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תאריך ההיתר

מחלקת ה דסה
עיריית ביתר עילית

ביתר עילית
ועדה מקומית לתכ ון וב יה
בקשה לתעודת גמר
א .א י הח"מ בעל ההיתר ה "ל מס' ת.ז _______________ .הגר ב ___________________ טל'
__________ מבקש בזה מהועדה המקומית ה "ל לתת לי תעודת גמר לגבי הב ין/העבודה
המוגדרת בהיתר ה "ל ברשות מקומית _______________ שכו ה _______________
רח'____________ בית________ בגוש וחלקה ה "ל.
להלן ההצהרות של עורך הבקשה והמה דס האחראי לביצוע השלד.
_________________
חתימת בעל ההיתר

____________
תאריך

ב .א י הח"מ עורך הבקשה______________ מס' ת.ז _____________.הגר ב___________
טל' ______________ מצהיר בזה שהב ין/עבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר ב ה
בהתאם למפרט ול ספחים ש חתמו והוגשו ע"י הועדה המקומית ה "ל ,ובהתאם לתק ות התכ ון
והב יה )בקשה להיתר ,ת אים ואגרות( תש"ל ,1970-וכי מילאתי אחר כל הת אים המיוחדים
שהועדה המקומית האמורה הת תה בהיתר האמור.
________________
חתימת עורך הבקשה

____________
תאריך

ג .א י הח"מ המה דס האחראי לביצוע השלד______________ מס' ת.ז _______________.הגר
ב______________ טל' ___________ מצהיר בזה שהב ין/העבודה שלגביו מבוקשת בזה
תעודת גמר ב ה בהתאם לתוכ יות הקו סטרוקציה ש ערכו על ידי ואשר התבססו על החישובים
הסטטיים ש חתמו והוגשו על ידי לועדה המקומית ה "ל ביום______________.
ה י מצהיר גם בזה ששלד הב ין בוצע בהשגחתי המלאה וה י אחראי לכך שאין כל סכ ה
שקפת כיום ובעתיד לב י אדם שישתמשו בב ין האמור מאופן ביצוע השלד ואיכותו.
עותק מתוכ יות הקו סטרוקציה שמור ב_______________________.
_____________________________
חתימת המה דס האחראי לביצוע השלד

________
תאריך

ד .א י הח"מ ,המה דס האחראי לביצוע עבודות החשמל מס' ת.ז _____________________ .הגר
ב____________ טל'___________ מצהיר בזה שהב ין שלגביו מבוקשת בזה תעודת הגמר
ב ה בהתאם לתוכ יות החשמל והתקשורת ש ערכו על ידי ועבר בדיקה לפ י החיבור לרשת.
ה י מצהיר בזה שרשת החשמל בוצעה בהשגחתי וה י אחראי לכך שאין כל סכ ה שקפת כיום
ובעתיד לב י אדם שישתמשו בב ין האמור מאופן ביצוע הרשת ואיכותה כולל הארקת יסודות.
___________________________________
חתימת המה דס האחראי לביצוע עבודות החשמל

____________
תאריך

ה .א י הח"מ המה דס האחראי לביצוע עבודות האי סטלציה הס יטרית מצהיר בזה שהב ין שלגביו
מבוקשת בזה תעודת גמר ב ה בהתאם לתוכ יות האי סטלציה הס יטרית ש ערכו על ידי.
ה י מצהיר גם בזאת שמערכת האי סטלציה הס יטרית בוצעה בהשגחתי המלאה ולפי תקן הל"ת.
_______
__________________________________________
תאריך
חתימת המה דס האחראי לביצוע העבודות הס יטריות
ו .א י הח"מ המתכ ן האחראי לביצוע עבודות הפיתוח ,ההשקיה ,הגי ון וה יקוז מצהיר בזה שהב ין
שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר ב ה בהתאם לתוכ יות ש ערכו על ידי.
ה י מצהיר בזה שעבודות הפיתוח בוצעו בהשגחתי המלאה וה י אחראי לכך שאין כל
סכ ה שקפת כיום ובעתיד לב י אדם שישתמשו בפיתוח האמור ומאופן ביצועו ואיכותו.
____________________________________________ _______
תאריך
חתימת המה דס האחראי לביצוע עבודות פיתוח גי ון והשקיה

תעודת גמר
בתוקף הוראות ]21ד[ לתק ות התכ ון והב יה )בקשה להיתר ,ת אים ואגרות( תש"ל –  ,1970א י מאשר
בזה כי :הב ין  /תוספת לב יה  /שי וי בב ין ה מצא ברשות המקומית _____________________ שכו ה
___________ רח' ____________ מס' ____________ ב ה  /הושלם  /הותאם  /לפי ההיתר ומותר
להשתמש בו למטרות המפורטות בהיתר.
ביקורת סופית לגמר הב ין ערכה ביום _______________.
_____________ ___________ _________
תאריך
חתימה
שם המה דס
עותק מהחישובים הסטטיים שמור ב _____________ מס' רשום ___________ בתיק מס'
_________ בפילים מס' __________.
עותק מתוכ יות הקו סטרוקציה שמור אצל המה דס האחראי לביצוע השלד הגר ב ______________
טל' _______________.

