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 תעודת גמר, הצהרת עורך בקשה ראשי

 ________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

 _______________ועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  ____________________________מהות הבקשה: 

 ______________מס' בית:             _________________רחוב:           ________________יישוב: 

 _____________מגרש לפי תכנית:           ____________________חלקה:             _________________גוש: 

  ___________________ שם מכון הבקרה:          _______________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 ______________________שם בעל ההיתר: 

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

 ________________טלפון:           ________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          ___________________________כתובת:           _____________________________מייל: 

 הצהרה 

 ___________________מ.ר.  _______________________ת.ז.  ___________________________ אני הח"מ

, __________________________כתובת:  __________________________מייל:  __________________טלפון: 

כמשמעותו בתקנות  עליון פיקוח ביצעתיכי  בזאת מצהיר  היתר,ה בבנייה או העבודה נשואעורך בקשה ראשי 

מתחילת ביצוע העבודות )להלן: תקנות הרישוי(  2016-התכנון והבניה )רישוי בניה( התשע"ולתקנות  94, 92, 91

 :ובכלל זה לפי ההיתר ועד לתעודת גמר

 . לפיקוח עליון, כדי לקיים את הפעולות הנדרשות ערכתי ביקורים באתר הבנייה, במספר ובמועדים הדרושים .1

ת.ז.  _________________ייפיתי כוחו של עובד מטעמי לערוך ביקורים לפיקוח עליון  ☐

מייל  __________________טלפון  ______________מ.ר.  ____________________

כישורים הנדרשים לפי כל דין הבעל , העובד הינו __________________כתובת  _________________

 .במקומי שלגביה ערך את הביקורים לפיקוח עליון לתחום העבודה

 .התואמות להיתר ולמפרטי הבנייה לתכניות העבודה המאושרותתואם ביצוע הבנייה באתר  .2

 הנחיתי בעלי תפקידים מטעם בעל ההיתר והקבלן. .3

תחום אחריותי המקצועי, העברתי הנחיות בעקבות תוצאות הבדיקה בבדיקות המעבדה ביצעתי מעקב אחר  .4
  הנחיות בפועל.הווידאתי יישום 

 .הבנייה תכניות העבודה והמפרטים על פי שינויי התכן, ככל שישנם, בזמן ביצוע עדכנתי .5
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, למעט התנאים והפרטים המפורטים בבקשה לקבלת תעודת הסתיימואשר בתחום אחריותי הבנייה עבודות  .6
  .ראוי לשימוש הנני מצהיר בזאת כי הבנייןו גמר,

 

 ____________________שם: 

  _________________תאריך: 

 חתימה: ____________________    

 עורך בקשה ראשי 
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 תעודת גמר, משנה הנדסת מבניםהצהרת עורך 

 ______________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

 ________________ועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  ___________________מהות הבקשה: 

 ______________מס' בית:             ______________רחוב:           ____________________יישוב: 

 _______________מגרש לפי תכנית:           ________________חלקה:             _________________גוש: 

  _________________ שם מכון הבקרה:          _______________מס' בקשה להיתר: 

 ההיתרבעל פרטי 

 ___________________שם בעל ההיתר: 

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

 __________________טלפון:           ________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          ___________________________כתובת:           ______________________________מייל: 

 הצהרה 

 ______________טלפון  ___________מ.ר.  ______________________ת.ז.  _________________ אני הח"מ

 משנה בתחום הנדסת מבניםעורך , _____________________כתובת  _____________________________מייל 

התכנון לתקנות  91-94כמשמעותו בתקנות  עליון פיקוח ביצעתי כיבזאת  מצהיר היתר,הבבנייה או העבודה נשוא 

מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד לתעודת )להלן: תקנות הרישוי(  2016-והבניה )רישוי בניה( התשע"ו

 :ובכלל זה גמר

 לפיקוח עליון. ערכתי ביקורים באתר הבנייה, במספר ובמועדים הדרושים, כדי לקיים את הפעולות הנדרשות  .1

 ___________ת.ז.  ___________________ייפיתי כוחו של עובד מטעמי לערוך ביקורים לפיקוח עליון  ☐

כתובת  ___________________________מייל  ________________טלפון  ____________מ.ר. 

, העובד הינו בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביה ערך את ________________

 הביקורים לפיקוח עליון במקומי.

 .התואמות להיתר ולמפרטי הבנייה לתכניות העבודה המאושרותתואם ביצוע הבנייה באתר  .2

 הנחיתי בעלי תפקידים מטעם בעל ההיתר והקבלן. .3

בתחום אחריותי המקצועי, העברתי הנחיות בעקבות תוצאות הבדיקה בדיקות המעבדה ביצעתי מעקב אחר  .4
  ההנחיות בפועל.ווידאתי יישום 

 .הבנייה תכניות העבודה והמפרטים על פי שינויי התכן, ככל שישנם, בזמן ביצוע עדכנתי .5

לרבות הרכבתם  ,ביקורת על אופן ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד המבנה בכל קומה מקומותיוביצעתי  .6

  .התקרות או הרכבתן בכל קומה בנפרדומתן אישור ליציקת 
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אם ישנם, בזמן ביצוע בניית  דרש על פי שינוייםנככל ש ,תכנית הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים עדכנתי .7
 .דהשל

, למעט התנאים והפרטים המפורטים בבקשה לקבלת תעודת הסתיימואשר בתחום אחריותי הבנייה עבודות  .8
  .ראוי לשימוש הנני מצהיר בזאת כי הבנייןו גמר,

 

 ____________________שם: 

  __________________תאריך: 

  חתימה: ____________________    

 משנה הנדסת מבניםעורך 
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 תעודת גמר, משנההצהרת עורך 

 _______________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

 _______________ועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  ___________________מהות הבקשה: 

 __________מס' בית:             ______________________רחוב:           _________________יישוב: 

 _______________מגרש לפי תכנית:           _______________חלקה:             ______________גוש: 

  _________________ שם מכון הבקרה:          __________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 ______________________שם בעל ההיתר: 

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

 ________________טלפון:           ______________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          ________________________כתובת:           _________________________מייל: 

 הצהרה 

 ____________________טלפון  __________מ.ר.  __________ת.ז.  _______________________ אני הח"מ

בבנייה משנה עורך , ______________________________כתובת  ______________________________מייל 

לתקנות התכנון  94, 92, 91תקנות בכמשמעותו  עליון פיקוח ביצעתיכי  בזאת מצהיר ,או העבודה נשוא ההיתר

מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד לתעודת )להלן: תקנות הרישוי(  2016-והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

 .ובכלל זה גמר

 :אחריותיבעבודת הבנייה אשר התחומים ב .1

 אוורור ☐      אדריכלות ☐

 אקוסטיקה                                      ☐      איטום ☐

     בטיחות אש ☐     אקלום )תרמי( ☐

       גז ☐     בטיחות וגיהות ☐

      חשמל ☐  הנדסת מבנים )שאינו מתכנן שלד המבנה( ☐

 ניקוז  ☐      מיגון ☐

    פליטת מזהמים –סביבה  ☐     חומ"ס –סביבה  ☐

    קרקע מזוהמת –סביבה  ☐     קרינה –סביבה  ☐

 קרקע וביסוס ☐    פיתוח ואדריכלות נוף ☐

    תנועה וחנייה ☐     תברואה )סניטרי( ☐

  

   ______________אחר:  ☐      תקשורת   ☐
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 לפיקוח עליון. ערכתי ביקורים באתר הבנייה, במספר ובמועדים הדרושים, כדי לקיים את הפעולות הנדרשות  .2

ת.ז.  ________________ייפיתי כוחו של עובד מטעמי לערוך ביקורים לפיקוח עליון   ☐

מייל:  _______________טלפון:  _____________מ.ר.  ___________________

, העובד הינו בעל הכישורים ___________________________כתובת:  ___________________________

 הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביה ערך את הביקורים לפיקוח עליון במקומי.

 .התואמות להיתר ולמפרטי הבנייה לתכניות העבודה המאושרותתואם ביצוע הבנייה באתר  .3

 הנחיתי בעלי תפקידים מטעם בעל ההיתר והקבלן. .4

בתחום אחריותי המקצועי, העברתי הנחיות בעקבות תוצאות הבדיקה המעבדה  בדיקותביצעתי מעקב אחר  .5

  ווידאתי יישום ההנחיות בפועל.

 .הבנייה תכניות העבודה והמפרטים על פי שינויי התכן, ככל שישנם, בזמן ביצוע עדכנתי .6

תעודת  , למעט התנאים והפרטים המפורטים בבקשה לקבלתהסתיימואשר בתחום אחריותי הבנייה עבודות  .7
  .ראוי לשימוש הנני מצהיר בזאת כי הבנייןו גמר,

 

 _____________שם: 

  _____________תאריך: 

 חתימה: ____________________    

 משנה עורך 
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 תעודת גמר מורשה נגישות,הצהרת 

 ______________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

 _____________ועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  _____________________מהות הבקשה: 

 ________מס' בית:             _______________רחוב:           ______________________יישוב: 

 _______________מגרש לפי תכנית:           _______________חלקה:             ___________________גוש: 

  ____________________ שם מכון הבקרה:          _______________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 ___________________שם בעל ההיתר: 

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

 _____________________טלפון:           _____________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          ________________________כתובת:           ____________________________________מייל: 

 הצהרה 

 ________________טלפון  ____________מ.ר.  ___________________ת.ז.  ___________________ אני הח"מ

מורשה נגישות מבנים, תשתיות , ____________________________כתובת  ________________________מייל 

 94 ,92, 91כמשמעותו בתקנות  עליון פיקוח ביצעתיכי  בזאת מצהיר, בבנייה או העבודה נשוא ההיתר וסביבה

מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר )להלן: תקנות הרישוי(  2016-ה( התשע"וייה )רישוי בנייהתכנון והבנלתקנות 

 :ובכלל זה ועד לתעודת גמר

 לפיקוח עליון. ערכתי ביקורים באתר הבנייה, במספר ובמועדים הדרושים, כדי לקיים את הפעולות הנדרשות  .1

 ______________ת.ז.  _________________ייפיתי כוחו של עובד מטעמי לערוך ביקורים לפיקוח עליון   ☐

כתובת:  _______________________מייל:  _________________טלפון:  ___________מ.ר. 

, העובד הינו בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה ____________________________

 הביקורים לפיקוח עליון במקומי. שלגביה ערך את

 .התואמות להיתר ולמפרטי הבנייה לתכניות העבודה המאושרותתואם ביצוע הבנייה באתר  .2

 הנחיתי בעלי תפקידים מטעם בעל ההיתר והקבלן. .3

בתחום אחריותי המקצועי, העברתי הנחיות בעקבות תוצאות הבדיקה בדיקות המעבדה ביצעתי מעקב אחר  .4
  ההנחיות בפועל.ווידאתי יישום 

 על פי שינויי התכן ככל שישנם, בזמן ביצוע ,בתחום הנגישות תכניות העבודה והמפרטיםעדכון  ווידאתי .5
 .העבודות
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תעודת קבלת הפרטים המפורטים בבקשה להתנאים ו, למעט הסתיימואשר בתחום אחריותי הבנייה עבודות  .6
  .ראוי לשימוש הנני מצהיר בזאת כי הבנייןו גמר,

 

 _______________שם: 

  _________________תאריך: 

 חתימה: ____________________    

 מורשה נגישות מתו"ס
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 , תעודת גמרהבנייה או העבודהלביצוע רשום קבלן  הצהרת

 _________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

 _______________ועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  ______________________מהות הבקשה: 

 _________מס' בית:             ___________________רחוב:           ___________________יישוב: 

מגרש לפי תכנית:           ____________________חלקה:             ___________________גוש: 

_______________ 

  ___________________ שם מכון הבקרה:          ________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 ____________________שם בעל ההיתר: 

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

 ____________________טלפון:           ______________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          _____________________________________כתובת:           ______________________________מייל: 

 הצהרה 

ס' רישיון קבלן מ ____________________________ח.פ./ ת.ז.  _______________________ אני הח"מ

מייל  ___________________טלפון  _____________תוקף רישיון קבלן  < ___________________

רשום קבלן , ______________________________________כתובת  _________________________________

  :בזאת מצהיר ,בנייה או העבודה נשוא ההיתרהלביצוע 

הבנייה או שיון קבלן בתוקף בתחום ובסיווג המתאים לביצוע יאני קבלן רשום בפנקס הקבלנים ובעל ר .1

 נשוא ההיתר.העבודה 

, לתכן הבנייה והוראות אחרות לפי כל חיקוק היתרללתכניות העבודה, עבודות הבנייה בהתאם את  ביצעתי .2

 .ביצוע הבנייההחלות על 

 . בבקשה לקבלת תעודת גמרהמפורטים למעט התנאים והפרטים  הסתיימועבודות הבנייה  .3

 :מצורפים נספחים

  בתוקף קבלן רשום רישיון  ☐
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 _________________שם: 

  _________________תאריך: 

  חתימה: ____________________    

 לביצוערשום קבלן 

 או העבודה הבנייה

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 הופיע בפניי ______________עו"ד, מאשר בזאת כי בתאריך  _________________________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו כי  _________________________אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז.  _________________

יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מסר הצהרתו דלעיל וחתם  עליו להצהיר את האמת וכי באם לא

 .עליה בפניי

__________________               ______________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                    תאריך                                      
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 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תעודת גמר

 ___________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

 ____________ _____ועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  ___________________________מהות הבקשה: 

 __________מס' בית:             _______________________רחוב:           _______________יישוב: 

 _____________מגרש לפי תכנית:           ______________________חלקה:             ________________גוש: 

  ___________________ שם מכון הבקרה:          __________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 ___________________________שם בעל ההיתר: 

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

 _____________________טלפון:           _________________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          ______________________________כתובת:           ________________________________מייל: 

 הצהרה

טלפון  ________________מ.ר.  ___________________ת.ז.  ____________________________ אני הח"מ

, _________________________כתובת  ________________________________מייל  ____________________

ביקורת על הביצוע ביצעתי מצהיר בזאת כי  ,ביקורת על הביצוע בבנייה או העבודה נשוא ההיתרמשנה לאחראי 

)להלן: תקנות הרישוי(  2016-לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו 87בתקנה בשלבים המפורטים 

  , ככל שנקבעו ע"י המהנדס.ביקורת בשלבים נוספים או במועדיםוערכתי 

 :באחריותיעבודת הבנייה אשר התחומים 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( ☐

  

   ____________________________אחר:  ☐      תקשורת   ☐
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, דרישות למתן תעודת גמרמולאו כל הו בהתאם להיתר הבנייה הסתיימואשר בתחום אחריותי הבנייה עבודות  .2
  .ראוי לשימוש הבנייןכי ו למעט התנאים והפרטים המפורטים בבקשה לקבלת תעודת גמר,

 

 ___________________שם: 

  __________________תאריך: 

  חתימה: ____________________    

 תביקורמשנה לאחראי 

 על הביצוע
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 תעודת גמרקבלת בקשה ל

 __________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

 _______________ועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  ____________________________מהות הבקשה: 

 _________מס' בית:             _______________________רחוב:           ___________________יישוב: 

 __________________מגרש לפי תכנית:           _____________חלקה:             ___________________גוש: 

  ________________________ שם מכון הבקרה:          ______________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 ___________________________שם בעל ההיתר: 

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

 _________________________טלפון:           __________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          _________________________________כתובת:           _______________________________מייל: 

 הצהרה

טלפון  __________מ.ר.  __________________ת.ז.  _____________________ אני הח"מ

, ____________________________כתובת  _____________________________מייל  __________________

בשלבים ביקורת על הביצוע ביצעתי מצהיר בזאת כי אחראי ביקורת על הביצוע בבנייה או העבודה נשוא ההיתר, 

וערכתי  )להלן: תקנות הרישוי( 2016-ה(, התשע"ויתקנות התכנון והבניה )רישוי בניל 87בתקנה המפורטים 

 , ככל שנקבעו ע"י המהנדס.ביקורת בשלבים נוספים או במועדים

 תקנות הרישוי.ל 95בהתאם לתקנה  תעודת גמר ליתן ___________________ מרשות הרישויבזה  ת/מבקש

 ,הילהיתר הבני םבהתא הסתיימהתעודת גמר  שלגביה מבוקשת בזה העבודהאו  יהיהנני מצהיר בזאת שהבנ ☐

 .ראוי לשימוש הבנייןוכי  למתן תעודת גמר בהיתר נקבעוש דרישותמולאו כל ה

 או

 ,הילהיתר הבני בהתאם הסתיימהשלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר  העבודהאו  היהנני מצהיר בזאת שהבני ☐

 הבנייןוכי  המפורטים להלןוהפרטים תנאים למעט ה למתן תעודת גמר בהיתר נקבעוש דרישותמולאו כל ה

 .גם לפני השלמתם ראוי לשימוש

 

 

 

 

 



  

 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לקבלת תעודת גמר 10-ד
 

2/2 

 

 השלמת מועד  יםפרט /םפירוט התנאי

 יםפרט /םהתנאי

1. - - 

2. - - 

3. - - 

4 .- - 

 מסמכים מצורפים:

 :מצורפים לבקשה זאתהמסמכים הלהלן רשימת 

 .מפת עדות  ☐

  .קובץ תכניות עדות של הבניין או העבודה  ☐

בקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה האישור מכון אם נדרשה בקרת ביצוע של מכון בקרה,  ☐

 .תקינה

 .( )א( לחוק3ו ) 158נגישות, אם נדרש ע"פ סעיף  אישור מורשה  ☐

כלל ההיתר שיטת בנייה חדשה, תצהיר הממונה על שיטת הבנייה החדשה ולפיו יושמה שיטת הבנייה  ☐

  .בהתאם לאישור לרבות התנאים והמגבלות שנקבעו

 

 המפורטים להלן: אם לא נדרשה בקרת ביצוע של מכון בקרה, מצורפים לבקשה גם המסמכים

 כא )א( לחוק, אם נדרשו.  158אישור גורמים מאשרים ע"פ סעיף  ☐

 תוצאות בדיקות מעבדה נדרשות ע"פ תקנות תכן הבניין.  ☐

 כי הבניין ראוי לשימוש. ומבצעי הפיקוח העליון הצהרות עורכי הבקשה  ☐

 או באישור תחילת עבודות:בהיתר , במידע להיתר יםהנדרש מסמכים נוספים ☐

1. ___________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

 ___________________שם: 

  _________________תאריך: 

  חתימה: ____________________   

 אחראי ביקורת על הביצוע
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 יה ונספח בניה רו

 :אישורי מעבדה מוסמכת לעבודות כדלהלן
 
 עבודות בטון: .1

 כלונסאות. .א

 רצפות בטון. .ב

 תקרות בטון. .ג

 עמודים וקירות. .ד

 מרחבים מוגנים. .ה

 איטום קירות וחלונות. .2

 פריטי חשמל ועבודות. .3

 אינסטלציה ועבודות.פריטי  .4

 מערכת גילוי אש ועשן. .5

 מע' כיבוי בלוח חשמל. .6

 תקרה אקוסטית. .7

 חיסום זכוכית. .8

 לזכוכיות. 1099עמידה בתקן  .9

 הצפת גגות. .11

 עבודות חיפוי באבן בקירות חיצוניים. .11

 (.1001מערכת מיזוג )תקן  .12

 מעליות. .13

 מדרגות נעות. .14

 מע' כריזה. .15

 לוחות גבס. .16

 דלתות אש. .17

 חיטוי קווי מים. .18

 (.158צוברי גז )ת"י  .19
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 :אישור יועצים

כי העבודות בבניין בוצעו כולם בהתאם להיתר הבנייה שבתוקף וע"פ המתחייב אישור יועצים 

 בחוק התכנון והבנייה, ע"פ התקנים המחייבים ובהתאם לכל חוק החל עליהם.

  תת תעודת גמרימליצו לוועדה כי אין מניעה להיועצים אף 

 

 אדריכל/עורך הבקשה. .1

 מתכנן שלד. .2

 מתכנן הפיתוח. .3

 מתכנן החשמל. .4

 מתכנן אינסטלציה. .5

 מתכנן מיזוג אויר. .6

 מתכנן מדרגות נעות. .7

 מתכנן מעליות. .8

 יועץ קרקע. .9

 מתכנן תנועה ותמרור. .11

 מורשה  נגישות. .11

 יועץ בטיחות אש. .12

 יועץ בטיחות כללי. .13

 מנהל הפרויקט. .14
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 :אישור אכלוס של מוסדות

 
 כיבוי אש. .1

 הג"א. .2

 בזק. .3

 טל"כ. .4

 משרד הבריאות. .5

 המשרד להגנת הסביבה. .6

 משרד החינוך. .7

 אישור חברת המעליות .8

 אישור החברה שהתקינה מדרגות נעות. .9

 אישור על הטמנת פסולת בנייה באתר מוסדר. .11

 אישור חברת הגז לצובר גז )במידה וקיים(. .11

 מצ"ב מסמך.-מחברת גדיש 4תנאי למתן טופס  .12

 

 :(made -asעדות ) תוכנית
 

 תוכנית עדות אדריכלית. .1

 תוכנית עדות אינסטלציה. .2

 תוכנית עדות חשמל. .3

 וכנית עדות של עבודות  הפיתוח  )כולל חניות(.ת .4

 
 :טבלת שטחים

 

 רשימת שטחים של חלקי הבניין. .1

 
 

 :אישור מנהלי מחלקות בעירייה
 

 תאגיד "מי אשקלון". .1

 מחלקת תברואה. .2

 מחלקה טכנית. .3

 הכנסות.מחלקת  .4
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