
 
 לכבוד 

 
 הועדה המיוחדת לתכנון ובניה

 פרטי אתר הבניה                                       מועצה אזורית גוש עציון
 מס' מגרש    תיק בנין

 הישוב/שכונה

 )יעוד,שיטת בניה( סוג הבנין

 

 הצהרת המהנדס המתכנן .א
 פרטי המהנדס המתכנן

 שם:
  

 _משפחה_________________ פרטי_______

 
 

 מס' זהות_________________

 
 

 מען_______________________________

 
 

 מס' רישום בפנקס_____________

 :וניםטלפ
                 

 ____________________________     נייד________________        בבית ________במשרד____  

 
 –כלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישום בפנקס( תשכ"א אני, הח"מ, מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדרי

 , מגיש במצורף חישובים סטטיים חתומים על ידי.1960
 

 תקן וחוק התקפים בעת הנני מקבל עלי את האחריות, כי החישובים הסטטיים נערכו לפי הכללים והרמה המקצועית ולפי כל .1
 וכי קוימו כל הוראות החוק הנוגעות לענין זה.לחיזוק מבנים לרעש אדמה,   38והוראות תמ"א  413כולל תקן  חתימת הצהרה זו   
 

 החישובים הסטטיים נערכו על בסיס סוגי הבטון כדלקמן:

 סוג הבטון המרכיב הסטטי

 -ב  תומכיםקירות  קירות פיתוח/

 -ב  לבנייו יסודות

 -ב  מקלט/ממ"ד

 -ב  עמודים

 -ב  קירות

 -ב  ורצפות תקרות
 

 נושא הבקשה הוא הוספה לבנין קיים, אני מצהיר כי בדקתי את הבניין הקיים וכי אני אחראי ליציבותו בעת בניית התוספת ולאחריה. אם .2
אם מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צורך בשינוי מהותי בחישובים הסטטיים, אגיש חישובים סטטיים מתוקנים מיד עם גמר גילוי הצורך  .3

 כאמור.
 אני מתחייב שתכנית הקונסטרוקציה תישמר אצלי בתום הבניה לתקופה של לא פחות מעשר שנים.  .4

 
 
 

____________________________        _____________________________ 
 חתימה וחותמת                 תאריך                                                                   

 
 

 ב.   הצהרת המהנדס האחראי לביצוע
         

 פרטי המהנדס האחראי לביצוע
 שם:

  
 משפחה_________________ פרטי________

 
 

 מס' זהות_________________

 
 

 מען_______________________________

 
 

 מס' רישום בפנקס_____________

 טלפון:
                 

 ___________________     נייד_____________        בבית ___________________במשרד_____  

 
 –אני, הח"מ, מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישום בפנקס( תשכ"א 

 , בחתימתי כאן,1960
ייבנו לפי הכללים, הרמה מתחייב להשגיח על הביצוע ולדאוג לכך ששלד הבנין והקירות התומכים את הפיתוח,   .1

המקצועית והוראות כל תקן מחייב  הנהוגים ותקפים בעת הבניה בנדון, וכי קויימו כל הוראות החוק הנוגעות לעניין זה, 
 ובהתאם לחישובים הסטטיים כפי שהוגשו על ידי המהנדס המתכנן בהיתר הבניה ולתכניות הקונסטרוקציה.

יה תימצאנה באתר הבניה כל תקופת הבניה ושאשמור אותן אצלי  לתקופה של הרייני מתחייב שתוכניות הקונסטרוקצ  .2
 לא פחות מעשר שנים מתום הבניה.

 
 

____________________________        _____________________________ 
 מה וחותמתחתי                 תאריך                                                                   


