
 קצרין המקומית הוועדה

 :5נספח 

 _____תאריך _________                              לכבוד

    שם:

 ______________________________________________________________מען למכתבים: 

   :, מגרש   :, חלקה   :, גוש   כתובת:  -מקום הבניה

   היתר מספר :

   פר:בקשה מס     תיק מספר :

 / תעודת גמרהנחיות למתן אישור אכלוס 
 .מבנה באיזור תעשיה, מבנה ציבורי ומסחריב לתוספת בניה

 
 על בעל ההיתר או מי מטעמו להמציא את האישורים הבאים: תעודת גמר /על מנת לקבל אישור אכלוס

 
תכנן מ: ע"ג טופס זה יהיו חתומים: בעל ההיתר, עורך הבקשה, טופס בקשה לתעודת גמר. 1 □

 .1רצ"ב ומסומן  – אחראי לביצוע השלדהשלד,אחראי לביקורת, 
 

ע"ג טופס זה יהיה חתום האחראי לביצוע השלד כפי    שמונה לכך :  אישור אחראי לביצוע השלד. 2 □
 א' 2-ו  2רצ"ב ומסומן  –בתחילת הבניה 

 
 בכתב מהמעבדה המאושרת עימה נחתם יש לקבל אישור   אישור מעבדה מאושרת: .3 □

 החוזה טרם התחלת הבניה עבור כל בדיקות הבטון, אטימות ממ"ד וטיח ממ"ד 
 )במידה ובוצע טיח( וכן עבור התקנת מערכת סינון לממ"ד.

 במידה ויש תוצאת בדיקת בטון לקויה, יש לקבל ממתכנן השלד מכתב בו הוא מציין 
 כיצד הוא מתייחס לתוצאה.

 
 לביקורת איכלוס, יש לדאוג  פיקוד העורףהזמנת נציג לפני   לאחר ביצוע: פיקוד העורףאישור  .4 □

 לאישורים הבאים:
 א' שלעיל(, 2-ו 2אישור האחראי לבצוע השלד )סעיף  □
 המצאת תוצאות בדיקת הבטונים, □
 אטימות ממ"ד וטיח ממ"ד, □
 שלעיל(, 3מערכת סינון ממ"ד )סעיף  □
 .  3ומסומן החתמת נציג החברה אשר התקינה את החלון והדלת ע"ג הטופס המצורף  □
 כמו כן, יש לדאוג כי פחית תו תקן תותקן על משקוף הדלת והחלון,  □
ייאטמו  הפתחים במסגרת החלון והדלת בדייס. על הדלת והחלונות להיות אטומים אך שיהיה  □

 ניתן לפתחם ולסגרם בקלות. 
 יש להתקין תאורת חרום. □

 
 טרם קבלת היתר  העורףפיקוד ביצוע בניית הממ"ד חייב להיות זהה לפרט שאושר ע"י  □
 הבניה.יש לזמן את נציג הפיקוח של הוועדה בגמר הביצוע.  □

 
 : .  בדיקת אטימות לשוחות הביוב וקבלת אישור ממנהלת הכנרת5 □

יש לבצע בדיקה מקדמית ולזמן את מפקח הבניה של המועצה. בכל מקרה, ביצוע הבדיקה יהיה רק 
 לאחר השלמת עבודות הפיתוח במגרש.

 



רצ"ב רשימת המורשים ע"י משרד  –ולהמציא אישור כתוב על כך  צע חיטוי למערכת המים. יש לב6 □
 .4הבריאות ומסומן 

 (WWW.HEALTH.GOV.IL)ניתן להתעדכן באתר  □
 
שלעיל יש להמציא אישור כתוב  5-6לאחר המצאת אישורים המופיעים בסעיפים  אישור תאגיד התנור:   .7 □

ולאחר שאישרו את חיבור המבנה לרשת  לאיכלוס,/תעודת גמר,מתאגיד התנור כי אין להם התנגדות 
 (. 04-6964888הביוב העירונית ונגישות למונה המים )ניתן לפנות בטל': 

 
לאחר שבדק  חיים אלמלייחע"ג טופס זה יהיה חתום מנהל המח' מר   אישור מחלקה מוניציפלית  :  .8 □

)ניתן לפנות   5רצ"ב ומסומן  –ולת בניה/עפר, את הדברים הבאים: השלמת בניית קירות אבן,פינוי פס
 (.04-6969650בטלפון 

 
ע"ג טופס זה יחתום מודד מוסמך לאחר סיום הבניה. במידה וקיימות חריגות   אישור מודד מוסמך: .9 □

 .6רצ"ב ומסומן  –הבניה, הן יצויינו בטופס זה 
 
 –רת כפי שמונה טרם התחלת הבניה ע"ג טופס זה יהיה חתום האחראי לביקו דו"ח אחראי לביקורת:. 10 □

 .7רצ"ב ומסומן 
 
 התקנת מכסה + כיתוב ע"ג גוף תאורה בקיר חיצוני של הבית הפונה לכניסה. .11 □
 
 יש להמציא אישור מיועץ נגישות כי המבנה מונגש ע"פ חוק. – . אישור יועץ נגישות12 □
 
 04-6020555/135. טל : . נצרת עלית575ת.ד.  3: המלאכה  הסביבה הגנת. אישור המשרד ל13 □
 
 : עבור מתקנים כגון : מעלית, מנופים, ליפטים, גנרטורים. . אישור משרד העבודה וברווחה14 □
 
 )צפת( 04-6994200:  . אישור משרד הבריאות15 □
 
 : יש להמציא אישור כי הגישה למכוניות והחניות בוצעו לפי חוק. . אישור יועץ תחבורה16 □
 
 04-6948-2888' תל חי קריית שמונה. : שד . אישור כיבוי אש17 □
 
 אישור מעקות בתוך המבנה והחצר לפי התקן. .18 □
 
 יש לזמן את מפקח הבניה של הועדה המקומית לבדיקה סופית של התאמה בין התוכניות לבניה בשטח. .19 □
 
במידת הצורך )במידה ובוצעו שינויים מתוכנית ההיתר( יש להגיש תוכנית חדשה בקשה להיתר  .20 □

 משקפת את המצב הקיים.ה
 

 , תעודת גמר לתוספת הבניה.לאחר השלמת כל האישורים שלעיל, יינתן אישור איכלוס
 

 .4טופס ללא אישור אכלוס /  תוספת הבניהאין לאכלס 
 
 

 בכבוד רב,
 פיקוח. –מחלקת הנדסה  – 

 הועדה המקומית לתכנון ובניה קצרין

 הריני לאשר כי קראתי את הכתוב לעיל.

 חה ___________________ , חתימה _______________שם ומשפ


