
 תאריך__________
 014טפסים 

 
 
 
 

 נותן ההודעה _______________
 

 מען _____________________
 

 טלפון ____________________
 
 

 1958 –לפי חוק מהנדסים ואדריכלים התש"ח 
 )אם קיים רשיון כאמור(

 
 

 הודעה על שינוי בתחום האחריות לביצוע השלד
 
 
 

 לכבוד:
 "אלפי מנשה" הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 
 א.ג.נ.,

 
הנדון: היתר בניה מס' _____________ מתאריך ______ מגרש __________ 

 ת.ב.ע._____________ אלפי מנשה.
            

 
כבעל ההיתר שבנדון אני מודיע על סיום  תפקידו של ____________כאחראי 

 השלד. לביצוע השלד וממנה במקומו את _____________כאחראי חדש לביצוע
 

בעל ההיתר ביקש אותי לקבל על עצמי את התפקיד במקומו של ____________, 
 אני מוכן לקבל תפקיד זה על כל האחריות הנובעת מכך.

ידוע לי שעם קבלת התפקיד יהיה עלי לערוך ביקורת על ביצוען של העבודות נושא 
)בקשה ההיתר, לפי האמור בחלק ט"ו לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה 

ובעיקר לדווח לועדה המקומית על תוצאות  1970 –להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל 
 הביקורת כפי שנקבע בחלק ט"ו האמור, ככל שהדבר נוגע לתחום הביקורת.

 
אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים הדרושים להיות אחראי לביצוע שלד 

תוכניות והוראות מתכנן השלד  הבנין ואני מתחייב לדאוג לביצוע שלד הבנין על פי
 כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי מה שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 
 
 

___________  _____________         __________________    __________ 
 תאריך            חתימת אחראי לביצוע שלד              מס' רישוי             מספר ת.ז.    

 
 
 
 



 
 

 נספח
 טופס א'

 ( (4)ג'( ) 16.02) סעיף 
 הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה

 
 

 הודעה על מינוי אחראי לביקורת
 

 אני החתום מטה ___________________ מ ______________________
 שם בעל ההיתר             

 
 טלפון _________________ מודיע בזה כי מיניתי את ________________

 שם האחראי לביקורת                 
 

 מ _____________טלפון_______________ להיות אחראי לביקורת לענין 
 

 ביצוע העבודות על פי היתר הבניה מס' _________מיום_______________
 

גוש____________חלקה____________ב___________הכל כמפורט בחלק 
 ה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבני

 .1970 –התש"ל 
 

 תחום הביקורת הוא _______________________________________
 )למלא את תחום הביקורת מוגבל לנושא מסויים(   

 
                                                                                              _____________ 
 חתימת בעל ההיתר                                                                                              

 
 

אני, הח"מ _____________ בעל רשיון מס' _________לפי חוק המהנדסים 
)אם קיים רשיון כאמור( קראתי את ההודעה דלעיל  1958והאדריכלים התשי"ח 

 תוכנה. ואני מסכים ל
אחראי ביקורת, כמוגדר לעיל ובמיוחד את חובת  –אני מקבל על עצמי את תפקידי 

הדיווח כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, 
 .1970 –תנאיו ואגרות( התש"ל 

 
 אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל.

 
 

         ___      __________             _________________                           ____ 
 תאריך                             חתימת האחראי לביקורת                 ת. זהות           


