
 

 

 

 "מעלה הגליל"  –  לוס תעודת גמרכא  אישורחוזר למתן  

 אבקשך להגיש את האישורים כדלקמן:  4על מנת לזרז מתן טופס 

 בקשה מסודרת לקבלת תעודת גמר   .1

 דוחות ביקורת של המהנדס האחראי לביצוע השלד בשלבי הבנייה עד לגמר השלד.  .2

 תוצאות בדיקות הבטון ואביזרי הבניין שנעכרו ע"י מעבדה מוסמכת.  .3

 ת אטימות ממ"דאישור בדיק .4

 אישור התקנת מערכת סינון אוויר בממ"ד  .5

 תכנית מצבית ערוכה ע"י מודד מוסמך בציון קונטור המבנה הקיים כולל מפלסי המבנה והפיתוח.  .6

 אישור המודד בשלבי הבנייה בהתאם להצהרה שנחתמה בעת מתן ההיתר. .7

 לביצוע השלד תעודה ורישיון הקבלן הרשום שביצע את הבנייה בליווי תצהיר אחראי   .8

 אישור פינוי פסולת  .9

 אישור מועצה מקומית /אזורית  .10

 התקנת גלגלון כיבוי אש .  .11

 התקנת גלאי עשן צירוף קבלה .12

 אישור טכנאי גז מורשה  .13

 לפי תנאי היתר   – אישור אכלוס תאגיד מים .14

 לפי תנאי היתר   – אישור אכלוס כיבוי אש .15

 לפי תנאי היתר  – אישור אכלוס איכות הסביבה .16

 לפי תנאי היתר  –משרד הבריאות אישור אכלוס .17

 בדיקה של מפקח   .18

 בכבוד רב,  

 ממונה פיקוח  –נור נבואני 

 מפקח בנייה  –חמודי חנג'ר 

 מפקח בנייה  –מוטי אברג'ל 

  מפקח בנייה  –אלמוג שמחון 



 

 

 בקשה לקבלת תעודת גמר 

קבלת  ל א' בקשה   חלק ט', סימן  2016לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו  95בהתאם לתקנה  

 תעודת גמר. 

 לכבוד:  

 הועדה לתכנון ובנייה מעלה הגליל   

 מס' היתר: ____________________ 

 פרטי הנכס זיהוי בקשה ו

 תיאור הבקשה: ____________________________________________________________________________

 _ מס' בית: ____________ ___________  יישוב: _________________  רחוב: ______________ 

 גוש: _____________________  חלקה: ____________  מגרש/ תכנית: ___________________ 

 

 שם בעל ההיתר: ____________________כתובת: ____________________   טלפון: _______________ 

 ______   טלפון: _______________ _______ אחראי לביקורת על הביצוע: ___________כתובת: _______

 הצהרה  

 עדה לתכנון ובניהובזה ממהנדס הו  ת/מבקשמ.ר. _________________   על הביצועלביקורת שם האחראי אני הח"מ  

חלק ט',   2016לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו  95בהתאם לתקנה   מעלה הגליל  להנפיק תעודת גמר

 שה לקבלת תעודת גמר. סימן א' בק

 

ם להיתר הבניה ולנספחים בהתאתעודת גמר נסתיימה  שלגביה מבוקשת בזההנני מצהיר בזאת שהבניה או העבודה  

 .וכי המבנה ראוי לשימוש ע"פ כל דין  מולאו כל התנאים שהותנו בהיתרהמאושרים , 

 או

ם להיתר הבניה  ולנספחים  בהתאגמר נסתיימה תעודת  שלגביה מבוקשת בזההנני מצהיר בזאת שהבניה או העבודה   

 וכי המבנה ראוי לשימוש ע"פ כל דין. פרט לתנאים המפורטים להלןהמאושרים, מולאו כל התנאים שהותנו בהיתר 

תקנה  2016אנו מבקשים בזאת להפקיד ערבות בנקאית כמפורט בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו  

99,100,101 . 

 

 מועד אחרון לקיום התנאי  התנאי  מהות    

1  .  

2  .  

3  .  

 

 



 

 

 מסמכים מצורפים: 

 להלן רשימת המסמכים מצורפים לבקשה זאת:  

 מפת עדות   

 קובץ תכניות עדות של הבניין או העבודה    

 ( )א( לחוק3ו )  158אישור מורשה נגישות, אם נדרש ע"פ סעיף   

 )א( לחוק, אם נדרשו.   כא 158אישור גורמים מאשרים ע"פ סעיף   

 תוצאות בדיקות מעבדה נדרשות ע"פ תקנות תכן הבניין.   

 מסמכים נוספים הנדרשים במידע להיתר, בהיתר או באישור תחילת עבודות:  

 .____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ ._________ 

 .____________________________________________________________ 

 

 

 

 שם: _______________________                                             

 

 חתימה: ____________________                                             

  

                                         תאריך: ____________________      

  

 אחראי לביקורת על הביצוע           

 

 

 

 



 

 

 

 יווח על עריכת ביקורת באתר הבניה. ד

 )ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין(

 

 פרטי מתכנן שלד הבניין :

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 _________________________________________________ כתובת ________

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 פרטי הבקשה :

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם, יציקת יסודות  -היתר האמור בכל הנוגע ל בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ה 
 אני מדווח לאמור: 

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון.  .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                     

זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות(   דיווח .3

 ולתקנות האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה 

1 _________________ .   _________________________________ 

2_________ . _________________________________                ________ 

3 _________________ .   _________________________________ 

. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או  4
)ואם תחום   1965  –פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד ע"

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על   -הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
לחוק העונשין,   281ם בסעיף פי כל תכנית כאמור( וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועי

 . 1977 –התשל"ז 

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 



 

 

 דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין(

 

 פרטי מתכנן שלד הבניין :

 ___________ מס' רישיון _____________   אני החתום מטה _______________ ת"ז

 כתובת _________________________________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 פרטי הבקשה :

 מס' _____________  היתר בניה     מהות הבקשה _________________  

לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם, יציקת  רצפה   -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 
 אני מדווח לאמור: 

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון.  .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 ה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________ והבני                    

דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות(   .3

 ולתקנות האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה 

1 _____________ . ____   _________________________________ 

2 _________________________________                _________________ . 

3 _________________ .   _________________________________ 

ר הבניה להתחיל או  . ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמ4
)ואם תחום   1965  –לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על   -הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
לחוק העונשין,   281דה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף פי כל תכנית כאמור( וכי אם תעו

 . 1977 –התשל"ז 

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 

 



 

 

 דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין(

 

 מתכנן שלד הבניין :פרטי 

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 כתובת _________________________________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 י הבקשה :פרט

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

לפי הצהרתי בבקשה יציקת עמודים וקירות ממ"ד   -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 
 להיתר שבידכם, אני מדווח לאמור: 

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון.  .1

 הבניה באתר הוא: _______________________  השלב שהגיע .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                     

דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות(   .3

 ולתקנות האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     הסטייה מהות 

1 _________________ .   _________________________________ 

2 _________________________________                _________________ . 

3 _________________ .   _________________________________ 

ויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או  . ידוע לי כי תעודה זו עש4
)ואם תחום   1965  –לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

א להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על  גם להתחיל או ל -הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
לחוק העונשין,   281פי כל תכנית כאמור( וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 . 1977 –התשל"ז 

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 

עריכת   על   דיווח



 

 

 ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין(

 

 פרטי מתכנן שלד הבניין :

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 כתובת _________________________________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____  מס' מגרש

 פרטי הבקשה :

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

לפי הצהרתי  יציקת תקרה קומה א' ותקרת ממ"ד   -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 
 י מדווח לאמור:בבקשה להיתר שבידכם, אנ

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון.  .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                     

לחוק )לתוכניות(    דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר .3

 ולתקנות האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה 

1 _________________ .   _________________________________ 

2 _________________________________                _________________ . 

3_________ . ________   _________________________________ 

. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או  4
)ואם תחום   1965  –לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על   -הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
לחוק העונשין,   281פי כל תכנית כאמור( וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 . 1977 –התשל"ז 

 

 תאריך: _____________                      _____________       ולראיה באתי על החתום: ______

 

עריכת   דיווח על  



 

 

 ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין(

 

 פרטי מתכנן שלד הבניין :

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 ______________________________ כתובת ___________________________

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 פרטי הבקשה :

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

לפי הצהרתי בבקשה יציקת עמודים קומה ב' / ג'   -ע ל בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוג
 להיתר שבידכם, אני מדווח לאמור: 

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון.  .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                     

שמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות(  דיווח זה מ .3

 ולתקנות האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה 

1 _________________ .   _________________________________ 

2______________ . _________________________________                ___ 

3 _________________ .   _________________________________ 

. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או  4
)ואם תחום   1965  –תר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההי

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על   -הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
לחוק העונשין,   281יף פי כל תכנית כאמור( וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסע

 . 1977 –התשל"ז 

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 

עריכת   דיווח על  



 

 

 ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין(

 

 פרטי מתכנן שלד הבניין :

 ______ מס' רישיון _____________ אני החתום מטה _______________ ת"ז _____ 

 כתובת _________________________________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 פרטי הבקשה :

 ___________  היתר בניה מס' __   מהות הבקשה _________________  

לפי הצהרתי בבקשה להיתר  יציקת תקרה קומה ב'/ ג'   -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 
 שבידכם, אני מדווח לאמור:

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון.  .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                     

דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות(   .3

 ולתקנות האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה 

1 ________ . _________   _________________________________ 

2 _________________________________                _________________ . 

3 _________________ .   _________________________________ 

ובגמר הבניה להתחיל או   . ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה,4
)ואם תחום   1965  –לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על   -הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
לחוק העונשין,   281ם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף פי כל תכנית כאמור( וכי א

 . 1977 –התשל"ז 

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 

עריכת   דיווח על  



 

 

 ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין(

 

 רטי מתכנן שלד הבניין :פ

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 כתובת _________________________________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 פרטי הבקשה :

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם, אני  גמר שלד   -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 
 מדווח לאמור: 

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון.  .1

 וא: _______________________ השלב שהגיע הבניה באתר ה  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                     

דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות(   .3

 ולתקנות האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות ההו    מהות הסטייה 

1 _________________ .   _________________________________ 

2 _________________________________                _________________ . 

3 _________________ .   _________________________________ 

זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או   . ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על4
)ואם תחום   1965  –לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

וש בבניין, שלו נועד על  גם להתחיל או לא להתחיל בשימ  -הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
לחוק העונשין,   281פי כל תכנית כאמור( וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 . 1977 –התשל"ז 

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 

עריכת   דיווח על  



 

 

 ורת באתר הבניה. ביק

 )ימולא ע"י מתכנן שלד הבניין(

 

 פרטי מתכנן שלד הבניין :

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 כתובת _________________________________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ מס' מגרש __________  

 פרטי הבקשה :

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם, קירות תמוכים    -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 
 אני מדווח לאמור: 

 __ ביקרתי באתר הבניין הנדון. ביום __________ .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                     

דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות(   .3

 ת, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:ולתקנות האחרו

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה 

1 _________________ .   _________________________________ 

2 _________________________________                _________________ . 

3 _________________ .   ____________________ _____________ 

. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או  4
)ואם תחום   1965  –לא להתחיל בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על   -לתוכניות כמשמעותן בחוק הביקורת כולל גם את התאמת הבניה
לחוק העונשין,   281פי כל תכנית כאמור( וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 . 1977 –התשל"ז 

 

 __________                      תאריך: ___ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 

מינוי   הודעה על  



 

 

 אחראי לביצוע שלד הבניין

 

 

 פרטי האחראי לביצוע שלד הבניין :  

 ___________    ח.פ _______/ת"ז ________________________________   אני 

 קבלן רשום מס' _______________  בענף וסירוג________________________ 

 קבלתי על עצמי את ביצוע עבודות הבנייה כקבלן ראשי  מודיע בזאת כי

 _____ ביישוב _______________________   מגרש _____________  חלקה __________   בגוש 

 מתאריך:__________________   היתר בניה מס' _____________  הנבנה על פי 

 

 __________________וכן מינית את מר/ת: ________________________ ת.ז. _______

 להיות אחראי על ביצוע שלד הבניין . 

 

 תצהיר האחראי לביצוע:  

 הנני _____________  ת.ז _________________ , מצהיר בזאת  כי קבלתי על עצמי להיות אחראי     

 לביצוע שלד הבניין, כמוגדר בחוק מטעם הקבלן שפרטיו מופיעים מעלה. 

 

 

 

_______________________      _________________________ 

 חתימת הקבלן       חתימת האחראי         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י המודד( 

 פרטי המודד :

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 ___________________ כתובת ______________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 פרטי הבקשה :

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

   מתווהסימון  -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 

 לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם, אני מדווח לאמור:

 

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון. .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                    

יא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות( ולתקנות דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שה .3

 האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה

1 _________________ .   _________________________________ 

2 _____                _________________ . ____________________________ 

3 _________________ .   _________________________________ 

. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או לא להתחיל 4
)ואם תחום הביקורת כולל גם את   1965 –ק התכנון והבניה, התשכ"ה בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חו

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על פי כל תכנית כאמור( וכי אם   -התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
 . 1977 –ל"ז לחוק העונשין, התש 281תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 בסיום הבנייה אבצע מדידה נוספת, מצב קיים אחרי ביצוע.

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 

 



 

 

 דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י המודד( 

 פרטי המודד :

 ___________ מס' רישיון _____________ אני החתום מטה _______________ ת"ז 

 כתובת _________________________________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 פרטי הבקשה :

 ס' _____________  היתר בניה מ   מהות הבקשה _________________  

   קומת המסד  -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 

 לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם, אני מדווח לאמור:

 

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון. .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 הגיע לאותו שלב ביום: _______________________  והבניה                   

דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות( ולתקנות  .3

 האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה

1 ______________ . ___   _________________________________ 

2 _________________________________                _________________ . 

3 _________________ .   _________________________________ 

הבניה להתחיל או לא להתחיל  . ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר4
)ואם תחום הביקורת כולל גם את   1965 –בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על פי כל תכנית כאמור( וכי אם   -התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
 . 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  281ה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף תעוד

 בסיום הבנייה אבצע מדידה נוספת, מצב קיים אחרי ביצוע.

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       

 

 



 

 

 רת באתר הבניה. דיווח על עריכת ביקו

 )ימולא ע"י המודד( 

 פרטי המודד :

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 כתובת _________________________________________________________ 

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 ____________ חלקה _____ מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _

 פרטי הבקשה :

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

  מיקום שלד הבניין  -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 

 לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם, אני מדווח לאמור:

 

 יין הנדון.ביום ____________ ביקרתי באתר הבנ .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                    

דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות( ולתקנות  .3

 וק, פרט לסטיות:האחרות, שהותקנו עפ"י הח

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה

1 _________________ .   _________________________________ 

2 _________________________________                _________________ . 

3 _________________ .   _________________________________ 

דוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או לא להתחיל . י4
)ואם תחום הביקורת כולל גם את   1965 –בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על פי כל תכנית כאמור( וכי אם   -בחוק התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן
 . 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  281תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 בסיום הבנייה אבצע מדידה נוספת, מצב קיים אחרי ביצוע.

 

 תאריך: _____________                      _________________       ולראיה באתי על החתום: __

 

 



 

 

 דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה. 

 )ימולא ע"י המודד( 

 פרטי המודד :

 אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון _____________ 

 ___________ כתובת ______________________________________________

 מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: 

 מס' מגרש __________  ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____ 

 פרטי הבקשה :

 היתר בניה מס' _____________     מהות הבקשה _________________  

  ל המגרשמפלסי הפיתוח ש -בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 

 לפי הצהרתי בבקשה להיתר שבידכם, אני מדווח לאמור:

 

 ביום ____________ ביקרתי באתר הבניין הנדון. .1

 השלב שהגיע הבניה באתר הוא: _______________________  .2

 והבניה הגיע לאותו שלב ביום: _______________________                    

שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר לחוק )לתוכניות( ולתקנות דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל  .3

 האחרות, שהותקנו עפ"י החוק, פרט לסטיות:

 ההוראה שבהיתר, בחוק, בתוכנית או בתקנות     מהות הסטייה

1 _________________ .   _________________________________ 

2___                _________________ . ______________________________ 

3 _________________ .   _________________________________ 

. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל או לא להתחיל 4
)ואם תחום הביקורת כולל גם את   1965 –חוק התכנון והבניה, התשכ"ה בשימוש בבנין שלו נועד ע"פ ההיתר ועל פי כל תקנה לפי 

גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין, שלו נועד על פי כל תכנית כאמור( וכי אם   -התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק
 . 1977 –תשל"ז לחוק העונשין, ה  281תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 בסיום הבנייה אבצע מדידה נוספת, מצב קיים אחרי ביצוע.

 

 תאריך: _____________                      ולראיה באתי על החתום: ___________________       


