
 
                                       

 

 

 

 

כתובת: __                                    ___ מס' בקשה להיתר __                  ___ היתר מס'____       ____  

)חובה  למלא כתובת, מספר בקשה ומספר היתר בראש כל דף( 

 

 

טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב 

מינהל ההנדסה רח' פילון 5 מוקד טלפוני 03-7247777  

 pikuah_bniya_outgoin@mail.tel-aviv.gov.il

 

במסגרת ההיתר הנ"ל אושרה:  

תוספת קומות למבנה קיים/הריסה חלקית של מבנה קיים / הריסה של מבנה הצמוד למבנה אחר 

/ושילוב של הדברים. 

לאור העובדה כי מדובר בעבודות הדורשות מקדמי בטיחות וזהירות גבוהים, וזאת בין היתר, בשל ביצוע 

עבודות הנדסיות מורכבות הדרושות לביצוע הפרויקט ומבלי לפגוע באחריות המקצועית החלה עליהם 

מכוח תפקידם בהתאם לכל הוראת דין, תקנה, תקן, הנחייה והוראה, הח"מ מתחייבים כדלקמן: 

 

האחראי לביקורת 

אני הח"מ_, אשר מוניתי על ידי בעל ההיתר להיות האחראי לביקורת, מתחייב: 

1. כי העבודות  יבוצעו למיטב הבנתי,  באישורי ובפיקוחי הצמוד. 

2. כי בעלי המקצוע שיבצעו את העבודות הינם בעלי הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודה. 

3. אני מתחייב לקבל ולדרוש ממתכנן השלד הוראות לנושא שלביות ביצוע עבודות הבניה על פי 

היתר זה, ולוודא כי העבודות תבוצענה בהתאם להוראות אלו. 

4. בנוסף, אנקוט בכל אמצעי זהירות  שיידרש וכי אם איווכח שקיים חשש סביר שבביצוע העבודה 

או בחלק ממנה יש כדי להעמיד את הדיירים בבניין ובבניינים הסמוכים בסכנה כלשהי, אורה 

על פינויים עד אשר יוסר החשש. 

5. ידוע לי כי יש לבצע את תוספות הבניה בקומות העליונות )הקומות החדשות( המבוקשות בהיתר 

זה רק לאחר ביצוע עבודות החיזוק בקומות התחתונות )הקומות הקיימות( כפי שאושרו על ידי 

הוועדה המקומית. 

 

 

שם מלא: _______ת.ז. __________ מס' רישיון ________חתימה  וחותמת________ 

 

מתכנן השלד 

אני הח"מ, אשר תכננתי את שלד המבנה,  מתחייב: 

1. כי תכנון העבודות מבוצע למיטב הבנתי, באישורי ובתכנוני המלא. 

2. אני מתחייב לקבוע ולתכנן הוראות לנושא שלביות ביצוע עבודות הבניה, אשר יתאימו לבניה 

המאושרת בהיתר זה, ולהעבירן לכל הגורמים החתומים  על טופס זה. 



 
                                       

 

 

 

 

כתובת: __                                    ___ מס' בקשה להיתר __                  ___ היתר מס'____       ____  

)חובה  למלא כתובת, מספר בקשה ומספר היתר בראש כל דף( 

 

 

3. בנוסף, אנקוט בכל אמצעי זהירות  שיידרש וכי אם איווכח כי שקיים חשש סביר שבביצוע 

העבודה או בחלק ממנה יש כדי להעמיד את הדיירים בבניין ובבניינים הסמוכים בסכנה כלשהי, 

אורה על פינויים עד אשר יוסר החשש. 

4. ידוע לי כי יש לבצע את תוספות הבניה בקומות העליונות )הקומות החדשות( המבוקשות בהיתר זה רק 

לאחר ביצוע עבודות החיזוק בקומות התחתונות )הקומות הקיימות( כפי שאושרו על ידי הוועדה 

המקומית. 

 

שם מלא: _______ת.ז. __________ מס' רישיון ________חתימה  וחותמת________ 

 

אחראי לביצוע השלד :  
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אני הח"מ_, אשר מוניתי על ידי בעל ההיתר להיות האחראי על ביצוע השלד, מתחייב: 

1. כי ביצוע העבודות מבוצע למיטב הבנתי, באישורי ובפיקוחי הצמוד.  

2. כי בעלי המקצוע שיבצעו את העבודות הינם בעלי הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודה. 

3. אני מתחייב לקבל ולדרוש ממתכנן השלד הוראות לנושא שלביות ביצוע עבודות הבניה על פי 

היתר זה, ולוודא כי העבודות תבוצענה בהתאם להוראות אלו. 

4. בנוסף, אנקוט בכל אמצעי זהירות  שיידרש וכי אם איווכח כי שקיים חשש סביר שבביצוע 

העבודה או בחלק ממנה יש כדי להעמיד את הדיירים בבניין ובבניינים הסמוכים בסכנה כלשהי, 

אורה על פינויים עד אשר יוסר החשש. 

5. ידוע לי כי יש לבצע את תוספות הבניה בקומות העליונות )הקומות החדשות( המבוקשות בהיתר זה רק 

לאחר ביצוע עבודות החיזוק בקומות התחתונות )הקומות הקיימות( כפי שאושרו על ידי הוועדה 

המקומית.  

 

שם מלא: _______ת.ז. __________ מס' רישיון ________חתימה  וחותמת________ 

 
 

 

הקבלן ______ 

אני הח"מ  נשכרתי על ידי בעל ההיתר לבצע את עבודות הבניה במבנה, הנני קבלן רשום מס'_______ 

ואני מתחייב: 

1. להעסיק מהנדס אחראי לביצוע באופן צמוד בכל מהלך העבודה לפיקוח על ביצוע העבודה 

בהתאם להיתר הבנייה ולתוכניות.  



 
                                       

 

 

 

 

כתובת: __                                    ___ מס' בקשה להיתר __                  ___ היתר מס'____       ____  

)חובה  למלא כתובת, מספר בקשה ומספר היתר בראש כל דף( 

 

 

2. אני מתחייב לקבל ולדרוש ממתכנן השלד הוראות לנושא שלביות ביצוע עבודות הבניה על פי 

היתר זה, ולוודא כי העבודות תבוצענה בהתאם להוראות אלו. 

3. לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע פגיעה כלשהי כתוצאה מסוג העבודה המצריך משנה זהירות 

בביצועה. 

4. ידוע לי כי יש לבצע את תוספות הבניה בקומות העליונות )הקומות החדשות( המבוקשות בהיתר זה רק 

לאחר ביצוע עבודות החיזוק בקומות התחתונות )הקומות הקיימות( כפי שאושרו על ידי הוועדה 

המקומית. 

הנני מצהיר שבידי הניסיון והידע הדרוש לביצוע העבודות. 

 

שם מלא: _______ת.ז. __________ מס' קבלן רשום________חתימה  וחותמת________ 

 

קבלן הריסה 

מינהל ההנדסה רח' פילון 5 מוקד טלפוני 03-7247777  

 pikuah_bniya_outgoin@mail.tel-aviv.gov.il

אני הח"מ  נשכרתי על ידי בעל ההיתר לבצע את עבודות ההריסה במבנה, הנני קבלן רשום 

מס'_______ ואני מתחייב: 

 :

1. לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע פגיעה כלשהי כתוצאה מסוג העבודה המצריך משנה זהירות 

בביצועה. 

2. אני מתחייב להעסיק מהנדס אחראי לביצוע באופן צמוד בכל מהלך העבודה לפיקוח על ביצוע 

העבודה בהתאם להיתר הבנייה ולתוכניות. 

3. אני מתחייב לקבל ולדרוש ממתכנן השלד הוראות לנושא שלביות ביצוע עבודות הבניה על פי 

היתר זה, ולוודא כי העבודות תבוצענה בהתאם להוראות אלו. 

4. בנוסף, אנקוט בכל אמצעי זהירות  שיידרש וכי אם איווכח כי שקיים חשש סביר שבביצוע 

העבודה או בחלק ממנה יש כדי להעמיד את הדיירים בבניין ובבניינים הסמוכים בסכנה כלשהי, 

אורה על פינויים עד אשר יוסר החשש. 

הנני מצהיר שבידי הניסיון, הידע, התעודות, הביטוחים והרישיונות הנדרשים לביצוע העבודות. 

 

שם מלא: _______ת.ז.__________ מס' קבלן רשום________חתימה  וחותמת________ 


