
 

  בס"ד
  5224סימוכין: 

  מגרש תיק בנין

 
  אתר היתר מס'

 
  תאריך ההיתר

 
  

  מחלקת הנדסה
  עיריית ביתר עילית

  
  ביתר עילית

  ועדה מקומית לתכנון ובניה
  בקשה לתעודת גמר

  

אני הח"מ בעל ההיתר הנ"ל מס' ת.ז. _______________ הגר ב ___________________ טל'   .א
מקומית הנ"ל לתת לי תעודת גמר לגבי הבנין/העבודה __________ מבקש בזה מהועדה ה

המוגדרת בהיתר הנ"ל ברשות מקומית  _______________ שכונה _______________ 
          רח'____________ בית________ בגוש וחלקה הנ"ל.    

                     להלן ההצהרות של עורך הבקשה והמהנדס האחראי לביצוע השלד.
  

                                                                               _____________        ________________  
  חתימת בעל ההיתר                 תאריך                                                                                                                

 
אני הח"מ עורך הבקשה______________ מס' ת.ז._____________ הגר ב___________   .ב

טל' ______________ מצהיר בזה שהבנין/עבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה 
בהתאם למפרט ולנספחים שנחתמו והוגשו ע"י הועדה המקומית הנ"ל,  ובהתאם לתקנות התכנון 

, וכי מילאתי אחר כל התנאים המיוחדים 1970-ואגרות) תש"ל והבניה (בקשה להיתר, תנאים
                      שהועדה המקומית האמורה התנתה בהיתר האמור.

  
                                                                      ____________        ________________  

  חתימת עורך הבקשה               תאריך                                                                       

 
אני הח"מ המהנדס האחראי לביצוע השלד______________ מס' ת.ז._______________ הגר   .ג

ב______________ טל' ___________ מצהיר בזה שהבנין/העבודה שלגביו מבוקשת בזה 
ת הקונסטרוקציה שנערכו על ידי ואשר התבססו על החישובים תעודת גמר  נבנה בהתאם לתוכניו

  הסטטיים שנחתמו והוגשו על ידי לועדה המקומית הנ"ל ביום______________.
  הנני מצהיר גם בזה ששלד הבנין בוצע בהשגחתי המלאה והנני אחראי לכך שאין כל סכנה 

  ע השלד ואיכותו.נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבנין האמור מאופן ביצו
  

  עותק מתוכניות הקונסטרוקציה שמור ב_______________________.                        
  

                                                   ________          _____________________________  
  המהנדס האחראי לביצוע השלד                תאריךחתימת                                                    

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

 
אני הח"מ, המהנדס האחראי לביצוע עבודות החשמל מס' ת.ז. _____________________ הגר   .ד

ב____________ טל'___________ מצהיר בזה שהבנין שלגביו מבוקשת בזה תעודת הגמר 
 בר בדיקה לפני החיבור לרשת.נבנה בהתאם לתוכניות החשמל והתקשורת שנערכו על ידי וע

הנני מצהיר בזה שרשת החשמל בוצעה בהשגחתי והנני אחראי לכך שאין כל סכנה נשקפת כיום 
 ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבנין האמור מאופן ביצוע הרשת ואיכותה כולל הארקת יסודות.

  
                                         _______________________________________     ________  
  חתימת המהנדס האחראי לביצוע עבודות החשמל               תאריך                                        

 
אני הח"מ המהנדס האחראי לביצוע עבודות האינסטלציה הסניטרית מצהיר בזה שהבנין שלגביו   .ה

  ציה הסניטרית שנערכו על ידי.מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה בהתאם לתוכניות האינסטל
 הנני מצהיר גם בזאת שמערכת האינסטלציה הסניטרית בוצעה בהשגחתי המלאה ולפי תקן הל"ת.

                                       _______                 __________________________________________  
  ימת המהנדס האחראי לביצוע העבודות הסניטריות         תאריךחת                                       

 
אני הח"מ המתכנן האחראי לביצוע עבודות הפיתוח, ההשקיה, הגינון והניקוז מצהיר בזה שהבנין   .ו

  שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה בהתאם לתוכניות שנערכו על ידי.
והנני אחראי לכך שאין כל  הנני מצהיר בזה שעבודות הפיתוח בוצעו בהשגחתי המלאה  
  סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בפיתוח האמור ומאופן ביצועו ואיכותו.  

  
                                                _______    ____________________________________________  
  מת המהנדס האחראי לביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה        תאריך   חתי                                              

  
  
  
  
  
  

  
  תעודת גמר

  
, אני מאשר 1970 –[ד] לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל 21בתוקף הוראות 

ה בזה כי: הבנין / תוספת לבניה / שינוי בבנין הנמצא ברשות המקומית _____________________ שכונ
___________ רח' ____________ מס' ____________ נבנה / הושלם / הותאם / לפי ההיתר ומותר 

  להשתמש בו למטרות המפורטות בהיתר.
  

  ביקורת סופית לגמר הבנין נערכה ביום _______________.
  

                                                                        ___________________   ___________   ___  
  שם המהנדס               חתימה              תאריך                                                                            

  
  

עותק מהחישובים הסטטיים שמור ב _____________ מס' רשום ___________  בתיק מס' 
  _______._________ בפילים מס' ___

  
עותק מתוכניות הקונסטרוקציה שמור אצל המהנדס האחראי לביצוע השלד הגר ב ______________ 

  טל' _______________.
  
  
    


