הצהרות מהנדס

תיק בנין_________
סוג הבנין (מגורים,מס' יח"ד)
גוש______:חלקה____מג'___
רח' __________מס'_______

הצהרה

בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה  – 1965תקנות התכנון והבניה חישובים
סטטיים ותכניות קונסטרוקציה תשכ"ח( 1968-קובץ תקנות מס'  2255עמוד 1885
מיום  18ביולי .)1968
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזה את הדברים דלהלן:
 .1הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים
והאדריכלים (רישום בפנקס) תשכ"א.
מספר הרישום שלי הוא ______________
מספר הרישום שלי הוא ______________
מספר הרישום שלי הוא ______________
 .2הריני מקבל עלי את האחריות שהחישובים הסטטיים המובאים במספר
דפים המצורפים לטופס זה  ,הנושאים עליהם את חתימתי מהווים חלק
בלי נפרד מטופס זה ,נערכו לפי כללים והרמה המקצועית הנהוגים בעת
חתימת טופס זה בנדון וכי קויימו כל הוראות החוק לענין זה.
 .3הריני מתחייב לדאוג לכך ,כי אם מסיבות בלתי צפויות מראש יהיה צורך
בשינוי מהותי בהם ,אגיש חישובים סטטיים מתוקנים מיד עם גילוי הצורך
כאמור.
.3א'( .חלק רק במקרה של תוספת ו/או שינויים בבנין קיים)
כי בדקתי את הבנין הקיים והנני אחראי ליציבותו בעת התוספת ו/או
השינויים לאחר מכן.
 .4הריני מתחייב לדאוג לכך ,ששלד הבנין ייבנה לפי הכללים והרמה המקצועית
הנהוגים בזמן הבניה בנדון וכי יקויימו הוראות החוק הנוגעות לענין זה
ובהתאם לחישובים הסטטיים המוגשים בזה.
 .5הריני מתחייב:
א .שתכנית הקונסטרוקציה מאושרת בחתימת המהנדס האחראי עבור
החישובים הסטטיים תמצא באתר הבנין בתקופת הבניה.
ב .לשמור את תכנית הקונסטרוקציה האמורה במשרדי לתקופה של
לפחות מעשר שנים מתום הבניה.
שם המהנדס האחראי _____________________.
כתובת__________________.
חתימתו_________________.
תאריך__________________.
לשימוש המשרד
 .1הטופס התקבל במשרד ביום _____________.
 .2נבדק ונמצא כי דפי החישובים הסטטיים הרצופים לטופס זה והמסומנים
באותיות א' _______ נחתמו ,כל דף בנפרד ,ע"י המהנדס האחראי.
תאריך_____________

________________
חתימת מנהל/ת
מחלקת רישוי ופיקוח על הבניה.

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "ראש-העין"
נספח
טופס א'
( סעיף ( 16.02ג) () )4
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
אני הח"מ ________________ מ_____________________ -
שם בעל ההיתר
מס' טלפון _____________ מודיע בזה כי מיניתי את ________________
אחראי לביקורת
מ ______________ -מס' טל' ________________ מיום____________
גוש_______ חלקה _________ מגרש__________ מ_____________-הכל
כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו
ואגרות) התש"ל.1970-
התחום של הביקורת הוא ______________________________________
(למלא את תחום הביקורת מוגבל לנושא מסויים)
____________________.
חתימת בעל ההיתר
אני הח"מ _________בעל רשיון מס' ________לפי חוק המהנדסים והאדריכלים
שם האחראי לביקורת
התשי"ח( 1958-אם קיים רשיון כאמור) ,קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים
לתכנה .אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי לביקורת כמוגדר לעיל וביוחד את
חובת הדיווח כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה
(בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל.1970-
אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל.

תאריך ___________

___________________
חתימת האחראי לביקורת

____________
מספר ת"ז

נספח להצהרת מהנדס

בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל  0791סע' ( 00ב)

.0הצהרה
אני _____________ מהנדס רשום ורשוי בעל רשיון מס' ___________
בעל תעודת זהות מס' _____________ שמעני ברח' _______________ בעיר ________
מצהיר בזאת כי ערכתי את תכנון הקונסטרוקציה .חישוב יציבות הבנין והחישובים הסטטיים
עבור המבנה המתוכנן בגוש _______ חלקה ______ מגרש _____ ישוב ______________
ואשר הוגש בבקשה להיתר מס' _____________
חתימה ____________ חותמת _____________ תאריך ___________

.2שיטת הבנייה
א.ביסוס המבנה :תכנון היסודות נעשה עפ"י בדיקות קרקע שבוצעו בתאריך ________

ע"י מהנדס הביסוס _____________ ואשר מימצאיו והמלצותיו הועברו אלי
בתאריך _________
יסודות המבנה הינם ____________________________
(יש לפרט :כלונסאות ,יסודות בודדים ,יסוד עובר ,ריצפה צפה ,קורות יסוד וכד').
ב .שלד המבנה :תוכנן וחושב לכוחות אנכיים ואופקיים (יש לציין ערכים לחישוב)
העומס השימושי שעל פיו חושבו הרצפות והתקרות הינו ________________
(יש לציין באופן מפורש במידה ויש הבדל בחישוב בין ריצפות במפלסים שונים)
שיטת חישוב העברת העומסים הינה _______________(יש לציין משקל הבניין המתוכנן,
חישוב העומסים והכוחות הפועלים ולפרט מספר העמודים וחתכיהם וכן חישוב העומס על כל
עמוד).
במבנה מתוכננות _______________ תקרות בשטח כולל של ______________
(יש לציין מספר התיקרות ,ייעודן ,מיפלסיהן ,שטח וכדו').
ג .גגות :גגות המבנה מתוכננים להיבנות ומהחומרים הבאים______________________
(יש לציין סוג הגגות ,חומר הכיסוי ,ושיטת החישוב)
פיקוח :תכנון שלד הבנין בוצע על ידי ונמסר ליזם בתאריך ______________.
הפיקוח על הבניה יבוצע ע"י ________________ מטעמו של היזם וע"י _____________
מטעם מתכנן השלד ( .יש לציין שם ותואר של המפקחים)
.3הסבר כללי על אופי המבנה

(יש לציין באופן כללי :אופי המבנה ,שיטת התכנון ,סוג החומרים וכדו')
397A

תאריך__________:
מס' בקשה_________:

נספח
(סעיף ) 00.10
טופס להגשת חישובים סטטיים

שם האחראי לתכנון השלד______________________ :
מענו________________ :
לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"ראש העין"
א.ג.נ.
הנדון :בקשה להיתר בניה מתאריך _____________ :
מקום הבניה :גוש _________ :חלקה _________:מגרש_______:
רחוב ___________ :מס' בית _____.
מהות הבניה____________________________ :
שם עורך/י הבקשה________________________ :
שם המבקש_____________________________ :
במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה .נושא ההיתר המבוקש.חתומים
בידי ,ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית
הנהוגים היום בנדון ,ונתקיימו בהם הוראות כל דין הנוגע לעניין.
(למלא במידה שנושא הוא הוספה לבנין הקיים)
בדקתי בתאריך ________את הבנין הקיים באתר שבנדון ,ועל סמך בדיקה זו ,אני
מצהיר/ה שהבניה ,נושא ההיתר המבוקש ,לא תפגע ביציבותו של הבניין הקיים ,לא
בשעת ביצועה של בניית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע.
ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת
ההיתר ,נושא הבקשה שבנדון ,כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים
הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בסעיף  214לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם
עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור ,או עקב אי התאמתם של החישובים לרמה
המקצועית האמורה ,או אי קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

_____________________
חתימת האחראי לתכנון השלד

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "ראש-העין"
נספח
טופס א'
( סעיף ( 16.02ג) () )4
הודעה על מינוי אחראי לביצוע
אני הח"מ ________________ מ_____________________ -
שם בעל ההיתר
מס' טלפון _____________ מודיע בזה כי מיניתי את ________________
אחראי לביצוע
מ ______________ -מס' טל' ________________ מיום____________
גוש_______ חלקה _________ מגרש__________ מ_____________-הכל
כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו
ואגרות) התש"ל.1970-
התחום של ביצוע הוא ______________________________________
(למלא את תחום הביצוע מוגבל לנושא מסויים)
____________________.
חתימת בעל ההיתר
אני הח"מ _________בעל רשיון מס' ________לפי חוק המהנדסים והאדריכלים
שם האחראי לביצוע
התשי"ח( 1958-אם קיים רשיון כאמור) ,קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים
לתכנה .אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי לביקורת כמוגדר לעיל וביוחד את
חובת הדיווח כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה
(בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל.1970-
אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל.

תאריך ___________

___________________
חתימת האחראי לביצוע

____________
מספר ת"ז

