מספר מסמך 03 :
שיוך :מסמכים לתעודת גמר

מינהל הנדסה אגף רישוי בנייה וועדה מקומית פ"ת
שם הטופס  :בקשה לתעודת גמר וחיבור המבנה לחשמל ,מים ותקשורת כראוי לשימוש
אני [שם המבקש] ____ ______________ת.ז __________________ .היתר בנייה מספר __________________
כתובת [הדורשת חיבור]______________________________________________ גוש ______ חלקה________
אני החתום מטה[המבקש] מבקש מאת הרשות המאשרת תעודת גמר ואישור לחיבור הנכס הנ"ל לרשתות החשמל ,המים
והטלפון  ,ומצהיר בזה ,כי הנכס נושא הבקשה ראוי לשימוש לפי תכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי
ההיתר) התשנ"ב ,1991-וכי הושלמו בו מערכות החשמל ,התקשורת [בזק ,הוט ,יס ,אנטנה מרכזית] ,המים והביוב לרבות
הכנת חיבור מערכות אלו לרשת מקומית והאזורית ,וכי לא נשקפת סכנה לבריאותם או לשלומם של המשתמשים בו ושל
הנכנסים אליו והיוצאים ממנו.
חתימת בעל ההיתר ________________ תאריך_________

אני הח"מ עורך הבקשה  /אחראי לביקורת  ,מצהיר בזה שהבניה /העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר ,בוצעה בהתאם
למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבנייה וממלא כל התנאים שהותרו בהיתר

שם עורך הבקשה __________________ ת.ז _______________.חתימה ________________ תאריך_________
שם אחראי לביקורת _________________ ת.ז _______________.חתימה ________________ תאריך_________

אני הח"מ מתכנן שלד הבניין  ,מצהיר בזהה בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה
שהבנייה /העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת הגמר ,בוצעה בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה המאושרות  ,שנערכו על-
ידי ובהתאם למפרט ולנספחים כולל איטום גג וחיפוי קירות שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.
ידוע לי כי עליי לשמור את תכניות הקונסטרוקציה לתקופה של לא פחות מ 10-שנים לאחר גמר הבנייה.

שם מתכנן השלד _____________ת.ז ____________.מס' רישיון _________חתימה _________ תאריך_________

אני הח"מ האחראי לביצוע השלד  ,מצהיר בזה שהבנייה/העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת הגמר ,בוצעה בהתאם
לתכניות הקונסטרוקציה המאושרות .אני מזהיר בזה ששלד הבניין הוקם בהשגחתי המלאה וכי אין כל סכנה נשקפת כיום
ובעתיד לבני אדם שישמשו בבניין האמור  ,מאופן ביצוע השלד ואיכותו שהותרו בהיתר.

שם אחראי לביצוע שלד _____________ת.ז ____________.מס' רישיון _________חתימה _________ תאריך_______
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