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טפסים ואישורים
.1
.4
.2

דווח סימון מתווה מודד מוסמך
דווח מתווה ע"י אחראי לביקורת
דווח ע"י אחראי לביקורת לגמר יסודות

.4

דווח ע"י אחראי לביקורת לגמר שלד הבנין.

.5

דווח ע"י אחראי לביקורת בגמר בניה.

.1

דווח ע"י אחראי לביקורת בגמר ממד"ים טופס  41א' מאומת ע"י עו"ד.

.9

טופס בקשה לתעודת גמר חתום ע"י המבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס שלד.

.2

חלונות אלומיניום בממ"ד מס' סידוריים ואשור תו תקן.

.7

מסגרות חלונות הדף בהתאם לתקן ,המתקין יאשר שבאתר בוצעה ע"י
העבודה בהתאם לתקן.

.11

דלתות ממ"ד תקן ישראלי כולל אשור חברה מתקינה.

.11

אישור מעבדה מאושרת (טכניון ,איזוטופ ,מכון התקנים) לביצוע ותקינות

מערכת הגז בכפוף לאשור חב' הגז ,ת"י  ,152במידה וקיים צובר גז יש להמציא
בנוסף אישור שרות הכבאות.
.14

אישור שרותי הכבאות( .מערכות כיבוי אש על מרכיביהן).

.12

אישור חב' הכבלים.

.14

אישור חב' YES

.15

אישור חב' המעליות כפוף לת"י  +בדיקת משרד העבודה/מכון התקנים

.11

אישור התקנת מע' אנרגיה סולרית בהתאם לת"י כולל כתב הרשאה למתקין

המע'.
.19

אישור עיריה (פיתוח ,תיעול ,ניקוז ודרכים).

.12

אישור תאגיד המים עיריית קרית מוצקין

.17

אישור על טיח תיקני בממ"ד ע"פ דרישות מפרט פיקוד העורף  – 142תגמירים

פנימיים במרחבים מוגנים בבדיקת עמידות בפני הרס ועובי ע"י מעבדה מאושרת.
ב .בדיקת אטימות הממ"ד ע"פ תקן ישראלי 4599
.41

מתקני תברואה מערכות אספקת מים קרים וחמים ע"פ תו ת"י ע"י מעבדה

מאושרת.
.41

אישור על בדיקת מע' סולרית תרמו – סיפונית ע"י מעבדה מאושרת.
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.44
.42
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.45
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.49
.42
.47

אישור בזק
אישור אחראי לביקורת ע"פ סע' ( 11.14ט) התאמה לדרישות התקן נשוא
בדיקות בטון (טופס פנימי)  +בדיקת מעבדה למבנים גבוהים.
אישור המתכנן (אדר' ,מהנדס ,הנדסאי) להרכבת והתקנת מעקות חיצוניים
ופנימיים בהתאם לת"י ,ולדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ה  1715ובדיקת
מעבדה באם יש צורך
תכנית מדידה מצב קיים  +גבהים.
תאורת חרום בממ"ק  /ממ"מ.
תיבות דואר.
טופס .2
טופס ריכוז לפינו פסולת לאתר מורשה  +הקבלות שהועברו מאתר פינוי
הפסולת

.21

יועץ בטיחות

.21

בדיקת חיטוי מאגר מים

.24

בדיקת גנרטור

.22

בדיקת קולט ברקים

.24

התקנת מערכת סינון בממ"ד .ת"י  /אישור הרכבה /אישור בדיקה  /מס'
סידורי.

.25

אישור מורשה נגישות.

.21

אישור קק"ל – משכנות אומנים  -קרית מוצקין

.29

אישור בדיקה והתקנת תאורת מטוסים.

