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 בטבלה ד 26סעיף 

 תעודת גמרלביקורת על הביצוע, משנה אחראי  הצהרת
 

 דרום השרון –: הועדה המקומית לתכנון ולבניה לכבוד

 מס' היתר בניה: _______________ מיום: __________________

 

 זיהוי בקשה ופרטי הנכס

 .                                                                                                                                   תיאור הבקשה: 

                                                                                                                                                        . 

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

 .                                                             .  מס' בית:                                                                  רחוב: 

 ______________ /תכנית: מגרש: ____________ _______________  חלקה :גוש

 .                      טלפון:                                             : ת.ז                                       ש/ם בעל ההיתר: 

 .                                                           כתובת:                          : מייל

 דיווח 

 .                                ת.ז:                                          ( לביקורת על הביצועמשנה האחראי שם אני הח"מ )

 .                                         מייל                                            טלפון                                 מ.ר 

 נשוא העבודה או בבנייה הביצוע על לביקורתמשנה  אחראי                                                           כתובת 

יה )רישוי ביקורת על הביצוע בשלבים המפורטים בתקנות התכנון והבניכי ביצעתי  בזאת מצהיר ,ההיתר

 וערכתי ביקורת בשלבים נוספים או במועדים, ככל שנקבעו ע"י המהנדס. 87תקנה מס'  2016התשע"ו  בנייה(

 

 התחומים בעבודות הבנייה אשר באחריותי: .1

 תברואה -  קרקע וביסוס -  תנועה -  נוף ואדריכלות פיתוח -

 אוורור -  אקוסטיקה - אקלום -   בטיחות אש -

 סביבה -  בריאות -  מיגון - קעאיטום המבנה ותת הקר -

 דרגנועים ומעליות -  תקשורת -  חשמל -  בטיחות המשתמש -

 .                                                                                  אחר  - ניקוז )שאינו בנספח הפיתוח( -
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 בזה תעודת גמר נסתיימה בהתאם להיתר  הנני מצהיר בזאת שהבניה או העבודה שלגביה מבוקשת

ולנספחים המאושרים, מולאו כל התנאים שהותנו בהיתר וכי המבנה ראוי לשימוש ע"פ כל  הבנייה

 דין.

 או

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

נו בהיתר פרט לתנאים ולנספחים המאושרים, מולאו כל התנאים שהות  ההבניילהיתר 

 ערבות להפקיד בזאת מבקשים אנו לשימוש ע"פ כל דין. המפורטים להלן וכי המבנה ראוי

, 100, 99תקנות מס'  2016 התשע"ו בנייה( )רישוי והבנייה התכנון בתקנות כמפורט בנקאית

101. 

 

 מס' תיאור התנאי מועד אחרון לקיום התנאי

  1 

  2 

  3 

 

 .                                                       שם:   

 .                                                 חתימה:    

 .                                                 תאריך:                  

 אחראי לביקורת על הביצוע        
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