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 4 לטופס בקשה
 
 
 

 __       כתובת:____________שם הבעלים:______________     מס' מגרש:_______     
 
 

 בעלים
 
 _________________  _______________ מספר זיהויבעל היתר הח''מאני  .א

 טלפון______________ ______________________________ שמעני ב
לגבי גמר  תעודתדה המיוחדת לתכנון ולבניה הר אדר לתת לי מהוע הבז)ת( מבקש 

 _________________הבניה מס'בהיתר  )ת(העבודה המוגדרהבנין/
 ______מגרש  הר אדר בתחום הרשות המקומית ___________________מתאריך

 
 

        ________________                                                           _______ 
 תאריך                                                            שם וחתימת בעל ההיתר                 

 
            

 
 אדריכל

 
 שבהיתר מס'__________ אני עורך הבקשה הראשי ______________________ ב.

 ___________________________מס' זהות _________________ מס' רישיון 
 ________________________שמעני ___________________________ טל' 
עליון, בתחום תכנון בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח , מצהיר בזה        

שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה  על ביצוע העבודה, ,דריכליאה
 לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתרבהתאם בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו 

ומולאו כל התנאים שהותנו  ובהתאם להוראות כל דין, 0792 -( התש''לתנאיו ואגרות
 בהיתר.

   
 
        ________________________        _____                                ________                       

  תאריך          הראשי        בקשהוחתימת עורך ה חותמת שם        
 
 
 
 

 (מהנדס\מעקות )אדריכל התקנתאחראי ל
 
 אני עורך הבקשה הראשי ______________________ שבהיתר מס'__________ ג.

 מס' זהות _________________ מס' רישיון___________________________ 
 _____________שמעני ___________________________ טל'___________ 
הותקנו מעקות תקניים בכל המקומות הנדרשים בהתאם לתקנים מצהיר בזה כי         

 הישראליים המחייבים כיום.
        _______________________________                                                        ________  

  תאריך                     עקותת מהתקנאחראי ל וחתימת חותמת שם        
 
 
 



 
 מתכנן שלד )מהנדס(

 
 מתכנן שלד הבניין ______________________ מס' זיהוי______________אני  ד.    

  מס' רשיון______________ שמעונו_______________ טל'______________ 
 צוע העבודה,מצהיר בזה ,בהסתמך על הבקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על בי 
)לרבות קירות התמך והגדרות  שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר 

בהתאם , בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו, שבגבולות המגרש ובתחומיו(
 .0792 -לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( התש''ל

 
           _____________________________              _________ 

 תאריך                                      מתכנן שלד הבנייןשם חותמת וחתימת            
                 

 
 

 )מהנדס(   אחראי לביצוע השלד
 
 .      אני האחראי לביצוע השלד ___________ מס' זיהוי _____________________ה

_ מצהיר)ה( בזה שהבניה/העבודה שלגביה שמעני ב__________ טל'___________ 
מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתוכנית הקונסטרוקציה שנערכה 

 בידי/בידי _______________
  
אני מצהיר)ה( בזה ששלד הבניין הוקם בהשגחתי המלאה/בהשגחה המלאה שלי ושל  

ת כיום קודמי בתפקיד של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה נשקפ
 ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבניין האמור, מאופן ביצוע בניית השלד ואיכותו

      
   

 _________________________           ________ 
 תאריך    שם וחותמת אחראי לביצוע השלד         

 
 
 

 )מהנדס( אחראי לביצוע קירות תומכים
 
 ז ______________אני החתום מטה: __________  מס' ת..      ו

 מהנדס קונסטרוקציה אחראי על בניית הקירות התומכים במגרש _______   
 מאשר כי ערכתי סיור בשטח לאחר בניית הקירות התומכים והניקוזים, ונמצא כי         
 נמצאו תקנים ובוצעו בהתאם לדרישות התקנים הישראליים המחייבים וע"פ         
 הנחיותיי.         
  

        _________                         ___________________________ 
 שם חותמת וחתימת המהנדס האחראי                               תאריך         

 
 

 חשמל
 
 אני החתום מטה: __________  מס' ת.ז ______________.      ז

 אחראי לבצוע עבודות החשמל בבית  
ס': ________ בהר אדר מצהיר בזאת כי הבנין שלגביו מבוקשת הנ"ל שבמגרש מ 

בזה אשור אכלוס נבנה בהתאם לתוכניות החשמל והתקשורת שנערכו על ידי ועבר 
בדיקה שלי לפני החיבור לרשת החשמל והתקשורת הנני מצהיר בזה כי רשת החשמל 

עתיד לבני בוצעה בהשגחתי המלאה והנני אחראי לכך שאין כל סכנה נשקפת כיום וב
 אדם שישתמשו בבנין האמור מאופן ביצוע הרשת ואיכותה כולל הארקת יסודות.

 
        _________                         ___________________________ 
 שם חותמת וחתימת המהנדס האחראי                               תאריך        

  לבצוע עבודות החשמל               



 אנסטלציה
 
 אני החתום מטה: ____________ מס' ת.ז. _____________..      ח

האחראי על בצוע עבודות האינסטלציה הסניטרית מצהיר בזה שהבנין שלגביו 
מבוקש אשור אכלוס, הותקנו בו מערכות אינסטלציה סניטרית ע"פ התכניות של 

 המתכנן ועל פי דרישות התקנים הישראלים.
 

       _____________           _____________________________ 
 ךיה סניטרית                תארישם וחתימת מבצע עבודת אינסטלצ      

 
 
 

 מחלקת תפעול של המועצה
 

 כי: אנו מאשרים בזאת  ט. 
 למערכת המים העירונית. במגרשקיים חיבור תקין של מערכת המים  .0

 גרש למערכת הביוב העירונית.במוב קיים חיבור תקין של מערכת הבי .0

 מגרש תקינה.מערכת הניקוזים ב .2
 
 

         ____________________                                   _____________ 
 תאריך    שם וחתימה                                                              

 
 
 

 מודד
 
 ______ מס' ת.ז. _____________.אני החתום מטה: ______.      י

האחראי על בצוע עבודות המדידה מצהיר בזה שהבניין שלגביו מבוקש אשור אכלוס, 
נמדד ע"פ מצבו הפיזי בתאריך_____________ וע"פ דרישות הועדה לתכנון מצ"ב 

רום אבסולוטי של הגג, מרחק מגבולות  2.22מפת מדידה בה מצוינים הגבהים של 
 יתוח .מגרש ומפלסי פ

 
       _________                                 _____________________ 
 שם וחתימת המודד המבצע                                         תאריך       

 
 
 
 
 

 נציג החברה המפתחת
 
 אנו מאשרים בזאת שאין לנו כל דרישות לגבי מגרש מס' _______ לענין .יא

 הבית.האכלוס של  
          
         _____________                            _______________________ 
 ההנדסאוליניק שם וחתימה                                                          

 
 
 
 
 
 
 


