
טופס  9
)תקנה 2)ה ((

תצהיר של מתכנן השלד 

___________________אני החתום מטה
שם משפחה ופרטי 

   _________________
זהות  מ ס'

____________
רישיון מהנדס  מס '

_______________________________________________   הגר ב- 
שכונה או רחוב יישוב

_____
מ ס'

הנבנה ב- ____________________________ מתכנן השלד של  הבנין
כתובת

___________ 

ועל פי היתר בניה מס'

וחלקה גוש

_________________

מצהיר בזה לאמור: 
שלד,   על תכנון דין  החל אני אחראי לתכנון שלד הבנין הנזכר לעיל והתכנון נעשה על פי כל .1

הבנין  בחלק ה' בתוספת השניה  בהתאם להיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד
וכמפורט להלן:  )להלן  ? חלק ה'(

והעומסים  האופייניים  )א( העומסים האופייניים בבנין חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י 412
 ;______________________________________השימושיים בבנין הם 

פי תקן  ישראלי, ת"י  414; )ב( עומסי הרוח חושבו על
)ג( תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי, ת"י 413;

הקרקע שבה הוקם הבנין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י 940;  )ד(
על חלקיו ; שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י  466  )ה(

חלק 1; )ו( שלד מפלדה תוכנן על פי התקן הישראלי, ת"י  1225
תקן  ישראלי, ת"י 1227; גשרים לכלי רכב, להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי  )ז(

הבנין  מתאימים לדרישות התקנים המתאימים  את  שלד כל החומרים והמוצרים המרכיבים  )ח(
להוראות  חלק ה '; והם בהתאם

אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבנין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי התקנים   )ט(
המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השניה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי לביצוע השלד, 

ככל שיידרש ;
)י( בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל דרישות תקן 

חלק  2 . ישראלי, ת"י  466
דין, לרבות פרט  5.03 את  השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות  כל 2. תכננתי

בתוספת השניה. 
כי הבנין  הקיים יוכל  תכננתי את השלד באופן שיובטח במקרה של תוספת לבנין קיים  ? . 3

לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין. 

החתום  ולראיה באתי על

חתימת המצהיר 



 

 

 

 ______

 

 ________

 

  

ה )חישובים סטטיים ותכניות   בהתאם לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה  - תקנות התכנון והבניי

קונסטרוקציה( תשכ"ח- 1968 )קובץ תקנות מס'  2255 עמוד  1881 מיום  18 ביולי  1968.)  

 

אני הח"מ, מצהיר ומאשר בזה את הדברים דלהלן : 

1. הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים  
)רישום בפנקס( תשכ"א-  1960 ומספר הרישום שלי הוא 

________________________ :תיק בין 

סוג הבניין )מגורים, בי"ס וכד'(

_________חלקה  ___________גוש

מספר ____________רח'

ה  צ  ה  ר  ה

____________________ 

נות המהנדסים והאדריכלים )רישוי ויחוד  1א . הנני אחראי לביצוע השלד כמשמעותו ביית-
2724 מיום  5.8.71.  " קובץ תקנות  , תשל"א 1971 פעולות(. )תיקון מס'  3(

 ______2. הריני מקבל עליי את האחריות שהחישובים הסטטיים המובאים במספר דפים

נושאים עליהם את חתימתי ומהווים חלק בלתי נפרד מטופס זה,  המצורפים לטופס זה, ה

נערכו לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה בנדון וכי קוימו כל 

הוראות  החוק לעניין זה .

3. הריני מתחייב לדאוג לכך, כי אם מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צורך מהותי בהם  ,

אגיש חישובים סטטיים מתוקנים מיד עם גלוי הצורך כאמור  . 

ן  א.  ) חלק רק במקרה של תוספת ו /או שינויים בבנין קיים(. כי בדקתי את הבניי

הקיים  והריני אחראי ליציבותו בעת התוספת ו /או השינויים ולאחר כך  . 

4. הריני מתחייב לדאוג לכך, ששלד הבניין ייבנה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים  

בזמן הבניה בנדון וכי יקוימו הוראות החוק הנוגעות לעניין זה ובהתאם לחישובים  

הסטטיים המוגשים בזה  . 

5. הריני מתחייב  : 

א. שתוכנית הקונסטרוקציה מאושרת בחתימת המהנדס האחראי עבור החישובים הסטטיים 

תימצא  באתר הבניין בתקופת הבניה . 

חות מעשר שנים ב . לשמר את התוכנית הקונסטרוקציה האמורה במשרדי לתקופה של לא פ

מתום  הבנייה .

________________________________שם המהנדס האחראי 

__________________________________כתובת 

________________________________חתימה 

תאריך 

 

_

______________________________________

  

 

  

  

  

  
 




