מס' בקשה_________ :
תאריך____________ :
הנדון :בקשה לתעודת גמר
 .1אני החתום מטה ,בעל היתר ______________ מ.ז_____________ .
המתגורר ב _______________ טל' מספר_____________________
מבקש בזה מהמהנדס של הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא ,לתת לי תעודת גמר
לגבי הבנין  /העבודה המוגדרת בהיתר הבניה מס' _________________
מתאריך____________ בכתובת ____________________________
גוש ____________ חלקה _____________
____________________
שם בעל ההיתר

__________________
חתימת בעל ההיתר

 .2למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד
אני החתום מטה ,האחראית לביקורת _____________ מ.ז_______________ .
המתגורר ב ___________________________ טל' מספר _________________
מצהיר בזה שהבניה  /שהעבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר ,בוצעה בהתאם
למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו
ואגרות) ,התש"ל –  ,1970ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר ,פרט לתנאים המפורטים
להלן שיושב ראש ומהנדס הועדה המקומית כאד ,בהחלטתם מתאריך ___________
החליטו לדחות את קיומם עד _________________
ואלה הם התנאים שקיומם נדחה:
מס'

מהות התנאי

מועד אחרון לקיום
התנאי

מועד ההחלטה על
הדחיה

.1
.2
.3
_____________________
שם האחראי לביקורת

_____________________
חתימת האחראי לביקורת

 .3אני ,עורך הבקשה  /עורך הבקשה הראשי ___________________________
מ.ז ________________________ .מס' רשיון___________________ :
המתגורר ___________________________ טל' מספר ______________
מצהיר בזה ,בהסתמך על הביקורת שערכת במסגרת פיקוח עליון ,בתחום תכנון אדריכלי
על ביצוע העבודה ,שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר ,בוצעה בהתאם למפרט
ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות),
התש"ל  ,1970ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר ,פרט לתנאים שפורטו לעיל ,אשר
הוחלט לדחות את קיומם.
_______________
תאריך

______________________________
חתימת עורך הבקשה  /עורך הבקשה הראשי

 .4למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד
אנו ,החתומים מטה ,מצהירים בזה ,כל אחד לגבי תחום פעולתו ,שהבנין שלגביו מבוקשת
בזה תעודת גמר ,נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון
והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל  ,1970ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר,
פרט לתנאים המפורטים להלן ,שיושב ראש ומהנדס המועדה המקומית לתכנון ובניה
כאחד ,בהחלטתם מתאריך _______________ החליטו לדחות את קיומם עד
_____________________ .ואלה הההתנאים שקיומם נדחה:
מס'
.1
.2
.3
.4

מהות התנאי

מועד אחרון לקיום
התנאי

מועד ההחלטה על
הדחיה

מס'

ת.ז.

המען

מס' טלפון

תחום הפעולה על
פי בקשת ההיתר
או הודעה לועדה
המקומית

חתימה

תאריך
החתימה

.1
.2
.3
.4

 .5אני מתכנן שלד הבניין _______________________ מ.ז_________________ .
מס' רשיון ____________________ המתגורר ___________________________
טל' מספר _______________________________ מצהיר בזה ,בהסתמך על
הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה ,שהבניה  /העבודה שלגביה
מבוקשת תעודת גמר ,בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו ,בהתאם לתקנות התכנון
והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל .1970
_______________________
תאריך

________________________
חתימת מתכנן שלד הבניין

 .6אני האחראי לביצוע השלד _________________ מ.ז____________________ .
המתגורר _________________________ טל' מספר ____________________
מצהיר בזה שהבניה  /שהעבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר ,בוצעה בהתאם
לתכנית הקונסטרוקציה שנערכה בידי  /בידי ___________________________
אני מצהיר בזה ששלד הבנין הוקם בהשגחתי המלאה  /בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי
בתפקיד של אחראי לביצוע השלד האמור ,וכי אין סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם
שישתמשו בבנין האמור ,מאופן ביצוע בנין השלד ואיכותו.
_____________________
תאריך

___________________________
חתימת האחראי לביצוע השלד

