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 קשה לתעודת גמרב

 
 ' ______________יק מסת

 ________________________מעני בש______________ מספר זיהוי _________ מ בעל היתר "ני החא.       א
 ל הועדה המקומית קרית גת לתת לי תעודת גמר לגבישת  בזה מהמהנדס /מבקש____________  טלפון          

 , בתחום הרשות המקומית קרית גת___________ תאריך מ____________ '       הבנין המוגדר בהיתר הבניה מס

 ___________חלקה _ ,__________גוש ___________, מספר______________ רחוב _______ ,כונה ש      

 

                                                                                          ________________ __ __ __ __ _             תאריך

          חתימת בעל ההיתר                                                                                                     

 

 )למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד( .ב

 

_____________________ מספר זיהוי _________________________,  האחראי לביקורת הני החתום מטא
בוצעה , ודת גמרזה שהבניה שלגביה מבוקשת בזה תעבמצהיר _____________ טלפון ___________ שמעני 

 ,)תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה 
רט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס הועדה פ, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, 1970-ל"תש

 .____________ם עד החליטו לדחות את קיומ___________________ המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך 

 :אלה הם התנאים שקיומם נדחהו

                                                     מועד אחרון לקיום התנאי  הות התנאימ      

1.______________________________________________________________________________  

2._______________________________ _______________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________  

 ____________                                                                 ____________________:        תאריך

                                                                          חתימת האחראי לביקורת             

 

 )למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד(

ה  תעודת  גמר זשהבנין  שלגביו  מבוקשת  ב,  כל  אחד  לגבי  תחום  פעולתו,  אנו  החתומים  מטה  מצהירים  בזה
, )תנאיו  ואגרות,  בקשה  להיתר(ם  למפרט  ולנספחים  שאושרו  בהתאם  לתקנות  התכנון  והבניה  נבנה  בהתא

פרט  לתנאים  המפורטים  להלן  שיושב  ראש  ומהנדס  הועדה ,  ומולאו  כל  התנאים  שהותנו  בהיתר,  1970-ל"תש
 ._______________חליטו לדחות את קיומם עד ה __________ המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך

 :ם התנאים שקיומם נדחהאלה הו

       מועד אחרון לקיום התנאי _________________        הות התנאימ      

1.___________________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________________  

3 .____________________________________________________________________________ 
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 )תחום הפעולה על פי היתר הבניה או הודעה שניתנה לועדה המקומית      (

 תימות ח                     טלפון           ם האחראי               מספר זיהוי            המעןש       

1.________________________________________________________________________________   

2.________________________________________________________________________________   

3._______________________________________________________________________  _________ 

4.________________________________________________________________________________   

5._________________________________________________________________________________   

 

 _________________        תאריך

 

 

 _________________ות זה' סמ______________עורך הבקשה , ניא .1ב

 ___________________________טל _________________________ מעני ש_____________ רישיון '           מס

על ביצוע , אדריכלי בתחום תכנון, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון, צהיר בזהמ
התאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם בוצעה ב, שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר, העבודה

פרט , ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, 1970-ל"תש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(לתקנות התכנון והבניה 
 .לתנאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את קיומם

 

      ___________________________________                                                               תאריך 

                                                                                 חתימת עורך הבקשה 

 

 _____________מספר זהות  _____________ני מתכנן שלד הבנין א .ג

 ________________________טל _________________________ מעני ש_____________ רישיון ' מס

שהבניה שלגביו , יקוח עליון על ביצוע העבודהפבהסתמך על הבקורת שערכתי במסגרת , מצהיר בזה
בקשה (בהתאם לתקנות התכנון והבניה , בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו, מבוקשת תעודת גמר

 .1970-ל"תש, )תנאיו ואגרות, להיתר

 

                                                          _____________________    _____________          תאריך

                                                                                חתימת מתכנן שלד הבנין 

 

 

 _____________מספר זהות  _____________ני האחראי לביצוע השלד א .ד
 ________________________ טל _________________________ מעני ש_____________ רישיון '    מס       

נית  הקונסטרוקציה  שנערכה  כזה  שהבניה    שלגביה  מבוקשת  בזה  תעודת  גמר  בוצעה  בהתאם  לתבמצהיר              
 ._____________________________________________בידי 

 הבנין הוקם בהשגחתי המלאה של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה ני מצהיר בזה ששלדא
 .מאופן ביצוע בניית השלד ואיכותו, נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבנין האמור

 

 ___                                                        _____________________ __ __ __ __ ___ :          תאריך 

                                                                        חתימת האחראי לביצוע השלד 

 
 


