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  --- מצורף לתנאי ההיתר  - 4טופס חתימות תנאי לטופס  ---

  הצהרת בעל ההיתר:  .א

  אני הח"מ:  ________________________בעל ההיתר הנ"ל מס' ת.ז.: ______________

  הגר ב: ___________________________טל':____________ נייד':______________

  ותעודת גמר לגבי הבניין/ העבודה המוגדרת בהיתר 4ופס ט מבקש בזה מהוועדה המקומית הנ"ל לתת לי 

  הנ"ל במועצה המקומית. הננו מצהירים כי הבנייה, הפיתוח, התשתיות וכל העבודות בוצעו ע"פ: 

  היתר בנייה מס':__________________________ מיום: ______________________________

  _________________________בית: ________רחוב:      בשכונה: ______________________

  _________________       בתב"ע: _________________________________________ במגרש:

                           __________________________________                    __________________  

  ת  א  ר  י  ך                                           חתימות בעלי ההיתר               

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

  הצהרת עורך הבקשה:  .ב

  _________מ:  ________________________עורך הבקשה מס' ת.ז.: ______________אני הח"

  ______נייד':________________________טל':________________הגר ב: ______________

  מס' רישיון: _______________________.

כל תקני הבטיחות לבהתאם נבנה  ,ותעודת גמר 4מצהיר בזה שהבניין/ העבודה שלגביה מבוקשת בזה טופס 

וכי מילאתי אחר כל התנאים  ,לנספחים שנחתמו והוגשו על ידי לוועדה המקומית הנ"לולמפרט , התקפים היום

  . המיוחדים שהוועדה המקומית האמורה התנתה בהיתר  האמור

____                                               ________________________________________________  

  ת  א  ר  י  ך                                           חתימות עורך הבקשה               
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------  

  הצהרת מהנדס אחראי לביצוע:  .ג

  אני הח"מ:  ________________ המהנדס האחראי לביצוע השלד  מס' רישיון: ___________

  מס' ת.ז.: ______________הגר ב: ___________________________טל'____________

ותעודת גמר נבנה   4לגביו מבוקשת בזה טופס נייד: _________________מצהיר בזה שהבניין /העבודה ש

  בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה שנערכו על ידי ואשר התבססו על החישובים הסטטיים שנחתמו 

  והוגשו על ידי לוועדה המקומית הנ"ל ביום _____________.

נשקפת כיום ובעתיד  הנני מצהיר גם בזה ששלד הבניין בוצע בהשגחתי המלאה והנני אחראי לכך , שאין כל סכנה

ע"י  םוכי נבדקו כל האלמנטים הקונסטרוקטיביי ,לבני אדם שישתמשו בבניין האמור, מאופן ביצוע השלד ואיכותו

  הממ"ד נבנה בהתאם לדרישות פיקוד העורף.מעבדה מאושרת והתוצאות הן ע"פ תקן ולשביעות רצוני, וכן 

  ____________________עותק מתכניות הקונסטרוקציה שמור  ב ______________

  עותק מתכניות הקונסטרוקציה שמור אצל המהנדס האחראי לביצוע השלד.

__________________                                               __________________________________  

  א  ר  י  ךת                                  חתימת מהנדס אחראי לביצוע השלד            
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 -  2דף  -

  לא לבניה פרטית)*  ( הרת מהנדס חשמל:הצ  .ד

  אני הח"מ: ______________________המהנדס האחראי לביצוע עבודות החשמל

  מס' ת.ז.: ____________ הגר ב: ___________________________טל': ____________ 

  חראי לכך, שאין כל סכנההנני מצהיר בזה שרשת החשמל בוצעה בהשגחתי המלאה, והנני  א

  נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבניין האמור, מאופן ביצוע הרשת ואיכותה כולל

  הארקת יסודות.

__________________                                               __________________________________  

  ת  א  ר  י  ך                                        אחראי לביצוע חשמל חתימת מהנדס         

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

  לא לבניה פרטית)*  ( לציה:הצהרת מהנדס אינסט  .ה

  _________המהנדס האחראי לביצוע עבודות האינסטלציה _______אני הח"מ: ____________

  ___ הגר ב: ___________________________________הסניטארית  מס' ת.ז. : _________

   4טופס   טל': ____________ נייד: ______________מצהיר  בזה שהבניין שלגביו מבוקשת בזה

  נבנה בהתאם לתכניות האינסטלציה הסניטארית שנערכו על ידי. ,ותעודת גמר

  הנני מצהיר בזה גם בזאת שמערכת האינסטלציה הסניטארית בוצעה בהשגחתי המלאה, 

  ולפי תקן הל"ת, וכן מאשר התקנת מז"ח (מונע זרימה חוזרת)  ע"י מתקין מוסך.

 __________________________________                                                       __________________

  ת  א  ר  י  ך                                     אחראי לביצוע אינסטלציהחתימת מהנדס 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

  לא לבניה פרטית)*  ( :וחלחול צהרת אחראי לביצוע עבודות פיתוח גינון השקיה ניקוזה  .ו

  אני  הח"מ: ______________________המתכנן  האחראי לביצוע עבודות הפיתוח ההשקיה

  ת.ז. : ____________ הגר ב:  ______________________________הגינון והניקוז מס' 

  טל': ____________ נייד: ______________

  מצהיר בזה שהבניין שלגביו מבוקשת תעודת גמר נבנה בהתאם לתכניות שנערכו על ידי.

  הנני מצהיר בזה גם שעבודות הביצוע  בוצעו בהשגחתי המלאה,  והנני אחראי לכך,

  כנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בפיתוח האמור, מאופן ביצועו ואיכותו.שאין כל ס

_____________________________________            ____________________________         ___

  ת  א  ר  י  ך                  חתימת המהנדס האחראי

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

  (ע"פ דרישת מחלקת הנדסה) :אייל בק –אישור אכלוס ע"י ר' קש"צ   .ז

  חיות  והוראות תקנון התוכנית.מצהיר בזה לאחר בדיקתי במקום שהוקמו כלל מרכיבי הביטחון לפי ההנ

_________________            _______________________                    ___________________  

  ת  א  ר  י  ך          חתימת המאשר                שם המאשר               
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 - 3דף  -

  שורי מעבדה /רשות מוסמכת:יא   .ח

   אישור יועץ בטיחות למבנה.  ם    

  מאושר.השפיכה  האישורי פינוי פסולת בנייה ועודפי חפירה מאתר   ם

  בדיקות מאושרת ממעבדת ריכוז מערך בדיקת בטון   ם

  * לא לבניה פרטית) ( 1+2חלק  2378בדיקת אבן לפי ת"י   ם

  לא לבניה פרטית)*  ( אטימת מעטפת בניין  ם 

  158לפי תקן  -אישור מערך מערכות גז   ם 

  )בפרויקטמעלית  וקיימת(במידה מעליות ה קנים להפעלתמכון התאישור   ם 

  בדיקת אטימות מרחב מוגן (ממ"ד, ממ"ק)  ם 

  בדיקת הידבקות טיח במרחב מוגן (ממ"ד, ממ"ק)  ם 

 חשבונית לרכישת מערכת אב"כ  ם 

  (לבניה פרטית בלבד) אישור פיקוד עורף  ם 

  (לבניה פרטית בלבד) ק"ג 6חשבונית לרכישת מטפה   ם 

  אישור יועץ בטיחות אש (ע"פ הדרישה בחוק)/ישור הרשות הארצית לכבאות והצלהא  ם    

  עורך הבקשה/אישור יועץ בטיחות אש (ע"פ הדרישה בחוק) להתקנת מערכות בטיחות אש.אישור   ם    

  יחידות דיור) 6ישור מורשה נגישות נכים. (מעל א  ם

  שור יועץ תנועה ( * לא לבנייה פרטית)אים          

  ישור מחלקת ארנונה לחיוב מיסים (לכל המבנים)א  ם

  .4פס ים לטוהעברת תכניות סרוקות של ההיתרים הרלוונטיישור א  ם

   ) ובריכות אישור משרד הבריאות ( לכל מבנה ציבור  ם

 

 

 0.00לפני יציקת  חורגים מהיתר חללים מולאו -  של ההיתר השנילשלב  הבנייה להתקדמותמפקח אישור   .י

  

_____________________________            _______________________                    _______  

  ת  א  ר  י  ך          חתימת המאשר                שם המאשר               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  יתר.התואמת העדות מפת  הגשוה -של ההיתר   לישילהתקדמות לשלב השמפקח אישור   .יא
  

_________________            _______________________                    ___________________  

 ת  א  ר  י  ך          חתימת המאשר                שם המאשר               

-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 - 4דף  -

  .DWGבקובץ  - 4לצורך קבלת טופס אישור קבלת תוכנית מדידה סופית לגמר   .יב

 @zeev.muni.il-givatilanitלמשלוח הקובץ:  דוא"ל

_________________            _______________________                    ___________________  

  ת  א  ר  י  ך          חתימת המאשר                שם המאשר               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  

  ישור מחלקת תברואה / אגף תפעולי, לחיבור תקין של שפכי הבית למערכת הביוב הציבורים:א 

   .כל דרישות החוק והתקנים התקפים היוםעפ"י  ונעש שפכי הבית שחיבור אתבז מאשר

  כמו כן, מאשר התקנת מז"ח אחרי שעון המים ע"פ דרישתנו.

________________________            _______________________                    ____________  

  ת  א  ר  י  ך          חתימת המאשר                שם המאשר               

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

  אישור מפקח על אכיפת חוקי הגנת הסביבה על העדר מטרדים ומפגעי סביבה:   .יג

  

_________________            _______________________                    ___________________  

  ת  א  ר  י  ך          חתימת המאשר                שם המאשר               

-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  אישור מפקח הרישוי על התאמת הבנייה והפיתוח להיתר הבנייה.  .יד
  

_________________            _______________________                    ___________________  

  ת  א  ר  י  ך          חתימת המאשר                שם המאשר               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

  .ממונה בטיחות יישוביאישור   .טו
  

_____________                    ____________________________________            __________  

  ת  א  ר  י  ך          חתימת המאשר                שם המאשר               

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  הערות:  .טז

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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