –טיח ממ"ד  .ב

 דלת תקנית על פי הוראות הג"א. .ג

 ווי תקן על פי הוראות הג"א.ת –משקוף לדלת תקני  .ד

 תווי תקן על פי הוראות הג"א. –משקוף לחלון תקני  .ה

 קיר מגן מבטון על פי הוראות הג"א במידה ונדרש. .ו

 שטח הממ"ד על פי הוראות הג"א. .ז

 קוף הדלת + משקוף החלון באמצעות פתיחת הגליפים ומילוי דייס בטון.שמאת יש לבטן  .ח

 הג"א. נקודת חשמל + תקשורת על פי הוראות .ט

 .4570התקנת מערכת אוורור וסינון בהתאם לדרישות ת"י  .י
 

 :פיתוח המגרש .3
 

 .מהרחוב גישה לבית דרכי .א

 יש לדאוג לשטח בטיחותי, נקי ומיושר. .ב
 .במידה וקיימים הפרשי גבהים ובהתאם לתקנות גידור שטח המגרש .ג

 בורות ביוב מכוסים. .ד
 

 :שלבי גמר הבית .4
 

 דלתות + חלונות מורכבים. .א

 ולל גג( ותגמירים בהתאם להיתר הבניה ונספחיו.חזיתות )כ .ב
 מעקה פנימי + חיצוני במידה ונדרש יש להתקין על פי התקנות )בהמלצה על צורה אנכית(. .ג

 ריצוף הבית. .ד

 (.ים וכד'כיור כלים סניטרים )אסלות, .ה

 נקודות חשמל + ארון חשמל. .ו

 מס' בית ושם בחזית הבית. .ז

 ו לאחר תגמיר.יש לדאוג שיהיקירות חיצוניים של גדרות  .ח

 .או לחילופין לאבטח באמצעות כיסוי תקני יש לגדר על פי התקנות –בריכה  .ט
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