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התחייבות מהנדס והצהרתו

אני הח“מ:

מזמין העבודהמס' מגרש:מס' תיק בניה:ישוב

חותמת שם פרטי ומשפחה

שם משפחהשם פרטי

כתובת

ת.ז.

תאריך

1. מצהיר כי אני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 
הישראלי המחייב בישראל ע“פ הדין.

מס‘ הרישום שלי הוא:

2. מתחייב לפעול בתיק זה בהתאם לכל הכללים והסטנדרטים 
המקובלים והמחייבים במדינת ישראל וכן לפי הכללים המחייבים 

באזור יהודה ושומרון.

3. באחריותי לפקח על כך שהבניה ועבודות הפיתוח הנדרשות 
)כולל קיר תומך, מסלעה וכד‘( יתבצעו על פי כל האמור בפסקה 
סטיה  כל  לרבות  וחריגה  סטיה  כל  על  לדווח  עלי  ויהיה  לעיל 

מהיתר הבניה שניתן על ידי הועדה.

4. תהיה זו זכותי המלאה להפסיק ולפקח על הבניה וזאת לאחר 
והן למזמין העבודה  הן לועדה  שאמסור על כך הודעות בכתב 
ומרגע שהודעתי זו תגיע לידי הועדה, תופסק חובתי לפקח על 

הבניה.

היתר  תוקף  יפוג  הבניה  על  פיקוחי  הפסקת  עם  כי  לי  ידוע   .5
הבניה ויתכן שיוצא צו להפסקת הבניה.

את  עלי  מקבל  הריני  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי   .6
ועבודות  לבניה  ביחס  הסטטיים  החישובים  כי  לכך  האחריות 
זה,  בתיק  וכד‘(  מסלעה  תומך,  קיר  )כולל  הנדרשות  הפיתוח 
והנהוגים  המחייבים  המקצועית  והרמה  הכללים  פי  על  נערכו 

במדינת ישראל וכי קוימו כל ההוראות המתחייבות לעניין זה.

7. הריני מתחייב לדאוג לכך כי אם מסיבות בלתי צפויות מראש 
יתגלה צורך בשינוי מהותי בחישובים הסטטיים, אגיש חישובים 

מתוקנים מיד עם גילוי הצורך.

8. הריני מתחייב לשמור את תוכניות הקונסטרוקציה בתיק זה 
לתקופה של לא פחות מעשר שנים מתום הבניה.

9. להתחייבותי ולהצהרתי תוקף משפטי מחייב הן כלפי הועדה 
והן כלפי מועצה אזורית שומרון.

10. חובותי בהתחייבות זו:

מכוסות על ידי פוליסת ביטוח בחברת  ]   [
באמצעות סוכן ביטוח  

מס‘ פוליסה  

אינן מכוסות על ידי פוליסת ביטוח.  ]   [

11. למלא במקרה שהבקשה היא הוספה לבניין קיים:

בדקתי בתאריך                         את הבניין הקיים באתר 
שבנדון, על סמך בדיקה זו אני מצהיר שהבניה בהיתר המבוקש, 
של  ביצוע  בשעת  לא  הקיים,  הבניין  של  ביציבותו  תפגע  לא 
בניית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע או לאחר זמן. ידוע לי כי 
בהצהרה זו החישובים הסטטיים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר 
הפרטים  מן  חשוב  שפרט  ויתגלה  במידה  שבנידון.  לבקשה 
מטעה,  או  כוזב  הוא  זו  שבהצהרתי  או  הסטטיים  שבחישובים 
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ואהיה אחראי לנזק שנגרם 

עקב מסירת פרט מטעה או כוזב.


