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: מ מצהיר ומאשר בזה את הדברים דלהלן"אני הח

 
הנדסאי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים / הנני מהנדס  .1

. 1960 -א"התשכ( רישום בפנקס)והאדריכלים 
. ___________ומספר הרישום שלי הוא      

י ידועים ומובנים לי נתוני הקרקע והביסוס של המקום בו מתוכנן הריני מצהיר כ .2
 .או שבכוונתי לקבל נתונים אלו ממהנדס הביסוס ןהבניי

_____ שהחישובים הסטטיים המובאים בומצהיר הריני מקבל עלי את האחריות  .3
הנושאים עליהם את חתימתי ומהווים חלק בלתי נפרד , הדפים  המצורפים לטופס זה

 נערכו לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה בנדון ,מטופס זה
ועל פי נתוני הביסוס והקרקע  םלרבות לפי כל התקנים הישראלים הרלוונטיי

. לעניין כל דין הנוגע הוראותנתקיימו בהם וכי  המתאימים למקום בו מתוכנן הבנין
מראש יתגלה צורך בשינוי כי אם מסיבות בלתי צפויות , הריני מתחייב לדאוג לכך .4

. אגיש חישובים סטטיים מתוקנים מיד עם גילוי הצורך כאמור, מהותי בהם
(. או שינויים בבניין קיים/רק במקרה של תוספת ו. )א3

או השינויים  /כי בדקתי את הבניין הקיים והנני אחראי ליציבותו בעת התוספת ו     
. ולאחר כך     

ששלד הבניין יתוכנן לפי הכללים והרמה המקצועית , הריני מתחייב לדאוג לכך .5
הנהוגים בזמן הבניה הנדון וכי יקוימו הוראות החוק הנוגעות לעניין זה ובהתאם 

. לחישובים הסטטיים המוגשים בזה
: הריני מתחייב  .6

שתכנית הקונסטרוקציה מאושרת בחתימת המהנדס האחראי עבור החישובים  .א
. תמצא באתר הבניין בתקופת הבניה הסטטיים

לשמור את תכנית הקונסטרוקציה האמורה במשרדי לתקופה של לא פחות מעשר  .ב
. שנים מתום הבניה

, ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר .7
כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים , נושא הבקשה שבנדון

לחוק  214אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף , או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה
וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה  1965-ה"התשכ, התכנון והבניה
או עקב אי התאמתם של  החישובים לרמה המקצועית האמורה או  , או כוזב כאמור

 .קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם-אי
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