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 , תחילת עבודותלביקורת על הביצוע משנהאחראי הצהרת 

  מספר היתר<>היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  >שם רשות רישוי<ועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  השלם מידע<>מהות הבקשה: 

 השלם מידע<>מס' בית:             השלם מידע<>רחוב:           השלם מידע<>יישוב: 

 השלם מידע<>מגרש לפי תכנית:           השלם מידע<>חלקה:             השלם מידע<>גוש: 

  השלם מידע<> שם מכון הבקרה:          השלם מידע<>מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 השלם מידע<>שם בעל ההיתר: 

 ד' לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐תאגיד    ☐אדם פרטי    ☐

 השלם מידע<>טלפון:           השלם מידע<>: מס' דרכון/  תאגיד /ת.ז.מס' 

                                          השלם מידע<>כתובת:           השלם מידע<>מייל: 

 הצהרה 

השלם >טלפון  השלם מידע<>.ר מ השלם מידע<>ת.ז.  <שם אחראי משנה לביקורת על הביצוע> אני הח"מ

אני בעל הכישורים המקצועיים הנדרשים כי  מצהיר בזאת השלם מידע<>כתובת  השלם מידע<>מייל  מידע<

המפורטים מטה, בבנייה או  עבודת הבנייהב םבתחומי ,האחראי משנה לביקורת על הביצוע תפקידאת למלא 

תקנות התכנון והבנייה )רישוי )ב( ל 71העבודה נשוא ההיתר ומקבל על עצמי את המינוי לתפקיד בהתאם לתקנה 

 .רישוי(תקנות ה :)להלן 2016-בנייה( התשע"ו

 באחריותי: אשר  עבודת הבנייההתחומים ב .1

 אוורור ☐      אדריכלות ☐

 אקוסטיקה                                      ☐      איטום ☐

     בטיחות אש ☐     אקלום )תרמי( ☐

       גז ☐     בטיחות וגיהות ☐

      חשמל ☐     הנדסת מבנים ☐

 ניקוז  ☐      מיגון ☐

    פליטת מזהמים –סביבה  ☐     חומ"ס –סביבה  ☐

    קרקע מזוהמת –סביבה  ☐     קרינה –סביבה  ☐

 קרקע וביסוס ☐    פיתוח ואדריכלות נוף ☐

      תנועה וחנייה ☐     תברואה )סניטרי( ☐

   השלם מידע<>אחר:  ☐      תקשורת   ☐
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 לתכן הבנייה, ההיתר לתנאי בוצעו בהתאם עבודות הבנייהכי  בדוקאו הרישויהוראות תקנות אחר אמלא  .2

 חוק התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו לפיו.והוראות אחרות לפי 

לא יאוחר מחמישה ימים לאחר , אדווח לרשות הרישוירישוי ובתקנות ה נדרשכאערוך ביקורות באתר הבנייה  .3

 .על מועד עריכתה ועל תוצאותיה, הביקורתהמועד של עריכת 

 

 :מצורפים נספחים

 תעודת מהנדס הרשוםבפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או  הרשוםאדריכל תעודת   ☐

 .מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוחבמדור  בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית

ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף  מרשםרשום בהבמבנה פשוט, תעודת הנדסאי ביקורת על ביצוע  ☐

במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור  אזרחית הנדסה

 אדריכלות ובענף אדריכלות במדור אדריכלות.

 

                     השלם מידע<>שם: 

 תאריך<>השלם תאריך: 

 חתימה: ____________________                                      

 לביקורת על הביצוע משנהאחראי 


