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 לכבוד
 המחלקה לתכנון אגף רישוי

 

 הצהרת המהנדס המתכנן
 

 פרטי המהנדס המתכנן
 

 ______________: זהות' מס______________, : שם פרטי______________, : שם משפחה
 

 הרישום ' מס_______________________, : משרד+ בית ' טל___, _________________: המען
 

 ___________________________: בפנקס מהנדסים ואדריכלים
 

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים , מ"אני הח .1
ה להיתר בגוש מגיש במצורף חישובים סטטיים למבנה נשוא בקש 1691א "תשכ( רישום בפנקס)

 ".החישובים הסטטיים"על ידי להלן  שנערכו ונחתמו____________ חלקה __________ 
 

הריני מקבל עלי את האחריות שהחישובים הסטטיים המצורפים לטופס זה והנושאים את  .2
התקנים והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה וכי קוימו , נערכו לפי הכללים, חתימתי

 .החוק הנוגעות לעניין זה כל הוראות
 

אני מאשר כי בעריכת החישובים הסטטיים נלקחו בחשבון התקנים הישראלים החלים על הבניה  .3
 .הדן בביסוס בניינים 671ותקן ( רעידות אדמה) 313. י.לרבות ת

 
 .אלה יצוינו בכל תוכניות הביצוע, החישובים הסטטיים נערכו על בסיס סוגי הבטון המתאימים .3

 
 :ייב להגיש לכם לפני התחלת הביצוע של השלד את המסמכים הבאיםאני מתח .5
מלווה בתוכניות קונסטרוקציה עקרוניות המשקפות את השלד , חישובים סטטיים מעודכנים  .א

 .אם יהיה צורך בכך, המבנה בתוספת עדכון החישובים
 

 .מבוסס על חישובים סטטיים, תכנון עיגון האבן בבנייה או בחיפוי .ב
 

 .יוחד לביצוע שלד המבנהמפרט טכני מ .ג
 

לבצע את הפיקוח העליון ולדווח עליו , אני מתחייב להכין תוכנית פיקוח עליון על ביצוע השלד .9
קורות , התוכנית תכלול לפחות בדיקה של יסודות. שנקבעו לעניין זה על ידי המועצהבטפסים 

יש חשיבות וכן אלמנטים אחרים שלדעת המהנדס המתכנן , מקלטים ותקרה טיפוסית, קשר
אני מתחייב להגיש את יומן הפיקוח העליון חתום לא יאוחר מחודש מגמר . לבקרם בעת הביצוע
 .עבודות שלד הבניין

 

 מגרש חלקה גוש בקשה ' מס

    :מען אתר הבנייה

 :סוג הבניין
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עצמי גם את התפקיד של עריכת ביקורת במסגרת פיקוח  ידוע לי כי כמהנדס התכנון קיבלתי על .7
ז תוספת השניה של תקנות "לפי האמור בחלק ט, נשוא ההיתר המבוקש, עליון על ביצוע הבנייה

י תקנות המהנדסים "ועפ 1671ל "התש( בקשה להיתר תנאים ואגרות)התכנון והבנייה 
לפי כל דין , נוגע ליציבות הבניין ככל שהדבר 1697ז "תשכ( רישוי ואיחוד פעולות)והאדריכלים 

וככל שהדבר נוגע להתאמתה של , ולפי הכללים והרמה המקצועית  הנהוגים באותה עת בנדון
. הבנייה לחישובים הסטטיים ולתוכנית הקונסטרוקציה של שלד הבניין לרבות ביצוע עיגון האבן

גבי ביצוע שלד הבניין הפיקוח העליון כולל גם מתן הסברים והדרכה לאחראי לביצוע השלד ל
 .בדיקה ואישור חומרי בנייה, המלצה וייעוץ לגבי בחירה, ותוכניות הקונסטרוקציה

 
אני מצהיר כי בדקתי את הבניין הקיים ואני , קיים שוא הבקשה להיתר הוא הוספה לבנייןאם נ .8

 .אחראי ליציבותו וליציבות הבניין הכולל בעת בניית התוספת ולאחריה
 

או בתוכניות //י צפויות מראש יתגלה צורך בשינוי מהותי בחישובים הסטטיים אם מסיבות בלת .6
או תוכניות קונסטרוקציה מתוקנות מיד עם /אגיש חישובים סטטיים מתוקנים ו, הקונסטרוקציה

 .גילוי הצורך כאמור
 

ה כי יש לי הכישורים המקצועיים והכשירות החוקית לעריכת החישובים הסטטיים /אני מצהיר .11
לרבות כל התוכניות , וכי בדקתי את כל המסמכים הנוגעים לבקשת ההיתר, וי הצהרה זוולמיל

וידוע לי כי אם הצהרה זו אינה נכונה הרי היא תחשב כמסירת ידיעה שהיא , המתייחסות לבקשה
והנני  1695ה "לחוק התכנון והבנייה תשכ 213כוזבת או מטעה בפרט חשוב כמשמעותה בסעיף 

 .בועים לפי כל דיןה לעונשים הק/צפוי
 

אני מתחייב בזאת שתוכניות הקונסטרוקציה של המבנה תשמרנה אצלי לתקופה של לא פחות  .11
 .מעשר שנים מתום הבנייה

 
נו אלא להוסיף /חוקית המוטלת עלישום דבר האמור לעיל אינו בא למעט או לפגוע בכל חובה  .12

 .עליה
 
 
 
 
 

 _______________________: חתימה        _______________________              : תאריך
 
 


