*טופס מספר 14

הצהרת מהנדס אחראי לביצוע המבנה (שלד) ו/או התוספות
תיק בנין מס' ______________________

בקשה מס' _________________________

שם המבקש ________________________________________________
מען אתר הבניה ________________________________________________________________
מגרש מס' __________________ תב"ע _________________________

פרטי המהנדס האחראי ביצוע:
שם פרטי _______________ שם משפחה ________________ ת.ז_________________________ .
המען _____________________ _________________ טלפון נייד _________________________
מס' הרישום בפנקס המהנדסים ____________________________________________________
כתובת דואר אלקטרוני ___________________________________________________________

הצהרת המהנדס:
אני הח"מ ,מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים תשכ"א – ,1960
מצהיר ומתחייב כדלקמן:


אני מתחייב לבצע את שלד המבנה בהתאם לתכניות ביצוע שלד המבנה החתומות ע"י המהנדס המתכנן ולפי
התקנים המחייבים ,בהתאם למפרט המיוחד ו/או הכללי ( המפרט הבין משרדי ה"ספר הכחול" ובהתאם
לסוג המבנה ולמעט פרק  14בחלק המתיחס לעיגון האבן).



הריני מתחייב שתכנית הקונסטרוקציה ימצאו באתר הבניה במשך כל תקופת הבניה.



ידוע לי כמהנדס אחראי לביצוע השלד ,קיבלתי על עצמי את התפקיד של עריכת ביקורת על ביצוע הבניה
נשוא ההיתר המבוקש .לפי האמור בחלק ט"ז בתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,
תנאיו ואגרות) התש"ל  , - 1970ככל שהדבר נוגע ליציבות הבנין וככל שהדבר נוגע לאמור בסעיף  1לעיל.
והריני מתחייב לבצע יציקות האלמנטים החייבים בבדיקה וביקורת של המהנדס המתכנן לפי תכנית הבדיקה
שהוגשה על ידו ,והבדיקה תכלול לפחות את היסודות ,קורות קשר ,מקלט ותקרות ,וזאת רק אחרי שאושרו
ע"י המהנדס המתכנן בטופסי יומן פיקוח עליון שנקבעו בענין זה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה.



הריני מתחייב להזמין את המהנדס המתכנן לביקורי פיקוח עליון שלו ,במועד המתאים לפני ביצוע כל
יסודות ,קירות קשר ,מקלט ותקרות ,ולצקת חלקים אלה רק לאחר קבלת אישור.



שום דבר האמור לעיל אינו בא למעט או לפגוע בכל חובה חוקית.

____________________
תאריך

_________________________
חתימת המהנדס

*טופס מספר 14

14.1

תצהיר מהנדס על תיאום הנדסי של תוספת בניה
כחלק מתוספות מתוכננות בכלל המבנה

שם בעל הנכס  /המבקש ___________________________________________
כתובת הנכס :שכונה ________________ רחוב ________________________

שם המבקש/

בית מס' __________________ דירה מס' __________________
תיק בנין מס' ___________________ בקשה מס' _____________________
מס' מגרש _________________ מס' תב"ע ______________

אני מצהיר בזאת ,כי תוספת הבניה המבוקשת הנ"ל ע"ש בעלי הנכס _______________________________
תוכננה על ידי כך שבחנה את התכנון ההנדסי של המבנה הקיים ושל קומות שמתחת לקומת התוספת ,וכי
התכנון ההנדסי המוצע לתוספת לקח בחשבון ,כי מעל תוספת זו יתווספו תוספות בהתאם לתכנית האדריכלית
לתוספות בניה על כל יח"ד במבנה ,כפי שאושרה ע"י הועדה המקומית ,ע"פ בקשה מס' _________________
אשר אושרה בועדה מס' _____________________________ מתאריך ___________________________

שם המהנדס

____________________________

רישיון מס'

____________________________

תאריך

____________________________

חתימת המהנדס וחותמת _____________________________

