תאריך:

טופס להגשת חישובים סטטיים
הנדון :בקשה להיתר בנייה מספר
פרטי הקרקע:
גוש:
מהות הבקשה

חלקה:

מגרש:

יישוב:

פרטי מתכנן שלד המבנה:

שם מתכנן שלד המבנה:
מספר רישיון מתכנן שלד המבנה:
מספר טלפון מתכנן שלד המבנה:

פרטי עורך הבקשה להיתר בנייה:

שם עורך הבקשה להיתר בנייה:
מספר רישיון עורך הבקשה להיתר בנייה:
מספר טלפון:
במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבנייה ,נושא ההיתר המבוקש ,חתומים בידי ,סה"כ
דפים.
ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון ,ונתקיימו בהם
הוראות כל דין הנוגע לעניין.החישובים כוללים את כל הנדרש על פי סימן ב' בחלק ט"ו לתקנות התכנון
והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,תש"ל –  ,1970ובכלל זה נתונים כלליים ,נתונים טכניים (עומסים
אופייניים ,סוגי חומרים ,נתוני ביסוס) תיאור גרפי ופירוט החישובים הסטטיים בתקרות ,רצפות ,עמודים,
יסודות וקירות תומכים.
כמו כן הריני מצהיר כי החישובים ותכנון הקונסטרוקציה נעשו על פי התקן הישראלי לרבות:
תקן מספר ת"י  : 109משקל של חומרי בנין ושל חלקי מבנה
תקן מספר ת"י  : 414עומסים אופייניים בבניינים
תקן מספר ת"י  : 412עומסים אופייניים בבניינים
תקן מספר ת"י  : 466חלק  :1חוקת הבטון :עקרונות עומסים קבועים ועומסים שימושיים
תקן מספר ת"י  : 466חלק  :2חוקת הבטון :אלמנטים ומערכות
תקן מספר ת"י  : 413עומסים אופייניים בבניינים :רעידת אדמה
תקן מספר ת"י  : 940ביסוס בניינים
במקרה ונושא הבקשה הינו תוספת למבנה קיים יש למלא את הסעיף הבא:
את הבנין הקיים באתר שבנדון ,ועל סמך בדיקה זו ,אני מצהיר(ה)
בדקתי בתאריך
שהבנייה ,נושא ההיתר המבוקש ,לא תפגע ביציבותו של הבנין הקיים ,לא בשעת ביצועה של בניית התוספת
ולא לאחר גמר הביצוע.
במקרה ונושא הבקשה הינו שימוש חורג יש למלא את הסעיף הבא:
את הבניין הקיים או בדקתי את התוכניות להקמת הבניין לגביו מבוקש
בדקתי בתאריך
שימוש חורג ,ועל סמך בדיקה זו אני מצהיר שהמבנה הקיים או התוכניות להקמת המבנה ,מתאימים
לקיים בהם את השימוש המבוקש.
וזאת לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון ונתקיימו בהם הוראות כל דין הנוגע לענין.
ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר ,נושא הבקשה
שבנדון ,כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או
מטעה ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף  214לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-וכי אהיה אחראי
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לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור ,או עקב אי התאמתם של החישובים לרמה
המקצועית האמורה או אי-קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.
חתימת מתכנן שלד הבניין
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