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 +  הבניין  לביצוע שלד אחראי   תצהיר 

 ( מקלט/ממ"ד/ממ"מ/ממ"ק מרחב מוגן ) הקמת שלד  
 

  ___________________ ת.ז.אני החתום / המטה _____________________________ 

 שם משפחה ופרטי         

 , מוניתי מטעם הקבלן.  ____________________ שיון מהנדס / הנדסאיימס' ר

 .                                                                                                                             כתובת בישובבגר/ה 

בגוש ____________                                              בכתובת בישוב  ן הנבנה יהאחראי לביצוע השלד של הבני

 ____________'פי היתר בניה מס  -מגרש ________________ על  _____________ חלקה

 .                        מיום  

 

 : מצהיר בזה לאמור 

אני אחראי לביצוע שלד בניין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי דין החל על ביצוע השלד, בהתאם   .1

ד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה, בהתאם לתכניות  להיתר הבנייה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשל

 שערך מתכנן של הבניין, וכמפורט להלן: 

 הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונו של מתכנן השלד.  . א

לעניין   904על חלקיו, וע"פ ת"י   466ת"י  שלד מבטון מזויין הוקם ע"פ הוראות הביצוע בתקן ישראלי  . ב

 . לעניין פיגומים  1139טפסנות ות"י 

כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים ובהתאם   . ג

 להוראות חלק ה' בתוספת השנייה. 

כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו ע"פ התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השנייה,   . ד

 יותיו ככל שניתנו. תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים ע"פ הנח

בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא ביצעתי כל תקרת צלעות שלא בהתאם להוראות הביצוע בתקן   .ה

 . 2חלק  466הישראלי ת"י 

בתוספת   5.03הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבנייה התואמת את הוראות כל דין לרבות פרט   . ו

 השנייה. 

ד באופן שיבטיח כי הבניין הקיים יוכל לשאת את  ביצעתי את השל   –במקרה של תוספת לבניין קיים  .ז

 העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבניין. 

והנני   "(ד "ן הנזכר לעיל )להלן ה "ממי דקתי את ביצוע העבודות של הממ"ד ממ"מ ממ"ק מקלט שבבניב . ח

פרטי המסגרות,   , ד" עוביים, יציקת הבטון בהם"מצהיר כי עבודות זיון הרצפה, הקירות והתקרה של הממ

ביוב ,מים, חשמל וכיוצא באלה המחויבים להיות יצוקים בהם, וכן איטום הרצפה והקירות של הממ"ד  

 .נעשו לפי כל דין החל על הקמת הממ"ד בהתאם להיתר הבניה
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 (. 1970' תש"ל  להיתר, תנאיו ואגרות התצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה  .ט

אני נותן / ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונש/ ים הקבועים   . י

  .בחוק אם לא אעשה כן

מבנים,  במדור בניין באחד המדורים: הנני רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית ) . יא

 ניהול בנייה, ביצוע ופיקוח(. 

  –לתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים   1ה פשוט כהגדרתו בסעיף בביצוע של מבנ . יב

או   תכנון מבנים במדור או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמך בהנדסה אזרחית )

 ניהול בנייה(, או בהנדסת בניין )במדור בניין(. 

 

  ____________________ ולראיה באתי על החתום

 (  אחראי לביצוע השלד ) ה /רחתימת המצהי       

 כולל חותמת 

 

 

  ___________________אני החתום מטה _____________________ מאשר בזאת כי ביום

מספר   ןו שייור ______________ ' _______________ שהזדהה/תה בפני בת.ז. מס ' גבמר/התייצב/ה בפני ה 

היר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים  ______________ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה להצ

 .ולעיל חתם עליה ה/הקובעים בחוק אם לא יעשה/ תעשה כן, אישר/ ה נכונות הצהרתו

 

 ___________________                                                                       _____________________  

  תימת הרשות המאשרתח     תאריך                 

 כולל חותמת(  ח" רו)עו"ד/    
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