בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה

הועדה לתכנון ובניה

ימולא ע"י מהנדס לביצוע השלד

תצהיר של האחראי לביצוע השלד (עבודות פיתוח)
אני החתום(ה) מטה _________________________ ת.ז __________________________
הגר(ה) ב _____________ ____________________________ ___________________ -
מס'
רחוב או שכונה
ישוב
________________ ________________ על פי היתר בניה מס' ____________________
חלקה
גוש
מצהיר(ה) בזאת לאמור:
 .0בדקתי את ביצוע העבודות של אלמנטים קונסטרוקטייבים בעבודות הפיתוח ,המוכר
לעיל (להלן המקלט) והנני מצהיר כי עבודות.
 .0תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות).
 .9אני נותן(ת) תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי(ה)
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.

ולראיה באתי על החתום
____________________
חתימת המצהיר(ה)
אני החתום מטה _________________________________מאשר בזה כי ביום
____________
התייצב(ה) בפני הא'/הגב' ___________________ שהזדהה(תה) בפני בת.ז מס'
_____________
המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו(ה) שעליו(ה) להצהיר את האמת וכי יהיה  /תהיה צפוי(ה)
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  /תעשה כן .אישר(ה) נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה)
עליה.
________________
חתימת הרשות המאשרת
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בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה

הועדה לתכנון ובניה

ימולא ע"י מהנדס עריכת ביקורת

שם המדווח ___________________________
מענו

___________________________

מס' טלפון ___________________________

דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה (עבודות פיתוח)
חתום ע"י אחראי לביקורת
לכבוד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש
א.נ.
הנדון  :היתר בניה מס' ____________מיום _______________ גוש _____________
חלקה ___________________ ב ____________________________ _____________
בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל_____________________
____________________________________
פרט את תחום הביקורת ,אם המינוי איננו כללי
לפי הצהרתי בבקשה להיתר  /לפי הצהרתי מיום ________________ שבידכם ,אני מדווח
לאמור
 .0ביום __________ ביקרתי באתר הבניה הנדון.
 .0השלב שאליו הגיעה הבניה באתר הוא ____________________ והבניה הגיעה לאותו
שלב
ביום ______________.
 .9דיווח זה משמש תעודה שהבניה ,ככל שהיא בתחום ביקורתי ,בוצעה בהאתם לתנאי
ההיתר ,לחוק
(לתכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק ,פרט לסטיות אלה:
מהות הסטייה

ההוראה שבהיתר ,בחוק ,בתכנית או בתקנות
ולראיה באתי על החתום

.0
___________________________________________________________________
.0
___________________________________________________________________
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בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה

הועדה לתכנון ובניה

 .4ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך ,או לא להמשיך ,בבניה,
ובגב
הבניה להתחיל ,או לא להתחיל ,בשימוש בבנין ,שלו נועד ע"פ ההיתר וע"פ כל תקנה לפי חוק
התכנון
הבניה ,התשכ"ה ( 0695ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתכניות כמשמעותן
בחוק גם
להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין ,שלו נועד על פי כל תכנית כאמור) ,וכי אם תעודה זו היא
כוזבת בפרט מהותי ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף  090לחוק העונשין  ,התשל"ז .0600

_____________
תאריך

____________________
חתימת האחראי לביקורת

________________
מס' ת"ז
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בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה

הועדה לתכנון ובניה

ימולא ע"י מהנדס עריכת ביקורת ואדריכל

שם המדווח ___________________________
מענו

___________________________

מס' טלפון ___________________________

דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה (עבודות פיתוח)
חתום ע"י אחראי שלד ועורך הבקשה
לכבוד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש
א.נ.
הנדון  :היתר בניה מס' ____________מיום _______________ גוש _____________
חלקה ___________________ ב ____________________________ _____________
בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל_______________
____________________________________
פרט את תחום הביקורת ,אם המינוי איננו כללי
לפי הצהרתי בבקשה להיתר  /לפי הצהרתי מיום ________________ שבידכם ,אני מדווח
לאמור
 .0ביום __________ ביקרתי באתר הבניה הנדון.
 .0השלב שאליו הגיעה הבניה באתר הוא ____________________ והבניה הגיעה לאותו
שלב
ביום ______________.
 .9דיווח זה משמש תעודה שהבניה ,ככל שהיא בתחום ביקורתי ,בוצעה בהאתם לתנאי
ההיתר ,לחוק
(לתכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק ,פרט לסטיות אלה:
מהות הסטייה

ההוראה שבהיתר ,בחוק ,בתכנית או בתקנות
ולראיה באתי על החתום

.0
___________________________________________________________________
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בס"ד

עיריית בית שמש

אגף ההנדסה

הועדה לתכנון ובניה

.0
___________________________________________________________________
.9
_______________ ____________________________________________________
 .4ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך ,או לא להמשיך ,בבניה,
ובגב
הבניה להתחיל ,או לא להתחיל ,בשימוש בבנין ,שלו נועד ע"פ ההיתר וע"פ כל תקנה לפי חוק
התכנון
הבניה ,התשכ"ה ( 0695ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתכניות כמשמעותן
בחוק גם
להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין ,שלו נועד על פי כל תכנית כאמור) ,וכי אם תעודה זו היא
כוזבת בפרט מהותי ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף  090לחוק העונשין  ,התשל"ז .0600

_________
תאריך

_________________
חתימת האחראי שלד

_______________
חתימת עורך בקשה

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל' 20-6622099 :פקס'20-6622099 :
כתובת המשרד :נחל שורק 9
קבלת קהל  -שני  9:22-00:22רביעי 05:22-09:22 ,9:22-00:22

