
 

 misgav.org.ilmoshe@ -אימיילwww.misgav.org.il|2279920-70. פקס| 2279979-70. טל 97102משגב . נ.ד       

  כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית  | צורית  |פלך  | אל נעיםערב  |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 משגב  , מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |לב בר , פארק תעשיות משגב: ורי תעשיהאז |תובל  | שכניה |שורשים  | רקפת | אל עיןראס  |       

 

 
 דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה

 (תימוך הפרשי מפלסים)
 

 לכבוד
 הוועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 מועצה אזורית משגב, אגף הנדסה
 

 ,.נ.ג.א
 

 _________________מיום  _________________על שם  ' _______________היתר בניה מס : הנדון
 

 _______________בישוב   ____________מגרש  __________חלקה __ ________גוש  
 
 

 לפי הצהרתי / בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור לפי הצהרתי בבקשה להיתר 
 :אני מדווח לאמור, שבידיכם_______________ מיום 

 
 .ביקרתי באתר הבניה הנדון__________________ ביום  .1
 
 ___________אחר / בטון מזוין / קירות כובד / מסלעות / קירות תמך הקמת לתימוך שלב ביצוע עבודות  .2

 (.מחק את המיותר) הסתיים
 
   , ההיתר בוצעה בהתאם לתנאי , ככל שהיא בתחום ביקורתי, דיווח זה משמש תעודה שהבניה      .3

 :פרט לסטיות אלה, ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק( לתוכניות)*לחוק  
 
 ,בחוק,  ההוראה שבהיתר     מהות הסטיה 

 בתוכנית או בתקנות       
 1   ._________________________           _____________________ 
  
 2   ._________________________  _____________________ 
  
 3   ._________________________  _____________________ 
 

 ,הבניה ובגמר , בבניה ,או לא להמשיך, ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך .4
  , התכנון והבניהשלו נועד על פי ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק , להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין

  1691 –ה "התשכ
  גם להתחיל או לא להתחיל  -ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק )*
אהיה צפוי לעונשים , זו היא כוזבת בפרט מהותיוכי אם תעודה , (פי תוכנית כאמורשלו נועד על , בשימוש בבנין 
 .1611 -ז "התשל, לחוק העונשין 281קבועים בסעיף ה 
 

 ________________________מענו ______________  שם המדווח 
 

 ___________________הטלפון ' מס
 
 _____________ 
 תאריך 
 
 ____________________   ________________________ 
 תעודת זהות' מס   חתימת האחראי לביקורת 



 

 misgav.org.ilmoshe@ -אימיילwww.misgav.org.il|2279920-70. פקס| 2279979-70. טל 97102משגב . נ.ד       

  כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית  | צורית  |פלך  | אל נעיםערב  |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 משגב  , מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |לב בר , פארק תעשיות משגב: ורי תעשיהאז |תובל  | שכניה |שורשים  | רקפת | אל עיןראס  |       

 

 עריכת ביקורת באתר בניהדיווח על 
 (תאורת רחוב)

 
 לכבוד

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה משגב
 מועצה אזורית משגב, אגף הנדסה

 
 ,.נ.ג.א
 

 _________________מיום  _________________על שם  ' _______________היתר בניה מס : הנדון
 

 ______________בישוב   ____________ הרחבה/ מגרשים  __________חלקה  ________גוש  
 
 

 :אני מדווח לאמור, לפי ההיתר האמור פיקוח עליון/  בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת
 
 .ביקרתי באתר הבניה הנדון__________________ ביום  .1
 
 .הסתיים שלב ביצוע עבודות להקמת מתקן התאורה .2
 
 ,   בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, א בתחום ביקורתיוככל שה, שהביצועדיווח זה משמש תעודה       .1

 :פרט לסטיות אלה, ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק( לתוכניות)*לחוק  
 
 ,בחוק,  ההוראה שבהיתר     מהות הסטיה 

 בתוכנית או בתקנות       
 1   ._________________________           _____________________ 
  
 2   ._________________________  _____________________ 
  
 3   ._________________________  _____________________ 
 

 ,ובגמר  הבניה, בבניה ,או לא להמשיך, ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך .9
  , שלו נועד על פי ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין

  1691 –ה "התשכ
  גם להתחיל או לא להתחיל  -ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק )*
אהיה צפוי לעונשים , זו היא כוזבת בפרט מהותיוכי אם תעודה , (פי תוכנית כאמורשלו נועד על , בשימוש בבנין 
 .1611 -ז "התשל, לחוק העונשין 281קבועים בסעיף ה 
 

 ________________________מענו ______________  שם המדווח 
 

 ___________________הטלפון ' מס
 
 _____________ 
 תאריך 
 
 ____________________   ________________________ 
 תעודת זהות' מס   חתימת האחראי לביקורת 
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  כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית  | צורית  |פלך  | אל נעיםערב  |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 משגב  , מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |לב בר , פארק תעשיות משגב: ורי תעשיהאז |תובל  | שכניה |שורשים  | רקפת | אל עיןראס  |       

 

 דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה
 (סלילת כבישים)

 
 לכבוד

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה משגב
 מועצה אזורית משגב, אגף הנדסה

 
 ,.נ.ג.א
 

 _________________מיום  _________________על שם  ' _______________היתר בניה מס : הנדון
 

 ______________בישוב   ____________ הרחבה/ מגרשים  __________חלקה  ________גוש  
 
 

 לפי הצהרתי / בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור לפי הצהרתי בבקשה להיתר 
 :אני מדווח לאמור, שבידיכם_______________ מיום 

 
 .ביקרתי באתר הבניה הנדון__________________ ביום  .1
 
 .שלב ביצוע עבודות סלילת הכבישים הסתיים .2
 
 ,   בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, א בתחום ביקורתיוככל שה, שהביצועדיווח זה משמש תעודה       .1

 :פרט לסטיות אלה, ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק( לתוכניות)*לחוק  
 
 ,בחוק,  ההוראה שבהיתר     מהות הסטיה 

 בתוכנית או בתקנות       
 1   ._________________________           _____________________ 
  
 2   ._________________________  _____________________ 
  
 3   ._________________________  _____________________ 
 

 ,ובגמר  הבניה, בבניה ,או לא להמשיך, להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיךידוע לי כי תעודה זו עשויה  .8
  , שלו נועד על פי ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין

  1691 –ה "התשכ
  יל או לא להתחיל גם להתח -ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק )*
אהיה צפוי לעונשים , זו היא כוזבת בפרט מהותיוכי אם תעודה , (פי תוכנית כאמורשלו נועד על , בשימוש בבנין 
 .1611 -ז "התשל, לחוק העונשין 281קבועים בסעיף ה 
 

 ________________________מענו ______________  שם המדווח 
 

 ___________________הטלפון ' מס
 
 _____________ 
 תאריך 
 
 ____________________   ________________________ 
 תעודת זהות' מס   חתימת האחראי לביקורת 
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  כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית  | צורית  |פלך  | אל נעיםערב  |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 משגב  , מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |לב בר , פארק תעשיות משגב: ורי תעשיהאז |תובל  | שכניה |שורשים  | רקפת | אל עיןראס  |       

 

 דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה
 (תשתיות אספקת מים)

 
 לכבוד

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה משגב
 מועצה אזורית משגב, אגף הנדסה

 
 ,.נ.ג.א
 

 _________________מיום  _________________על שם  ' _______________בניה מסהיתר  : הנדון
 

 ______________בישוב   ____________ הרחבה/ מגרשים  __________חלקה  ________גוש  
 
 

 :אני מדווח לאמור, לפי ההיתר האמור פיקוח עליון/  בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת
 
 .ביקרתי באתר הבניה הנדון__________________ ביום  .1
 
 .שלב ביצוע עבודות תשתי אספקת המים הסתיים .2
 
 ,   בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, א בתחום ביקורתיוככל שה, שהביצועדיווח זה משמש תעודה       .6

 :פרט לסטיות אלה, ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק( לתוכניות)*לחוק  
 
 ,בחוק,  ההוראה שבהיתר     הסטיהמהות  

 בתוכנית או בתקנות       
 1   ._________________________           _____________________ 
  
 2   ._________________________  _____________________ 
  
 3   ._________________________  _____________________ 
 

 ,ובגמר  הבניה, בבניה ,או לא להמשיך, עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיךידוע לי כי תעודה זו  .11
  , שלו נועד על פי ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין

  1691 –ה "התשכ
  ם להתחיל או לא להתחיל ג -ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק )*
אהיה צפוי לעונשים , זו היא כוזבת בפרט מהותיוכי אם תעודה , (פי תוכנית כאמורשלו נועד על , בשימוש בבנין 
 .1611 -ז "התשל, לחוק העונשין 281קבועים בסעיף ה 
 

 ________________________מענו ______________  שם המדווח 
 

 ___________________הטלפון ' מס
 
 _____________ 
 תאריך 
 
 ____________________   ________________________ 
 תעודת זהות' מס   חתימת האחראי לביקורת 


