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 א' לחוק התכנון והבניה 157בקשה לקבלת תעודת גמר לפי סעיף 

 
 
 
 

 לכבוד הועדה לתכנון ובניה קריות

 תאריך:_____________

 

 זיהוי בקשה ופרטי הנכס:

 . מס' היתר:____________  תאריך:___________1

 תאריך:__________. מס' היתר:____________  2

 ___________. מס' היתר:____________  תאריך:3

 

 _______________________________________________תיאור הבקשה/ המבנה:

________________________________________________________________ 

_ __ישוב:________________ שכונה: ________________רחוב:_______________

 _______  מגרש:_______________מס' בית/בנין:______ גוש:__________ חלקה:__

 שם בעל ההיתר:___________ ת.ז/ח.פ:____________   כתובת:________________

 טלפון:_____________

 ___ת.ז:___________ מס' רישיון:____  על הביצוע:___________שם אחראי לביקורת 

 טלפון:_________

 

 הצהרה:

ר.________ מבקש/ת בזה מ. האחראי לביקורת על הביצועאני הח"מ 

 95ממהנדס/ת הוועדה לתכנון ובניה קריות להנפיק תעודת גמר בהתאם לתקנה 

חלק ט' , סימן א' בקשה  2016לתקנות התכנון והבנייה)רישוי בניה(, התשע"ו 

 לתעודת גמר.

* הנני מצהיר בזאת שהבניה או העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר נסתיימה 

רי הבניה ולנספחים המאושרים, מולאו כל התנאים שהותנו בהיתר וכי בהתאם להיתר/הית

 המבנה ראוי לשימוש עפ"י  כל דין.
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 או

*הנני מצהיר בזאת שהבניה או העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר נסתיימה בהתאם 

להיתר/היתרי הבניה ולנספחים המאושרים, מולאו כל התנאים שהותנו בהיתר פרט לתנאים 

 ים להלן וכי המבנה ראוי לשימוש על פי כל דין.המפורט

אנו מבקשים בזאת להפקיד ערבות בנקאית כמפורט בתקנות התכנון והבנייה)רישוי בניה( 

 .99,100,101תקנה  2016התשע"ו 

 

 

      

מועד אחרון לקיום 
 התנאי

 מהות התנאי
 

  
 

1. 

  
 

2. 

  
 

3. 

    

 

 שם:________________                                     

 חתימה:_____________                                     

 תאריך:______________                                     

 אחראי לביקורת על הביצוע                                     

   

, שמעני ____________מספר זיהוי __________________ אני בעל היתר א.

 בעיר:__________ __________ברחוב:

מבקש)ת( בזה מהמהנדס של הועדה המקומית קריות לתת לי תעודת  ____________טלפון

 גמר לגבי

 _____________מתאריך ________________הבנין/העבודה המוגדר)ת( בהיתר הבניה מס'

 בתחום הרשות

 ____________גוש____________רחוב____________שכונה____________מקומית

 ________חלקה

 ____________+חותמת      חתימת בעל ההיתר                         ____________ תאריך
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 לפני הצהריים 11.00 - 8.00עות ' ה' בין השא' בשעות קבלת קהל: בימים 
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עורך הבקשה הראשי:_______________________  מס' אני  ב.

ת.ז:__________________                  מס' רישיון:____________ 

  _________ טל: _________________כתובת:_____________

, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון, בתחום תכנון מצהיר)ה( בזה 

אדריכלי, על ביצוע העבודה, שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם 

נה ראוי להיתר הבניה והנספחים המאושרים , מולאו כל התנאים שהותנו בהיתר וכי המב

 שימוש על פי כל דין/ פרט לתנאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את קיומם.ל

 :_______________ חתימת + חותמת עורך הבקשה   ___________ תאריך

 

                ____________ :מס' זיהוי ________________אני מתכנן שלד הבניין .ג

 ____________:ן מס' רישיו

____________________________ טל' ______________________________כתובת

מצהיר בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, 

להיתר /י הבניה ולנספחים שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר, בוצעה בהתאם 

 .9רצ"ב טופס המאושרים ועל פי כל דין 

 תאריך:________________ 

 ימת מתכנן שלד הבנין+ חותמת:_______________________חת  

 

 מס' ____________מס' זיהוי____________ אני האחראי לביצוע השלד .ד

 רישיון:___________

מצהיר)ה( בזה שהבניה/העבודה שלגביה ____________ טל'____________ שמעני ב

י שנערכה ביד/בידמבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתוכנית הקונסטרוקציה 

____________ 

אני מצהיר)ה( ששלד הבניין הוקם בהשגחתי המלאה/בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי 

בתפקיד של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם 

,ותואם את תכנית ההיתר שישתמשו בבניין האמור, מאופן ביצוע בניית השלד ואיכותו 

 .10רצ"ב טופס שותי . שבר

תאריך:___________      חתימת האחראי לביצוע השלד+ חותמת 

________________________: 

 

 22.02.2019נערך ע"י צבר ברוך 
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