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טופס 5
לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ובניה אל-טייבה
תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע"ו –  2016סעיף (71א)()1

הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין
הצהרת הקבלן המבצע :
אני החתום מטה ____________________ ת.ז______________________ כתובת_______________________
שם הקבלן
קבלן רשום מס' _______ __________________ בעל רישיון קבלן סוג _________________________________
הרשום בפנקס קבלנים בתחום ובסיווג ______________________________
מודיע בזה כי מיניתי את _____________________________ (מהנדס בניין,או הנדסאי בניין למבנה פשוט)
שם האחראי לביצוע שלד הבניין

שבכתובתו _________________________________ מס' טלפון ____________________________
להיות אחראי לביצוע כל עבודת השלד של כלל עבודות הבניה לרבות עבודת הבינוי והפיתוח כפי שהותרו בהיתר בניה
מס' _________________________
מיום _______________________ גוש________________ חלקה______________מגרש_______________
ב__________________________
חתימת הקבלן ___________________________ תאריך______________________
הצהרת האחראי לביצוע השלד :
אני הח"מ ____________________ מהנדס רשום מס' ___________________ בפנקס המהנדסים
והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במדור :מבנים/ניהול וביצוע הבניה/ביצוע פיקוח (מחק את המיותר)  ,לעניין
ביצוע שלד מבנה פשוט – הנדסאי בניין הרשום במרשם ההנדסאים  ,בעל רשיון מס' _________________
(הכל כאמור בסעיף  2לתקנות התכנון והבניה(רישוע בניה)  ,התשע"ו )2016 *-

קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים לתוכנה .
אני מקבל על עצמי את תפקיד האחראי לביצוע שלד הבניין לרבות עבודת השלד של כלל הבניה והפיתוח ,
לרבות חובת הדיווח כמפורט בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה)  ,התשע"ו –  , 2016סעיף. 90
ידוע לי כי ע"פ סעיף  88לתקנות הנ"ל  ,מהנדס הועדה יכול לחייב את האחראי לביצוע שלד הבניין לערוך ביקורת
בשלבים נוספים ,או במועדים שיקבע בהודעה ,ובתנאים המפורטים בסעיף זה  ,ואני מצהיר כי אבצע את
הביקורות הנוספות ככל ויידרש ע"י מהנדס הועדה .
ידוע לי כי ככל ולא יבוצעו הדיווחים כנדרש בסעיף (87ב)  ,ייראו בכל עבודה המבוצעת לאחר השלב הנדרש
בדיווח כעבודת בניה שלא לפי תנאי ההיתר  ,על כל המשתמע מכך-זאת בהתאם למפורט בסעיף ( 89ג) לתקנות
הנ"ל .
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המשך הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין
הצהרת האחראי לביצוע השלד
אני מצהיר כי יש לי ההסמכה המקצועית הרלוונטית  ,ואת הכישורים המקצועיים להיות האחראי לביצוע שלד
הבניין ולעריכת הביקורת כאמור לעיל .

כתובתי למשלוח מכתבים __________________________________________________
כתובתי למשלוח הודעות מייל _______________________________________________
מס' טלפון __________________________
תאריך ____________________________
חתימת האחראי לביצוע השלד __________________________
מס' ת.ז _______________________________

