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 בטבלה ד 1סעיף 

 עבודות תחילת ,הביצוע על לביקורת משנה אחראי הצהרת
 

 דרום השרון –: הועדה המקומית לתכנון ולבניה לכבוד

 מס' היתר בניה: _______________ מיום: __________________

 

 זיהוי בקשה ופרטי הנכס

 .                                                                                                                                   תיאור הבקשה: 

                                                                                                                                                        . 

 .                                                                                                     ור תעשייה/עיר: יישוב/מושב/קיבוץ/אז

 .                                                             .  מס' בית:                                                                  רחוב: 

 ______________ /תכנית: מגרש: ____________ _______________  חלקה :גוש

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

 .                                                           כתובת:                          : מייל

 הצהרה

 .                                ת.ז:                                          ( האחראי משנה לביקורת על הביצועשם אני הח"מ )

 .                                         מייל                                            טלפון                                 מ.ר 

 מצהיר בזאת:                                                           כתובת 

מקבל על עצמי המינוי לתפקיד אחראי משנה לביקורת על הביצוע בבנייה או העבודה נשוא ההיתר,  .1

 2016אם לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה,( התשע"ו המקצועיים כמפורט מטה, בהת בתחומים

 התחומים בעבודות הבנייה אשר באחריותי:. ב.() 71תקנה 

 תברואה -  קרקע וביסוס -  תנועה -  נוף ואדריכלות פיתוח -

 אוורור -  אקוסטיקה - אקלום -   בטיחות אש -

 סביבה -  בריאות -  מיגון - איטום המבנה ותת הקרקע -

 דרגנועים ומעליות -  תקשורת -  חשמל -  המשתמש בטיחות -

 .                                                                                  אחר  - ניקוז )שאינו בנספח הפיתוח( -

 )א( ואוודא כי עבודות הבנייה 87אמלא אחר הוראות תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה,( לרבות תקנה  .2

יבוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, תנאים הכלולים במידע להיתר, לתכן הבנייה והוראות אחרות לפי כל 

 המקרקעין. חיקוק החלות על
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)ב( ואדווח לרשות  87אערוך ביקורות באתר הבנייה כנדרש בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( תקנה  .3

כת הביקורת, על מועד עריכתה ועל תוצאותיה הרישוי, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד של ערי

 .89 התכנון והבנייה )רישוי בנייה( תקנהת כנדרש בתקנו

 אני בעל הכישורים המקצועיים הנדרשים למלא התפקיד. .4

 : פחים מצורפיםנס

  תעודת מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים, ניהול וביצוע

יה ביצוע ופיקוח או תעודת אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף יהול הבנינ או

 ארכיטקטורה.

 במבנה פשוט, תעודת הנדסאי רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף הנדסה אזרחית או 

 הנדסת בניין במדור ניהול הבנייה, תכנון מבנים או בניין.

 

 

 .                                                        שם:  

 .                                                 חתימה:  

 .                                                  תאריך:                 

 אחראי משנה לביקורת על הביצוע        
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