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מס' מגרש____________
סוג הבניי ____________________
ש מזמי העבודה_______________
התחייבות המהנדס והצהרתו
 .1אני הח"מ____________ ___________ ____________ ________________
כתובת
ת .ז .
ש משפחה
ש פרטי
מצהיר בזה כי ידוע לי כי תנאי לכ! שהועדה המקומית לתכנו ובניה קדומי להל " הועדה
יטפלו בבקשה למת היתר בניה בתיק זה היא התחייבותי זו כלפיה ומילוי הצהרתי זו.
 .2הנני מצהיר כי אני מהנדס רשו בפנקס המהנדסי והאדריכלי הישראלי המחייב
בישראל על פי הדי ומספר הרישו שלי הוא ________________:
 .3הנני מתחייב בזה לפעול כ! כי הבניה נשוא תיק זה תתבצע בהתא לכל הכללי
המחייבי במדינת ישראל ובהתא לסטנדרטי המחייבי והמקובלי במדינת ישראל,
וכ הכללי המחייבי באזור יהודה ושומרו .
 .4בי תפקידיי יהיה לפקח על כ! שהבניה תתבצע על פי האמור בפסקה דלעיל ויהיה עלי
לדווח לועדה על כל סטייה וחריגה לרבות כל סטייה מהיתר הבניה שנית ע"י הועדה.
 .5תהיה זו זכותי המלאה להפסיק ולפקח על הבניה וזאת לאחר שאמסור על כל הודעות
בכתב ה לועדה וה למזמי העבודה ומרגע שהודעתי זו תגיע לידי הועדה תופסק חובתי
לפקח על הבניה.
 .6ידוע לי כי ע הפסקת פיקוחי על הבניה יפוג תוק) היתר הבניה ויתכ וא) יוצא צו
להפסקת הבניה.
 .7מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הריני מקבל עלי את האחריות לכ! כי החישובי
הסטטיי ביחס לבניה נשוא תיק זה נערכו לפי הכללי והרמה המקצועית המחייבי
והנהוגי במדינת ישראל וכי קוימו כל ההוראות המחייבות לעניי זה.
 .8הריני מתחייב לדאוג לכ! כי א מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צור! בשינוי
המהותי בה ,אגיש חישובי סטטיי מתוקני מיד ע גילוי הצור! כאמור.
 .9א התכנית נשוא תיק זה מתייחסת לתוספת או לשינויי במבנה קיי הנני מצהיר כי
בדקתי את הבניי הקיי והרני אחראי ליציבותו בעת התוספת או השינויי ולאחר מכ .
 .10הריני מתחייב לשמור את תכנית הקונסטרוקציה נשוא תיק זה ,במשרד לתקופה של לא
פחות מעשר שני מתו הבניה.
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 . 11להתחייבותי ולהצהרתי נשוא מסמ! זה תוק) משפטי מחייב ה כלפי הועדה והו כלפי
מועצה מקומית קדומי.
 .12חובותיי נשוא התחייבות זו :
* מכוסות על ידי פוליסת ביטוח בחברת__________________ דר! סוכ
הביטוח______________ מספר פוליסה ______________
* אינ מכוסות על ידי פוליסת הביטוח ) .מחק את המיותר (
___________ __________ ____________ ______________
חותמת
ש משפחה
ש פרטי
תארי!

) למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבני קיי (
בדקתי בתארי! ___________ את הבניי שקיי באתר שבנדו  ,ועל סמ! בדיקה זו ,אני
מצהיר )ה( שהבניה ,נושא ההיתר המבוקש ,לא תפגע ביציבותו של הבניי הקיי ,לא בשעת
ביצועה של בניית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע .ידוע לי כי הצהרה זו והחישובי
הסטטיי המצורפי מוגשי כתנאי לקבלת ההיתר ,נושא הבקשה שבנדו  ,כי א יתגלה
כי פרט חשוב מ הפרטי שבחישובי הסטטיי או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה,
אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק ,וכי אהיה אחראי לנזק שנגר עקב מסירת פרט מטעה
או כוזב .כאמור ,או עקב אי התאמת של החישובי לרמה המקצועית או אי קיו
הוראות הדי הנוגעי לעריכת.

____________________
חתימת מתכנ שלד הבניי

