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 ישות וחובות במהלך הבניהדר
 

ה נעים, איכותי ובטוח. יברצוני לברך אותך על קבלת היתר הבניה ולאחל לך הליך בני ראשית, .1
ועד החל משלב זה  במסמך זה אפרט לך את עיקר דרישות הועדה ועיקר החובות החלות עליך,

 . 4לסיום הבניה וקבלת טופס 
שנים, ואשר בסיומם חלה עליך חובה להפסיק כל בניה  3 -, תוקפו לתהיתר הבניה שזה עתה קיבל .2

 במגרש.
 שוב לציין, כי במידה ולא התחלת בבניה בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר, בטל ההיתר ואסורהח 
 בניה.ה 

בשנתיים נוספות ממועד פקיעתו ובהתאם לבקשתך לידיעתך, הועדה רשאית להאריך תוקפו של ההיתר 
 חודשים לפני מועד פקיעת ההיתר המקורי(. 3 -)חשוב להגיש את הבקשה כ

הליך הבניה, החל משלב זה ועד לסיום הבניה ואישורה ע"י הועדה המקומית, מחייב אותך ואת  .3
במספר של בדיקות, דיווחים והתניות שונות, כפי שמצוין בחוק התכנון  ,בעלי המקצוע שמינית

 והבניה ובתקנות התכנון והבניה ואשר את חלקם ועיקרם אציין :
 

נדרש לגדר את שטח אתר הבניה טרם ביצוע העבודות ולהקפיד על גידור תקין עד לסיום  הנך 3.1
 הבניה.

בהתאם  ,על מהלך הבניה וחיםדיוהחוברת בנדרש למלא את כל הטפסים המצורפים  הנך 3.2
 לשלבי הבניה ואשר נמסרו לך זה עתה.

המקומית מיד  הלוועדכל טופס שנחתם בכל אחד משלבי הבניה, יש להעביר עותק אחד  3.3
לאחר שנחתם בנוסף לכך יש להעביר את כל הטפסים החתומים פעם נוספת ביחד עם הגשת 

 אצלך .עותק מהטפסים החתומים מומלץ לשמור  .4הבקשה לטופס 
 .העל מועד תחילת הבני עליך לדווח לוועדה המקומית 3.4
שיון תקף מטעם רשם הקבלנים ובעל סיווג מתאים לביצוע יעליך להעסיק קבלן בעל ר 3.3

 העבודה נשוא היתר הבניה.
של  + 0.00עליך לוודא כי הקבלן יחל בבניה רק לאחר סימון מיקום יסודות המבנה ומפלס  3.3

 המבנה ע"י מודד מוסמך.
בהתאם להסכם שערכת עם מעבדה  ,נידרש לבצע מספר בדיקות מעבדה הנךך הבניה במהל 3.3

 ניתן למצוא דוגמא לדף זה באתר. .הלוועדתוצאות הבדיקה דף סיכום מוסמכת ולהעביר את 
קיון בסביבת האתר ולמניעה מפגיעה ולכלוך השטח ינדרש לשמור על הנ הנךבמהלך הבניה  3.3

ציבור, תידרש לתקן את הנזק ו/או לשאת בהוצאות  הציבורי, במידה וייגרם נזק לרכוש
 התיקון.

ולהעביר את   נדרש לפנות את פסולת הבניה לאתר פסולת מורשה בלבד, הנךבסיום הבניה  3.3
 המקומית. הלוועדהקבלה המעידה על הפינוי 

 
 י עמידה באחת מהדרישות המוזכרות לעיל , מהווה הפרה מתנאי ההיתר ועשויה לגרום להוצאתא .4
 פסקת עבודה .צו ה
או בשעות קבלת  03-3234032-3מוזמן לפנות למשרדי הועדה בטלפון  הנךבכל שאלה או הבהרה  .3

 .קהל של הועדה
 www.vaada-gezer.co.il -ניתן למצוא הסבר מפורט גם באתר הועדה שכתובתו

 .לסיום , אאחל לך פעם נוספת בניה בטוחה ונעימה .3
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב
 אדריכל עמית קפוזה

 מהנדס הועדה
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 4אישורים הנדרשים לקבלת טופס מסמכים ו
 

 מצ"ב. –(  3) הגשת טופס  4הגשת בקשה לקבלת טופס  .1
 יש להגיש את הטפסים המצ"ב מלאים וחתומים. .2
חתומה ע"י מודד מוסמך בגמר הבניה ותואמת את היתר עדכנית )עד חצי שנה בלבד(, מפת מדידה  .3

 .הבניה
 הכולל:)ראה דוגמא מצורפת( של מעבדה מאושרת  תקניותשל תוצאות בדיקות  דף סיכום אחד .4

  ןבבנייהאלמנטים הנושאים  לכלבטון. 
  בדיקת מעבדה. הלוועדמערכת גז/ התחייבות שכאשר תותקן מערכת גז, תימסר 

 חוזק הידבקות טיח +אטימות, עובי -ממ"ד. 

 .מערכת ביוב ואינסטלציה 

 .מערכת סולארית 
 .בדיקת מעקות 

 אישור/ קבלה על הטמנת פסולת באתר פסולת מורשה. .3
 אישור/ קבלה על התקנת סנן אויר בממ"ד. .3
 .לתקופת הבניה תקףקבלן שיון ירצילום  .3
 צילום היתר הבניה. .3
 צילום ת.ז של מבקש הבקשה/ בא כוחו. .3

 כיוונים. 4-צילום המבנה המבוקש מ .10
 

 הפיקוח של הועדה . לקתייבדקו ע"י מח –דרישות נוספות 
 

 בדיקת הבניה בפועל כולל חזיתות המבנה בהשוואה להיתר הבניה. .11
 .השלמת פיתוח המגרש בהתאם להיתר הבניה .12
 ביצוע מרחב מוגן על פי ההיתר ועל פי הוראות הג"א : .13

 .מערכת סינון אויר 

 וחלון אטום נגד גזים.ף חלון הדף, משקו 
 .טיח תיקני לממ"ד 
 .דלת ומשקוף תקניים 

  ומשקוף חלון.ביטון משקוף הדלת 
 ת הג"א.ועפ"י דריש ,וטלפון הטלוויזי ,נקודות חשמל 

 במידה ונדרש. -קיר מגן מבטון מזויין 
 סידורי בטיחות אש למבני מגורים צמודי קרקע ע"פ דרישות כבאות והצלה. .14

 דירת מגורים חדשה יותקן גלאי עשן עצמאי עם התראה קולית המכיל סוללת גיבוי  כל
מאושר ע"י מעבדה  3חלק  1220גלאי יעמוד בתקן ה רכזת.ומחובר לרשת חשמל ללא 

 מאושרת.

 .)גלאי עשן עצמאי יותקן בכל קומה שבה יש חדרי שינה באזור הכניסה לחדרים )פרוזדור 
  ק"ג במקום בולט לעין. 3בכל דירה יותקן מטפה אבקה 

  תובווילו. בקוטג'ים 2203לכל שטחי הדירות יהיה כיסוי של גלגלון כיבוי אש בהתאם לת"י 
 ניתן להתקין את הגלגלון בחצר בתנאי שייתן כיסוי לכל שטח הבית ולכל הקומות. 

 דרישות נוספות על פי תנאי היתר הבניה ו/ או החלטת הועדה. .13

 _____________________ 
 _____________________ 

 _____________________ 
 דרישות נוספות על פי הצורך ועל פי יעוד המבנה . .13

 
 חתימה ואישור המפקח                                                                                          

                                                                                         ________________ 
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 מילוי תנאי היתר הבניה 
 תקין עד לסיום הבניה  ביצוע העבודות ולהקפיד על גידור גידור אתר הבניה טרם

 מ'(. 1.3-)גידור קשיח, בגובה  של לא פחות מ

 .הצבת שלטי אזהרה ושלט המציין את שם הקבלן ומספר הרישיון 
 .אישור מודד מוסמך על סימון קווי בניין בהתאם להיתר הבניה 

 .הצגת חוזה עם הקבלן האחראי לביצוע השלד 
  קבלן רשום בתוקף המתאים לסיווג הבניה המבוקשת.הצגת רישיון 

  (31ראשי לביקורת במקום )קונסטרוקציה עפ"י תקנה טופס מינוי אחראי. 
 .צילום היתר בניה 
  (.33העתק טופס הודעת מינוי מנהל עבודה למשרד התמ"ת )טופס 

 כיוונים. 4 -תמונות עדכניות של השטח מ 
 .הצהרת המבקש על שלב תחילת עבודות 
 אתר מורשה לשפיכת פסולת בניה.  אישור התקשרות עם מעבדת תקנים + 

 .נספחים עפ"י הדרישות בהיתר הבניה 
 
 

 )מבקש הבקשה( על התחלת בניה הצהרה
 
 

 : ______________יישובמגרש :  ______________  /גוש : ______________ חלקה 
 

 של חלק ט"ז לתקנות התכנון והבניה  13.01נמסרת בזאת הודעה על מועד התחלת הבניה בהתאם לתקנה 

 תנאיו ואגרות(. )בקשה להיתר,

 הבניה )דהיינו התחלת החפירות( תחל מיום ______________ .
 

 ____תאריך: _____________
 

 _______שם  מלא: ________
 

 _____ת.ז: ______________
 

 ________________ חתימה:
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 טופס א'
  ((4( )')ג 13.02סעיף )

 
 הודעה על מינוי אחראי לביקורת

 
 

 _____________________  -______________________             כתובת -אני החתום מטה
 בעל ההיתר                                                               בעל ההיתרשם                                      

 
 

 __________________________  -_____________ מודיע בזה כי מיניתי את  -מספר טלפון
 שם האחראי לביקורת                                                                                                             

 
 _______________ להיות אחראי לביקורת לעניין ביצוע   -______________ מספר טלפון -כתובת

 
 _________________ מיום ____________  -העבודות על פי היתר הבניה שמספרו

 
 כמפורט בחלק  הכל ____________  -ב______ -חלקה______  -גוש  ____________ -בתיק מספר

 
 .1330תש"ל ה, תנאיו ואגרות(, רלתקנון התכנון והבניה )בקשה להית ההשנייט"ז לתוספת 

 
 

 __________________________________________________ -תחום של הביקורת הוא
 ושא מסויםתחום הביקורת מוגבל לנ םמלא אל                                                           

 
  

 
                                                                                                        ___________________ 

 יתרחתימת בעל הה                                                                                                          
 
 
 
 

 הצהרת אחראי לביקורת
 

 
 שיון מס' ___________________יאני הח"מ __________________             בעל ר

 שם אחראי לביקורת                    
 

)אם קיים רישיון כאמור(, קראתי את ההודעה דלעיל  1333  לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח
 ואני מסכים לתוכנה.

אני מקבל על עצמי את תפקיד אחראי לביקורת כמוגדר לעיל ובמיוחד את חובת הדיווח כמפורט בחלק 
 .1330 ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה  )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

 
 אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל.

 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 

            __________   _______        _____________        _________________ _____________ 
 מס' ת.ז.              האחראי לביקורת   ה+ חותמתתימח    שם האחראי לביקורת    תאריך                   

 



 

5 

 

 
 

 מינוי הקבלן המבצע 
 
 

 
 _____ממנה בזאת את הקבלן ____________ בעל מספר זיהוי________ ,אני )מבקש ההיתר(       

 
 _________ בפנקס הקבלנים במדור ________________ובעל תעודת רישום מס' _________       

 
 שיון לביצוע העבודה בתוקף עד ____________ לבצע את העבודה נשוא ההיתר כמתחייבירובעל       

  
 ______  _________________________כתובתלפי כל דין לבקשה מס' ______________ ב      

 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 

                            ___________                        ______________________________ 
 ת מבקש ההיתרחתימ                                                תאריך                                                 

   
 

  
 

 לפני תחילת עבודות בניה-תצהיר קבלן
 יש לצרף תעודת קבלן רשום

 
אני הח"מ _______________ ת.ז./ח"פ __________________ טלפון  .1

_________________ 
הרשום בפנקס הקבלנים במדור מצהיר בזאת כי הנני קבלן לעבודות הנדסה בנאיות 

________________ 
, ובעל רישיון מטעם רשם 1333בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 הקבלנים מס' ______________ בתוקף עד ____________ לביצוע העבודות הנ"ל.
 

"המבקש"( לבצע את עבודות  הנני מאשר בזאת כי מוניתי ע"י ___________________ )להלן: .2
הבניה נשוא היתר בניה מספר ________________ מיום ________________ שניתן לו ע"י 

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גזר.
 

אם מסיבה כלשהי תבוטל ההתקשרות הנ"ל ביני לבין המבקש, הנני מתחייב בזאת להודיע על כך  .3
 שעות ממועד הביטול. 43לוועדה המקומית לתכנון ובניה גזר בתוך 

 
ידוע לי ואני מסכים לכך שכל עוד לא אודיע על ביטול ההתקשרות כאמור, תראה בי הוועדה  .4

 לעיל, לכל דבר ועניין. 2כאחראי לביצוע העבודות האמורות בסעיף 
 

 ולראיה באתי על החתום

______________________ ______________________ _________________________ 
 כתובת+ טלפון  מספר קבלן רשום  שם +שם משפחה 
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 תצהיר מתכנן שלד

 ____________________   _______________________________      _______אני הח"מ : ___
 מס' רישיון מהנדס   מס' ת.ז          שם +שם משפחה  

 
 

 __________________________________________________________________   הגר/ה ב
 מספר בית      יישוב/רחוב   

 
 __________      _________       ____________       ______מתכנן השלד של המבנה הנבנה ב 

  מגרש         חלקה         גוש            יישוב         
 

 ר _____________________________.ועל פי היתר בניה מספ
 

 מצהיר בזה לאמור:
הנזכר לעיל והתכנון נעשה עפ"י כל דין החל על תכנון השלד, בהתאם  ןאני אחראי לתכנון שלד הבניי

חלק ה') -בחלק ה' בתוספת השנייה )להלן ןלהיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניי
 כמפורט להלן:

 םוהעומסים האופייניי 412במבנה חושבו עפ"י תקן ישראלי, ת"י  םהאופיינייהעומסים  .א
השימושיים במבנה הם 

.__________________________________________________________ 
 . 414עומסי הרוח חושבו עפ"י התקן הישראלי ת"י  .ב
 .313תוכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה עפ"י תקן ישראלי ת"י  .ג
 .340קע שבה הוקם בנין נבדקה והביסוס תוכנן עפ"י תקן ישראלי ת"י הקר .ד
 על חלקיו. 433שלד מבטון מזוין תוכנן עפ"י תקן ישראלי ת"י  .ה
 .1חלק  1223שלד מפלדה תוכנן עפ"י התקן הישראלי ת"י  .ו
כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד המבנה מתאימים לדרישות התקנים המתאמים והם  .ז

 ות חלק ה.בהתאם להורא
אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד המבנה ומרכיביו כפי שיבוצעו עפ"י התקנים  .ח

וליתן הנחיות מתאימות לאחראי לביצוע השלד,  ההמתאימים ובהתאם להוראות התוספת השניי
 ככל שיידרש.

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל דרישות תקן  .ט
 .2חלק  433ישראלי, ת"י 

 3.03תכננתי את שלד המבנה בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראת כל דין, לרבות פרט  .י
 .הלתוספת השניי

קיים תכננתי את השלד באופן שיובטח כי המבנה הקיים יוכל לשאת  ןבמקרה של תוספת לבניי .יא
 את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת למבנה.

 

 

 ולראיה באתי על החתום           

 

_________________      _______________________ 
  חתימת המצהיר                    תאריך 
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 תצהיר מודד מוסמך
 
 

 של המבנה  ןהבניית קווי , בדקתי א1333 –לחוק התכנון והבניה התשכ"ה  4333בהתאם לקובץ התקנות 
 

 _____________________   . בהיתר מס 
 

 מאשר בזאת כי  ________ ________:שיוןי____ מס' ר___________:אני הח"מ מודד מוסמך

: ______________  ביישוב : מס' מגרשב בתאריך _______________ ביקרתי

 __________________ גוש: ____________ חלקה: _____________

 
 ובדקתי כי:

 יתדות סימון גבולות המגרש ממוקמים לפי תוכנית המדידה □

 במידה וחסרו יתדות חידשתי את קביעתם בהתאם לתוכנית □

 סימון העמדת המבנה ויסודות מתאימים למיקום בהתאם להיתר הבניה □

 + של המבנה נכון וקשור לנקודת ההתייחסות שמסרתי לבעל הנכס ו/או נציגו.0.00גובה  □

 ____________________________אחר : ______ □

 
קווי הבניין של המבנה נמדדו על ידי ואני מאשר שתואמים לתוכנית המדידה שהגשתי/שהוגשה בהתאם 

 לתיק הבניין.
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 
 

        _____________________        _____________           __________                            _____________
 רישיוןמס'               המודד ה+ חותמתתימח                       שם המודד                 תאריך         
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 טופס ב'
 ()ט'( 13.02סעיף )
 
 

 )אחראי לביקורת( דווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב א'
 

 
 ________________ מיום _______________ גוש _____________היתר בניה מס' 

 
 ____________________ -ב______________-מגרשחלקה __________ 

 
 

 ______בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל __________________
 

_____________________________________________________________________ 
 נוי אינו כללייפרט את תחום הביקורת, אם המ                                            

 
 

 לפי הצהרתי מיום ______________ שבידכם אני מדווח לאמור: /לפי הצהרתי בבקשה להיתר
 נדון .ה יה. ביום ______________ ביקרתי באתר הבנ1          
לאותו שלב ביום הגיעה והבניה  וי בניןוסימון ק. השלב אילו הגיעה הבניה באתר הוא 2          
__________ 
 ההיתר,  . דווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי3          

 פרט לסטיות אלה :ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק ,  (תולחוק )* לתכני              
 

                              
                                               :בתכנית או בתקנות חוק,ב ההוראה שבהיתר,:                                                       מהות הסטייה   
 
1___________________________._____           ________________________________ 
 
2___________________________._____           ________________________________ 
 
3___________________________._____           ________________________________ 
 
 או לא להמשיך בבניה ,. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, 4
 תקנה כל , שלו נועד על פי ההיתר ועל פי ןבבנייובגמר הבניה להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש    
 )*ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה  1333חוק התכנון והבניה, התשכ"ה פי ל   
 שלו נועד על פי כל תכנית, ןבבניילא להתחיל בשימוש או  גם להתחיל  -לתכניות כמשמעותן בחוק   
  231וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי , אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף *כאמור(,    
 . 1333 –לחוק העונשין , התשל"ז    
 
 

 *הכתוב בסוגריים ימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 
 

_____           __________        _____________________        __________ _____________ 
 מס' ת.ז.    האחראי לביקורת       ה+ חותמתתימח     שם האחראי לביקורת            תאריך                
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 טופס ב'
 ()ט'( 13.02סעיף )

 
 

 )אחראי לביקורת( 'בדווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב 
 

 
 בניה מס' ________________ מיום _______________ גוש _____________היתר 

 
 ____________________ -ב______________-מגרשחלקה __________ 

 
 ______בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל __________________

 
_____________________________________________________________________ 

 נוי אינו כללייפרט את תחום הביקורת, אם המ                                        
 

 לפי הצהרתי מיום ______________ שבידכם אני מדווח לאמור: /לפי הצהרתי בבקשה להיתר
 נדון .ה יה. ביום ______________ ביקרתי באתר הבנ1          
  ,גמר יסודות הבניין וגמר רצפת המקלט/ הממ"דשלב אילו הגיעה הבניה באתר הוא . ה2          

 ._________לאותו שלב ביום ____הגיעה והבניה               
 . דווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי3          

 :פרט לסטיות אלה, האחרות שהותקנו על פי החוקולתקנות  ת(ההיתר, לחוק )*לתכני              
 

                              
                                               :בתכנית או בתקנות חוק,ב ההוראה שבהיתר,:                                                                מהות הסטייה   
 
1___________________________.___________           ___________________________ 
 
2___________________________.___________           ___________________________ 
 
3___________________________.___________           ___________________________ 
 
 ,ודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה. ידוע לי כי תע4
 תקנה כל , שלו נועד על פי ההיתר ועל פי ןבבנייובגמר הבניה להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש    
 )*ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה  1333חוק התכנון והבניה, התשכ"ה פי ל   
 , שלו נועד על פי כל תכניתןבבניילא להתחיל בשימוש או  גם להתחיל  -ותן בחוקלתכניות כמשמע   
  231וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף *כאמור(,    
 . 1333 –לחוק העונשין, התשל"ז    
 
 

 *הכתוב בסוגריים ימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 
 

__________                  _____________________        _______________ _____________ 
 מס' ת.ז.       האחראי לביקורת       ה+ חותמתתימשם האחראי לביקורת   ח            תאריך                 
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 טופס ב'
 ()ט'( 13.02סעיף )
 
 

 )אחראי לביקורת( 'גדווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב 
 

 
 היתר בניה מס' ________________ מיום _______________ גוש _____________

 
 ____________________ -ב______________-מגרשחלקה __________ 

 
 ______________________בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל 

 
_____________________________________________________________________ 

 נוי אינו כללייפרט את תחום הביקורת, אם המ                                        
 

 לפי הצהרתי מיום ______________ שבידכם אני מדווח לאמור: /לפי הצהרתי בבקשה להיתר
 נדון .ה יה. ביום ______________ ביקרתי באתר הבנ1          
 לאותו שלבהגיעה והבניה , ןגמר שלד הבניי. השלב אילו הגיעה הבניה באתר הוא 2          

 .______ביום ____              
 . דווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי3          

 ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק , פרט לסטיות אלה : (תוההיתר, לחוק )* לתכני              
 

                              
                                               :בתכנית או בתקנות חוק,ב ההוראה שבהיתר,:                                                                מהות הסטייה   
 
1___________________________.___________           ___________________________ 
 
2___________________________.___________           ___________________________ 
 
3___________________________.___________           ___________________________ 
 
 ,. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה4
 תקנה כל , שלו נועד על פי ההיתר ועל פי ןבבנייובגמר הבניה להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש    
 קורת כולל גם את התאמת הבניה )*ואם תחום הבי 1333חוק התכנון והבניה, התשכ"ה פי ל   
 , שלו נועד על פי כל תכניתןבבניילא להתחיל בשימוש או  גם להתחיל  -לתכניות כמשמעותן בחוק   
  231וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף *כאמור(,    
 . 1333 –לחוק העונשין, התשל"ז    
 
 

 ימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח*הכתוב בסוגריים 
 
 

 
 

 
 ולראיה באתי על החתום

 
 
 

        _____________________        _______________           __________ _____________ 
 מס' ת.ז.       האחראי לביקורת        ה+ חותמתתימח   שם האחראי לביקורת            תאריך                 
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 טופס ב'
 ()ט'( 13.02סעיף )
 
 

 )אחראי לביקורת( 'דדווח על עריכת ביקורת באתר בניה שלב 
 

 
 הנדון : היתר בניה מס' ________________ מיום _______________ גוש _____________

 
 ____________________ -ב______________-מגרשחלקה __________ 

 
 

 ______לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל __________________בתוקף תפקידי כאחראי 
 

_____________________________________________________________________ 
 נוי אינו כללייפרט את תחום הביקורת, אם המ                                        

 
 ____________ שבידכם אני מדווח לאמור:לפי הצהרתי מיום __ /לפי הצהרתי בבקשה להיתר

 נדון .ה יה. ביום ______________ ביקרתי באתר הבנ1          
 .______לאותו שלב ביום ____הגיעה והבניה  ,גמר הבניה . השלב אילו הגיעה הבניה באתר הוא2          
 . דווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי3          

 ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק , פרט לסטיות אלה : (תוההיתר, לחוק )* לתכני              
 

                              
                                               :בתכנית או בתקנות חוק,ב ההוראה שבהיתר,                           :                                     מהות הסטייה   
 
1___________________________.___________           ___________________________ 
 
2___________________________.___________           ___________________________ 
 
3___________________________.___________           ___________________________ 
 
 ,. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה4
 תקנה כל ועל פי , שלו נועד על פי ההיתר ןבבנייובגמר הבניה להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש    
 )*ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה  1333חוק התכנון והבניה, התשכ"ה פי ל   
 , שלו נועד על פי כל תכניתןבבניילא להתחיל בשימוש או  גם להתחיל  -לתכניות כמשמעותן בחוק   
  231וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף *כאמור(,    
 . 1333 –לחוק העונשין, התשל"ז    
 
 

 *הכתוב בסוגריים ימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח
 
 
 
 

 
 ולראיה באתי על החתום

 
 
 

        _____________________        _______________           __________ _____________ 
 מס' ת.ז.    האחראי לביקורת          ה+ חותמתתימח    שם האחראי לביקורת            תאריך                 
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 4הצהרת מודד לטופס 
 )בגמר בניה(

 
 

 בגוש : ___________ חלקה : __________ מגרש : ___________ 
 

 _בכתובת : _________________________________________
 

 להיתר בניה מס' __________________ 
 
  

 ריני מאשר כי בדקתי את :ה
 תואם                           אינו תואם                                                                                   

1.  
 גבולות החלקה לאחר הקמת הגדרות

  

2.  
)ציין את הגובה   0:00±גובה ריצפה  

 המדויק(

  

3.  
 בחלקה ןהבניימיקום 

  

 
 

 .פורט לעילכממצ"ב מפת מדידה עדכנית 
 
 

 לאחר בדיקה  ,הריני מצהיר כי הפרטים המופיעים לעיל נכונים ותואמים את המצב בשטח
 

 .__ ____________תאריךומדידה שערכתי ב
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 
 

        _____________________         _____________           __________   _____________ 
 רישיוןמס'                    המודד ה+ חותמתתימח                    שם המודד                  תאריך                   

  



 

13 

 

 כתב הצהרה קבלן לאחר ביצוע 
 

 ______ח.פ. ______________ טלפון __________ /. אני הח"מ ________________ ת.ז1        

 ___סה בנאיות הרשום בפנקס הקבלנים במדור ______דמצהיר בזאת כי הנני קבלן לעבודות הנ             

 , 1333ה בנאיות, התשכ"ט סבהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנד           

 רשם הקבלנים מס' _________ בתוקף עד ___________  עםמט  ןרישיוובעל             

 .לביצוע העבודות הנ"ל            

 _____________________. הנני מאשר בזאת כי כל העבודות הבניה נשוא היתר בניה מספר  2        

 מיום ______________ בישוב _____________ מגרש מס' __________  שניתן ע"י              

 ובהתאם לתכניות העבודה     בהתאם לקבוע בהיתר הבניה , הועדה המקומית "גזר" בוצעו על ידי             

 ולהנחיות של מתכנן השלד.             

 .פי תכנונו של מתכנן השלד הביסוס בוצע על .3

חלקיו , ועל פי תקן על  433שלד מבטון מזויין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי ת"י  .4

 פיגומים. ןלעניי 1133תוספת ות"י  ןלעניי 304ישראלי ת"י 

מתאימים לדרישות התקנים המתאימים  ןהבנייכל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד  .3

 .ההשנייוהם להוראות חלק ה' בתוספת 

בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת , ומרכיביו ןהבנייבדיקות של הכל  .3

 .ושיינתנ, ככל תתוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים על פי הנחיו .ההשניי

לא ביצעתי כל תקרה צלעות שלא בהתאם להוראות הביצוע  ,לעילבלי לפגוע בכלליות האמור  .3

 .2חלק  433בתקן הישראלי ת"י 

 3.03לרבות פרט  ,הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין .3

 .ההשנייבתוספת 

 
 
 

אני מצהיר כי אני אחראי לטיב החומרים מהם בנוי השלד וכי ביצעתי את השלד בהתאם להנחיות 

 ולתכניות הביצוע  של מתכנן השלד. 

 
 

    שיון קבלן רשום תקף.  ימצ"ב ר 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 
 

        _____________________        _____________           __________ _____________ 
 מס' ת.ז.                          הקבלן ה+ חותמתתימח                   שם הקבלן                 תאריך                    
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 תצהיר אחראי לביצוע שלד לנושא מיגון
 א(20)תוספת רביעית תקנה 

 
 

 _________________________אני הח"מ ___________________ מס' רישיון 
 

 ____________ מס' ת"ז ___________________________שם פרטי + משפחה _____________
 

 ___________________________________________ -הנבנה ב ןהאחראי לביצוע שלד של הבניי
 

 ____________היתר בניה מספר ____ גוש _________ חלקה _________ מגרש _________ עפ"י
 

 מצהיר בזה לאמור:
 

בדקתי את ביצוע העבודות של המרחב המוגן שמבנה הנזכר לעיל, והנני מצהיר כי עבודות זיון  .1

הרצפה, הקירות והתקרה, עוביים, יציקת הבטון בהם, פרטי מסגרות, ביוב, מים, חשמל, וכיוצא 

 זה ובהתאם להיתר הבניה. באלה, בוצעו עפ"י המחויב עפ"י כל דין החל על הקמת בניה מסוג

 

( 3תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנון התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס'  .2

 .1333 –התשל"א 

 

אני נותן/ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  .3

 בחוק אם לא אעשה כן.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ולראיה באתי על החתום

 
 
 

        _____________________        _____________           __________ _____________ 
 רישיוןמס'                      הקבלן ה+ חותמתתימח                     שם הקבלן                 תאריך                   
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 )מהנדס( צהיר של מתכנן השלדת
 

 
 __________________  אני החתום)ה( מטה  _______________    _______________   

 מס' רישיון מהנדס        מס' זהות                    שם משפחה ופרטי                                                  
 

 _______________________________________________      _________ - הגר)ה( ב
 יישוב רחוב או שכונה                                                      מספר                                         

 
 _______________      _________________________ -מתכנן השלד של הבניין הנבנה ב 

   גוש וחלקה          כתובת                                                                                                         
 

 ________________  -ועל פי היתר בניה מס'
 

 מצהיר בזה לאמור:
אני האחראי לתכנון שלד הבניין הנזכר לעיל והתכנון נעשה על פי כל דין החל על תכנון שלד,  .1

בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה בהתאם להיתר הבניה לרבות 
 וכמפורט להלן:

והעומסים האופייניים  412העומסים האופייניים בבניין חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י   .א
____ _______________________________________ -השימושיים בבניין הם

_____________________________________________________________ 
 .414עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י  .ב
 .413תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי, ת"י  .ג
 .340הקרקע שבה הוקם הבניין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י  .ד
 על חלקיו. 433שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י  .ה
 .1חלק  1223מפלדה תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י  שלד .ו
 .1123גשרים לכלי רכב, להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי תקן ישראלי, ת"י  .ז
כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים  .ח

 והם בהתאם להוראות חלק ה'.
הבניין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי התקנים אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד  .ט

המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השנייה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי לביצוע 
 השלד, ככל שיידרש.

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל דרישות תקן  .י
 . 2חלק  433ישראלי, ת"י 

בתוספת  3.03שיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט תכננתי את השלד בהתאם ל .2
 השנייה.

תכננתי את השלד באופן שיובטח כי הבניין הקיים יוכל לשאת  -במקרה של תוספת לבניין קיים .3
 את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבניין.

מקלט(,  -הנזכר לעיל )להלן ןייבדקתי את ביצוע העבודות של המקלט/ המרחב המוגן של הבנ .4
והנני מצהיר כי עבודות זיון הרצפה, הקירות והתקרה של המקלט, עוביים, יציקות הבטון בהם, 

פרטי מסגרות, ביוב, מים, חשמל וכיוצא באלה המחויבים להיות יצוקים בהם, וכן איטום הרצפה 
 ם להיתר הבניה.והקירות של המקלט, נעשו לפי כל דין על הקמת מקלט/ מרחב מוגן בהתא

 .1330תנאיו ואגרות( התש"ל  ,תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר .3
ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  /אני נותן .3

                                               .הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 

ני מצהיר בזאת כי ביצעתי פיקוח עליון בזמן הקמת שלד הבניין וכי הקבלן ביצע את שלד הבניין א      
 לתכניות שהכנתי עבור מבנה זה. בהתאם

 
 ולראיה באתי על החתום

 
        _____________________        _____________           __________ _____________ 

 מס' ת.ז.                  המהנדס ה+ חותמתתימח              שם המהנדס               תאריך         
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 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר

 
 

 3טופס  
 (4תקנה )
 

 מס' תיק : _______________                                                                                                    
 
 
 

 בקשה לאישור להספקת חשמל / מים / טלפון לפי תקנות התכנון והבניה 
 1981)אישורים למתן שירותי חשמל , מים , וטלפון( , התשמ"א 

 
 
 

 הרשות המאשרת ליד הועדה לתכנון ולבניה גזראל: 
 

 מאת : ______________________________
 
 
 
 

  ןלבנייבקשה לאישור להספקת חשמל / מים / טלפון * הנדון : 
 

 
 
 

 בגוש : ______________  חלקה : _____________ תת חלקה : ____________________
 

  המען : ___________________
 
 

 מוגשת בזאת בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל / מים / טלפון * ליחדת מגורים / מסחר / 
 

                          שירותים / תעשיה / * שנבנה על פי היתר מס' _____________ מיום _______________                                                  
 
 
 
 
 
 

 ____________חתימת המבקש : 
 

 מענו : __________________
 
 
 
 
 
 
 
 


