הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה
ביקורת לפני מתן טופס  / 4תעודת גמר (טופס טיולים)
תיק מספר __________________ :היתר מספר___________________ :
שם ושם משפחה_____________ :
כתובת______________________________ :

סעיף
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

דרישה

טופס ג - 2תצהיר אחראי לביצוע על טופס בחתימת מהנדס בפני
עו"ד או לחלופין בעירייה
הקמת שלד המקלט
(בפיקוח)  +הצגת תעודה
טופס ב  -א .דיווח על עריכת ביקורת הנחיות  -יש לבחור אחד
מהשלבים הבאים:
אחראי לביקורת  -גמר רצפת קומת
 .1גמר רצפת קומת קרקע.
קרקע
 .2גמר שלד
 +הגשת מפת מדידה
 .3גמר בניה
* אי מילוי בזמן -תשלח
התראה כולל צו הפסקת
עבודה.
טופס  - 10תצהיר אחראי לביצוע שלד מילוי טופס
הבניין
בדיקות מעבדה
ביקורת מרחב מוגן  +דו"ח מעבדה
לאטימות וטיח
התאמה להיתר בניה
התקנת מספר בית מואר
הצגת קבלות לסילוק פסולת בנין
והצהרת אחראי לביקורת
השלמת פיתוח ( גדרות ,פילרים,
חניה ,דרכי גישה)
אתר בניה וסביבתו נקיים
דו"ח מעבדה מסכם  -בטונים
מפת מדידה לאחר ביצוע

12

אישור איכות הסביבה ( תעשיה,
מסחר)
התחייבות דיירים על העדר טענות -
בשכונות שבפיתוח
אישור רשות הכבאות ( למעט בתים
פרטיים)
אישור חברה מפתחת /מפקח על
עבודות פיתוח
אישור על התקנת מערכת גז לפי ת"י
158
טופס ג  - 1בקשה לתעודת גמר
דו"ח מעבדה  -ביוב בנין

19

קווי ביוב נקיים

13
14
15
16
17
18

הנחיות

הערות

גורם מאשר
מדור פיקוח

ביצוע פיקוח
ביצוע פיקוח
לינק לטופס הגנת הסביבה
ביצוע פיקוח
ביצוע פיקוח
בדיקות מעבדה
מצ"ב הנחיות בסוף טופס
זה
לפי הנחיה
לפי הנחיה
לפי הנחיה
לפי הנחיה

שם

בדיקות מעבדה

חתימה

בתחום המגרש/ביוב חיצוני
שלא בתחום המבנה
מפת מדידה לאחר ביצוע
( )as madeבקובץ DWG
עם סימון קווי ביוב וניקוז

תאריך
מדור ביוב
שם
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סעיף
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

דרישה
אישור מפקח/מנהל פרויקט באתר

הנחיות
בשכונות שבפיתוח

ביצוע פיתוח לפי היתר
תקינות מדרכות וכבישים גובלים
פתיחת שערי כניסה לתוך המגרש
סימון מדי מים לפי מספור דירות
אינסטלציה/מים -התאמה להיתר
קיומו של כל הציוד המתוכנן
(משאבות וכו')
רכישת שעון מים
אישור ניקוי וחיטוי מערכת פרטית
אישור מעבדה מאושרת לטיב מים
רכישת עגלות אשפה
התאמת מסתור /חדר אשפה ולהיתר
קיימת דרך גישה לפינוי אשפה
אתר בניה וסביבתו נקיים
אישור העדר חובות
קליטת נתונים לארנונה

הערות

גורם מאשר
חתימה
תאריך
מדור כבישים
שם
חתימה
תאריך
תאגיד מי ציונה

מילוי טופס
שם
חתימה
תאריך
מח' שפ"ע
שם
חתימה
תאריך
מח' גביה
שם
חתימה
תאריך

הנחיות ודרישות למפת מדידה:
כותבת מפת מדידה לאחר גמר הבניין.
סימון גבולות החלקה בצבע כחול.
סימון הגדרות וגובה הגדרות בכל פינה בחלקה.
סימון הפקעות (במידה ויש) עם מידות.
סימון קווי הבניין בצבע אדום.
גובה  0.0של הרצפה בפועל ושל החניה והמדרכה.
רישום של כל מידות הבניין וגובה הגג.
רישום כל המרחקים מהבניין לגבולות החלקה.
סימון של כל עצם ,שוחה ,עמוד במרחק של עד  10מ'.

אישור טופס /4תעודת גמר – תערך פגישה אצל מהנדס העיר עם מפקחי הבניה ,יש לצרף את טופס הטיולים
חתום במלואו בצירוף כל החומר והמסמכים הרלוונטיים כולל טופס היתר וצילום  4חזיתות הבניין.
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עיריית נס ציונה
וועדה מקומית לתכנון ולבניה
*הכתוב בסוגריים יימחק אם לא ניכלל בתחום הביקורת של המדווח.

ג 1.טופס בקשה – טופס ג1-
תוספת (תקנה )1
טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל ,מים וטלפון
היתר בניה מס'______________ :
מאת :שם _______________ :ת"ז _____________ :שם חברה______________ :
נס ציונה רחוב ________________ :מס' בית____________ :
גוש _________ :חלקה_______ :
אני החתום מטה(המבקש) _____________ מבקש מאת הרשות המאשרת אישור לחיבור הנכס הנ"ל
לרשתות החשמל ,המים והטלפון ומצהיר בזה כי הנכס נושא הבקשה ראוי לשימוש לפי תקנות התכנון
והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר) ,התשנ"ב ,1991 -וכי הושלמו בו מערכות
החשמל ,המים והביוב לרבות הכנת חיבור מערכות אלה לרשת המקומית והאזורית ,וכי לא נשקפת כל
סכנה לבריאותם או לשלומם של המשתמשים בו ושל הנכנסים אליו ,או היוצאים ממנו.
חתימת המבקש____________________ :
פרטי המאשר( :האחראי לביקורת הביצוע) ____________חתימה+חותמת ________
הנכס נבדק ונמצא ראוי לשימוש ,הפרטים אשר טרם הושלמו הם (לפרט):
__________________________________________ .1
__________________________________________ .2
__________________________________________ .3
__________________________________________ .4
חתימת מהנדס הועדה המקומית____________________ :
ערבות בנקאית להשלמת הבניה לפי תנאי ההיתר בסכום __________  ₪ניתנה ביום ________ אני
מתחייב בזה כי עד יום ___________ יושלמו כל העבודות הנדרשות לפי תנאי ההיתר ואם לא יושלמו עד
המועד האמור ,תהא הועדה המקומית רשאית לחלט את הערבות ,מבלי שיהא בכך כדי לפטור אותי ממילוי
כל תנאי ההיתר.
תאריך____________________ :
חתימת המבקש______________ :
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עיריית נס ציונה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה

טופס ב' -דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה
שם המדווח___________________________ :
מענו________________________________ :
מס' הטלפון___________________________ :
לכבוד הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה
הנדון :היתר בניה מס' __________ :מיום_____________ :
גוש ________:חלקה ________ :כתובת____________ :
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:
 .1ביום _____________ :ביקרתי באתר הבניה הנדון.
 .2השלב שאליו הגיעה הבניה באתר הוא___________________ :
הנחיות  -יש לבחור אחד מהשלבים הבאים:
 .1גמר רצפת קומת קרקע.
 .2גמר שלד
 .3גמר בניה
והבניה הגיעה לאותו שלב ביום.________________________ :
 .3דיווח זה משמש תעודה שהבניה ,ככל שהיא בתחום ביקורתי ,בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר ,לחוק
(*לתכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק ,פרט לסטיות אלה:
ההוראות שבהיתר ,בחוק בתכנית או בתקנות:
מהות הסטייה:
_____________________________
___________________ .1
_____________________________
___________________ .2
_____________________________
___________________ .3
_____________________________
___________________ .4
ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך ,או לא להמשיך בבניה ,ובגמר
הבניה להתחיל ,או לא להתחיל ,בשימוש בבניין ,שלו נועד על פי ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון
והבניה התשכ"ה – *( 1965אם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתכניות כמשמעותן בחוק –
גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין ,שלו נועד על פי כל תכנית כאמור) וכי אם תעודה זו היא כוזבת
בפרט מהותי ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף  281לחוק העונשין התשל"ז – .1977
תאריך _________________:שם האחראי לביקורת___________________________ :
ת"ז ___________________:חתימת האחראי לביקורת  +חותמת_________________ :


הכתוב בסוגריים יימחק אם לא ניכלל בתחם הביקורת של המדווח.
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הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

טופס ג2-
חוק התכנון והבניה  ,תשכ"ה – 1965
תקנות בדבר תצהיר על הקמת שלד מקלט (תקנה20א')

תצהיר של האחראי לביצוע השלד
אני החתום/ה מטה :שם __________________ :ת"ז___________________ :
ישוב_____________ :רחוב או שכונה____________ :מס'_______________ :
האחראי/ת לביצוע השלד של הבניין בכתובת______________________________ :
גוש ________________ :חלקה ____________ :על פי היתר בניה מס'____________ :
מצהיר/ה בזה לאמור:
 .1בדקתי את ביצוע העבודות של המקלט שבבניין הנזכר לעיל (להלן – המקלט) ,והנני מצהיר כי עבודות זיון
הרצפה ,הקירות והתקרה של המקלט ,עוביים ,יציקת הבטון בהם ,פריטי מסגרות ,ביוב ,מים ,חשמל וכיוצא
באלה המחויבים להיות יצוקים בהם ,וכן איטום הרצפה והקירות של המקלט ,נעשו לפי כל דין החל על
הקמת מקלט ובהתאם להיתר הבניה.
 .2תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ואגרות) (תיקון מס'  )5תש"ח – .1978
 .3אני נותן/ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונש/ים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן.
ולראיה באתי על החתום:
חתימת מהנדס בפני עו"ד או לחלופין
חתימה בעירייה (בפיקוח) כולל הצגת
תעודת מהנדס רשוי בתוקף
חתימת וחותמת המצהיר/ה___________________________ :

אני החתום מטה_______________________________________________________ :
(שם ותואר)
מאשר בזה כי ביום ____________ :התייצב/ה בפני מר/גב'____________________:
שהזדהה/תה בפני בת"ז מס'________________ :המוכר/ת 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.
חתימה וחותמת__________________________________ :
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הוועדה מקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

טופס 10
(תקנה ))1(2

חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה – 1965
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (הוראות שעה)
התשס"ה – 2005

תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
אני החתום(ה) מטה:
שם_______________ :מס' זהות_______________ :מס' רישיון___________ :
הגר(/ה) ב :יישוב _____________ כתובת ___________________ מס' ________
ועל פי היתר בניה מס' ___________________ :
מצהיר(ה) בזה לאמור:
 .1אני אחראי לביצוע שלד הבניין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל על ביצוע השלד,
בהתאם להיתר הבניה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה,
בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבניין ,וכמפורט להלן:
א .הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונו של מתכנן השלד.
ב .שלד מבטון מזוין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי ,ת"י  466על חלקיו ,ועל פי תקן
ישראלי ,ת"י  904לעניין טפסות ות"י  1139לעניין פיגומים.
ג .כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים והם
בהתאם להוראות חלק ה' בתופסת השנייה.
ד .כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת
השנייה ,תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים על פי הנחיותיו ,ככל שניתנו.
ה .בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לא ביצעתי כל תקרת צלעות שלא בהתאם להוראות הביצוע בתקן
ישראלי ,ת"י  466חלק .
 .2הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין ,לרבות פרט  5.03בתוספת
השנייה.
 .3במקרה של תוספת לבית קיים – ביצעתי את השלד באופן שיובטח כי הבניין יוכל לשאת את העומסים
שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבניין
ולראיה באתי על החתום:
חתימת המצהיר(ה)_____________________ :
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תאריך_______________ :
לכבוד
עיריית נס ציונה
אגף תשתיות ופיתוח

אדונים נכבדים,

הנדון :הצהרת מהנדס אינסטלציה
אני החתום מטה ,טכנאי/ת/מהנדס/ת אינטסלציה_____________________:
מס' רישיון  ______________ :מס' ת"ז__________________________ :
מאשר בזאת שמערכות הביוב הניקוז והמים מתאימים לתוכנית הסניטרית שאושרה בהיתר בניה
– נספח סניטרי ,וקווי ביוב מופיעים בתכנית "לאחר ביצוע" המצ"ב.
יש לצרף קובץ DWGשל תכנית "לאחר ביצוע".
הערות_______________________________________________________ :
_______________________________________________________

בכתובת____________________ :
גוש_______________________ :
חלקה_____________________ :
מס' בקשה __________________ :מס' תיק____________________ :

שם _____________ :מס' תעודה _________ :חתימה________________ :
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להלן טפסים ישירות מאתר המשרד להגנת הסביבה(לינק ישיר לטופס :נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של
פסולת בניה באמצעות חוק התכנון והבניה

)
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לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הבנים 9
נס – ציונה
א.ג.נ.

הנדון :אישור והסכמה – אזור בפיתוח
הואיל

ואנו הח"מ,
( __________________ .1שם ומשפחה) מס' ת"ז _______________
( __________________ .2שם ומשפחה) מס' ת"ז _______________
בעלי הזכויות בנכס הממוקם ברח' ___________ בגוש ______ :חלקה:
________ (להלן" :הנכס").

והואיל

והגשנו בקשה להיתר מס' _________ (להלן" :הבקשה") ,לבניית יח"ד בנכס ,כמפורט בבקשה (להלן:
"הבניין");

והואיל

ועבודות הפיתוח בסביבת הנכס ובשכונה בה נמצא הנכס טרם הושלמו ,והננו מבקשים לקבל ההיתר
לבניה /טופס  ,4למרות שטרם הושלמו עבודות הפיתוח;

והואיל

והתניתם הסכמתכם לבקשה בהתחייבויותינו זו;

לפיכך ,הננו מאשרים מסכימים ומצהירים בזאת לאמור:
)1
)2

)3
)4
)5
)6

ידוע לנו שטרם הושלמו עבודות הפיתוח בסביבת הנכס ובשכונה בה נמצא הנכס ,ואלה יכול ויימשכו גם
בתקופה שבה נתגורר בנין.
ידוע לנו שבתקופת הבניה והמגורים שלנו בבניין ,יבוצעו עבודות פיתוח בסביבה וכן עבודות בניה של
קבלנים ורוכשים אחרים בחלקות שבסביבה .כמו כן ידוע לנו ,כי בשכונה יחסרו שירותים ציבוריים כגון:
מוסדות ציבור ,הסעות לבתי ספר ,גינות וכד' עד להשלמת עבודות הפיתוח והבניה.
כן ידוע לנו כי עד להשלמת הבניה של לפחות  90%מהבניינים ברחוב בו מצוי הבניין ,לא יבוצעו מדרכות
ופיתוח סביבתי ברחוב בו מצוי הבניין.
ידוע לנו שכתוצאה מעבודות הפיתוח אנו צפויים למטרדי רעש ,אבק וזיהום אויר ,פסולת בנין וכד'.
למרות האמור לעיל ,אנו מעוניינים לקבל ההיתר לבניה/טופס  ,4ובסיומה של הבניה אף להתאכלס
בבניין ,בידיעה ברורה ומלאה שטרם נסתיימו העבודות ועל כן ,נהיה צפויים למטרדים כאמור לעיל.
אנו מאשרים בזאת מראש כי לא תהיינה לנו כלפי העירייה ו/או הועדה טענות מכל מין וסוג בגלל
המטרדים והקשיים שמהם נסבול בתקופה שעד השלמת העבודות.
אנו מוותרים בזאת על כל תביעה ,דרישה או טענה ,מכל מין וסוג שהוא כלפיכם בקשר לאמור בכתב זה
ובקשר לכל נזק או מטרד אשר ייגרם לנו עקב קבלת ההיתר ואכלוס הבניין על ידנו לפני השלמת ביצוע כל
עבודות הפיתוח.
ועל כך באנו על החתום:

תאריך_____________________ :
חתימה_____________________ :
חתימה_____________________ :
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לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נס ציונה
תיק מספר______________ :
היתר בניה מספר________________ :

בקשה לתעודת גמר
א.

אני החתום מטה בעל היתר _______________ :מספר זהות____________________:
שמעני ב ____________________________________ :טלפון______________________ :
מבקשת(ת) בזה מהמהנדס של הועדה המקומית נס ציונה לתת לי תעודת גמר בנוגע לבניין/לעבודה המוגדר(ת)
בהיתר הבניה מספר ______________ :מתאריך__________________:
בתחום הרשות המקומית נס ציונה רחוב ___________________:בית ספר_______ :
גוש __________ :חלקה___________:
תאריך ______________ :חתימת בעל ההיתר_____________ :

ב.

חתימה ע"י בעל ההיתר

(למלא אם הביקורת על ביצוע העבודה הייתה בידי אדם אחד בלבד)
אני החתום מטה ,האחראי לביקורת מספר זהות__________________ :
שמעני _______________________________:טלפון__________________ :
מצהיר(ה) בזה ,שהבניה/שהעבודה ,שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר ,בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים
שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל  ,1970-ומולאו כל התנאים
שהותנו בהיתר ,פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם
מתאריך ____________ :החליטו לדחות את קיומם עד________ :
ואלה התנאים שקיומם נדחה:
מס'

מהות התנאי

מועד אחרון לקיום התנאי

מועד החלטת יושב ראש
ומהנדס הועדה המקומית על
הדחיה

1
2
3
4
תאריך __________ :חתימת האחראי לביקורת_________ :

חתימה ע"י אחראי לביקורת  /עורך בקשה

ב .1אני עורך הבקשה/עורך הבקשה הראשי/ת ____________________:מספר זהות____________ :
מספר רישיון ____________ :שמעני ______________________________ :טלפון_____________ :
מצהיר/ה בזה בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון ,בתחום תכנון אדריכלי ,על ביצוע העבודה,
שהבניה לגביו מבוקשת בזה תעודת גמר ,בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון
והבניה ( בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל –  ,1970ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר ,פרט לתנאים שפורטו
לעיל ,אשר הוחלט לדחות את קיומם.
תאריך _________ :חתימת עורך הבקשה/עורך בקשה ראשי______________ :

חתימה ע"י עורך בקשה
טופס טיולים לטופס  – 4עדכון  – 2018מונגש
15

תיק מספר______________ :
היתר בניה מספר________________ :
(בקשה לתעודת גמר המשך)
ג( .למלא אם הביקורת על ביצוע העבודה הייתה בידי יותר מאדם אחד)
אנו ,החתומים מטה ,מצהירים בזה ,כל אחד בתחום פעולתו ,שהבניין שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה
בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל –
 ,1970ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר ,פרט לתנאים המפורטים להלן שהיושב ראש ומהנדס של הועדה
החליטו לדחות את קיומם עד
המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך_________
____________.
ואלה התנאים שקיומם נדחה:
מהות התנאי
מס'

מועד החלטת יושב ראש
ומהנדס הועדה המקומית על
הדחיה

מועד אחרון לקיום התנאי

1
2
3
4
פרטי האחראים לביקורת:
מס'

שם האחראי
לביקורת

אם הביקורת בוצעה ע"י אדם אחד – אין למלא טבלה זו !
מספר
זיהוי

כתובת

מספר טלפון

תחום פעולה

חתימות

1
2
3
4
ד .אני ,מתכנן/ת שלד הבנין _______________________ מספר זיהוי_______________
מס' רשיון____________ שכתובתי ______________________ טלפון _____________
מצהיר בזה ,בהסתמך על הביקורת שערכית במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה ,שהבנייה/העבודה
שבנוגע מבוקשת תעודת גמר בוצעה בהתאם לבקשה והמפרט שאושרו ,בהתאם לתקנות התכנון והבניה
(בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל – .1970
תאריך__________________ חתימת מתכנן שלד הבנין________________________

חתימה ע"י מתכנן שלד  -מהנדס או הנדסאי בלבד
ה .אני ,האחראי על ביצוע השלד _______________ מספר זיהוי ____________________
שמעני ב______________ טלפון ___________ מצהיר(ה) בזה ,שהבנייה/העבודה שלגביה מבוקשת
בזה תעודת גמר ,בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה שנערכה ביד/בידי________.
אני מצהיר(ה) בזה ,ששלד הבניין הוקם בהשגחתי המלאה/בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי בתפקיד האחראי
על ביצוע השלד האמור ,וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם ,שישתמשו בבניין האמור ,מאופן
ביצוע בניית השלד ומאיכותו.
תאריך _________________ חתימת האחראי לביצוע
השלד___________________________________
ביקורת ביצוע בשטח :חתימת מתכנן שלד  -מהנדס/הנדסאי בלבד !
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הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נס ציונה
פירוט בדיקות מעבדה נדרשות לכל סוגי המבנים
לכל סוגי המבנים:
.1

.2

.3

.4

בדיקת בטונים:
 .1.1בשלד עשוי פלדה – התאמת כל המוצרים לדרישות ת"י  1225חלק  – 1חוקת מבני פלדה,
לעניין צינורות פלדה למבנים – ת"י  ,1508והתאמת ציפויים של רכיבי השלד למטרות
הגנה מפני שריפה – ת"י  1733חלק .1.2
 .1.2בשלד עשוי בטון מזוין -התאמת הבטון ומרכיביו לדרישות תקן ישראלי  466ולדרישות
תקן ישראלי  ,118לעניין צמנט – תקן ישראלי  ,1לעניין אגרגטים – תקן ישראלי  ,3ולענין
מוספים לבטון – תקן ישראלי  .896התאמת פלדה לזיון בטון לתקן ישראלי  ,466ת"י ,580
תקן ישראלי  739ותקן ישראלי  .893התאמת פלדת דריכה לתקן ישראלי .1735
 .1.3הבדיקות יבוצעו לכל האלמנטים הקונסטרוקטיביים של השלד :יסודות ,רצפות ,עמודים,
מקלט/מרחב מוגן ,קירות תומכים ,פיר מעלית וחדרי מדרגות ,מרתף.
מתקני תברואה:
 .2.1חומרים ומוצרים של מתקן תברואה ואופן התקנתם ,ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת
בהתאם להוראות למתקני תברואה ולהוראות האחראי לביקורת על התקנתו של מתקן
תברואה ,אם ניתנו הוראות כאלה ובמידה שאין בהן כדי להקל על ההוראות שבהוראות
מתקני תברואה ובהתאם לתקן הישראלי ,תקן ישראלי  ,1205למעט (1205.5מקלטים).
 .2.2הבדיקות יכללו :זיהוי מוצרים ,טיב התקנה ,מערכת ביוב ,מערכת סולרית ומערכת ניקוז.
בדיקת מרחבים מוגנים:
 .3.1בדיקת אטימות.
 .3.2בדיקת טיח.
 .3.3בדיקת מסגרות.
מערכת גז:
אישור על אופן התקנת מערכת הגז עפ"י תקן ישראל .158

לכל סוגי המבנים למעט בתים חד ודו משפחתיים:
 .1עבודות פיתוח שטח:
 .1.1הידוק תשתית ,מילוי.
 .1.2בדיקות אספלט ותכולת ביטומן(דרוג צפיפות).
 .1.3מערכת תיעול.
 .1.4חומר ריצוף בשטחים מרוצפים באבנים משתלבות וטיב המלאכות לעבודות התשתית.
 .2כללי:
 .2.1אנטנה מרכזית בבתים משותפים – התקנה.
 .2.2אטימות מעטפת הבנין (הצפות ,המטרות).
 .2.3בידוד טרמי לפי תקן .1045
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 .2.4תקינות בלוקים.
 .2.5בדיקת חיפוי (חוזק הדבקה) עמידות באש.
 .2.6בדיקת מעקות.
 .2.7גלאי עשן.
 .2.8כיבוי אש.
 .2.9מעליות.
אישור פיקוד העורף.
.2.10
אישור נגישות.
.2.11
אישור מנהלת מחלקת תנועה.
.2.12
אישור מנהלת מחלקת גנים ונוף.
.2.13
אישור מהנדס הביוב לביקורת בשטח.
.2.14
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