מספר מסמך 00 :
תאריך עדכון 20-8-2018 :
שיוך :מסמכים לתעודת גמר

מינהל הנדסה אגף רישוי בנייה וועדה מקומית פ"ת
מס'

אישורים לתעודת גמר

1

אישורים מגורמי פנים לקבלת תעודת גמר

אגף דרכים
שפיגל  3קומה  03-9053111 6שלוחה – 2ואח"כ 8
מחלקת פיתוח סביבתי
מחלקת תיעול עירוני
מחלקת חשמל ותאורה
אגף גנים ונוף
רח' גולדנהירש 03-9052736 26
אישור חברה לפיתוח [לשכונות חדשות]
רח' הסיבים  13טל03-9782101-
אגף התברואה
רח' בר כוכבא  63טל03-9053132-
אגף פיקוח רב-תכליתי
רח' בר כוכבא  63טל03-9052915-
אגף איכות הסביבה
רח' בר כוכבא 03-9052916/7 63
אגף חיובים והיטלים
רח' העלייה השנייה 03-9112178 1
מנהל אגף פיקוח על הבנייה
רח' שפיגל  3קומה 7
אישורים מגורמי חוץ לקבלת תעודת גמר
2

בקשה לתעודת גמר וחיבור מבנה לחשמל ,מים ,ותקשורת

3

תצהיר אחראי לביצוע שלד –ממ"ד ומקלט תקנה /20א

4

תצהיר אחראי לביצוע שלד בניין

5

טופס התקדמות הבניה :שלב א -קווי בנין

6

טופס התקדמות הבניה :שלב ב -גמר יסודות

7

טופס התקדמות הבניה :שלב ג -גמר שלד

8

טופס התקדמות הבניה :שלב ד -גמר בניה
עיריית פתח תקווה -מינהל הנדסה כתובת :שפיגל  3קומה  7פ"ת טלפון 03-9053111 :
קבלת קהל  :ימים א ,ג ,ה[ 08:30-12:00 ,בתיאום מראש] יום ג' 16:00 -18:00
אתר אינטרנט עירוני http://www.petah-tikva.muni.il:

נדרשת התייחסות במערכת הקומפלוט בלבד !

אגף הכנסות-תשריט לחיובי ארנונה ורישום מחזיקים.
רח' העלייה השנייה 03-9052650 1
אגף תכנון עיר
שפיגל  3קומה  03-9053111שלוחה  2ואח"כ 6
מחלקת מדידות –מפת פיתוח לאחר ביצוע [לצורך קבלת אישור מחלקת מדידות יש לשלוח
את המפה +הצהרת המודד למהנדס הרישוי לצורך ארכוב בארכיב המסמכים]
מחלקת מדידות –רישום סופי בטאבו
מחלקת מידע תכנוני והיטל השבחה

התקבל
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9

מפת מדידה -גמר בנייה כולל עבודות פיתוח ע"ג מפה מצבית ממודד מוסמך כולל סימון גדרות

10

הצהרת מודד

11

אישור שירותי כבאות  /תצהיר יועץ בטיחות-אש לאחר ביצוע

12

אישור תאגיד המים "מיתב" לתעודת גמר [סעיף  10נדרש]

13

אישור פקע"ר  ,לבתים פרטיים -תצהיר מהנדס על מילוי דרישות פקע"ר

14

אישור יועץ נגישות נכים לאכלוס [למעט צמודי קרקע ובניין עד  6יח"ד]

15

אישור אתר מורשה להטמנת פסולת בניה

16

אישור מעבדה מוסמכת חיפוי קירות  +תצהיר מ .אחראי לביצוע לחיפוי קירות
[לבתים פרטיים נדרש רק תצהיר]

17

אישור מעבדה מוסמכת -ריכוז בטונים
[פירוט בדיקה/חתימת מהנדס /אישור פקע"ר ע"פ דרישה]
אישור מעבדה מוסמכת על בדיקת מעקים ומסעדים +תצהיר מהנדס אחראי לביצוע על
תקינות מעקים ומסעדים [לבתים פרטיים נדרש רק תצהיר]
אישור מעבדה מוסמכת ומשרד העבודה לתקינות המעלית לתעודת גמר

20

אישור מעבדה מוסמכת אטימות  +טיח מרחב מוגן +התקנת מערכת סינון

21

אישור מעבדה מוסמכת לאנטנה מרכזית

22

אישור מעבדה מוסמכת לבדיקת גז ראדון [למרתפים בצמודי קרקע]-תיקון 6716

23

אישור משרד הבריאות ע"פ דרישה

24

תצהיר מהנדס אזרחי לבריכת שחיה

25

התחייבות בעל ההיתר באכלוס חלקי

26

אישור סופי מחברת טלפון [בזק] וחב' כבלים ולווין על תקינות תשתיות.

27

ערבות בנקאית להשלמת דרישות כתנאי לתעודת גמר

18
19
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