
 
 

 

 המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
 קצין מטה לענייני תעסוקה

 074-7642929*         4943טל'  
 

 תאריך: __________                                                                                             
 לכב'

 המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
 עסוקהקצין מטה לענייני ת

 
 ;לעניין אישור ממהנדס קונסטרוקטור ממעסיק בענף שיפוצים טופס הצהרה  הנדון:

 שיפוצים לן בקע"י  )בהמשך לבקשה להזמנת עובדים לצורך ביצוע עבודות שיפוץ
 רשום ברשם הקבלנים( קבלן  שאינו  

 
 

 ____________________ מס' זהות __________מטה _________________ אני החתום

 , _______________אשר כתובתי הינה _______________________________________

 _________________וא"לד___________________טל' נייד______________נייחטלפון 

נשכרתי על ידי בעל הזכויות במבנה לביצוע עבודות שיפוץ )להלן: "העבודה"( כי מצהיר 

 ._____________________________________בכתובת: _______________________

שיש בה נגיעה ליסודות המבנה הינה  עבודה המתוכננת אני מתחייב כי בכל מקרה שבו העבודה 
אשר יש בה כדי להשפיע על או עבודה או שלד המבנה או קורות או קירות תמך הקיימים במבנה, 

לרבות  הזזה או הריסה של עמודים או   -  העומס החל עליואו על חוזק המבנה או יציבות המבנה 
ביצוע או , או ביצוע שינויים במרפסת או בתקרה או ברצפה או בממ"ד, במבנה קורות או קירות

או כל או על חוזק המבנה, החל על המבנה על העומס  ותהמשפיעכלשהן או הריסה תוספת בניה 
כל עבודה הכרוכה בהוספת משקל  ואיציקת בטון, או ביצוע עבודה הכרוכה בשימוש בפיגומים, 

מהנדס העבודה תבוצע בליווי  -או עומס על המבנה, או בכל מקרה אחר בו הדבר נחוץ לפי כל דין 
 ממהנדס קונסטרוקטור מורשה אישור מראש ובכתבלרבות קבלת  ,קונסטרוקטור מורשה

 לביצוע אותה עבודה. ,)להלן: "הקונסטרוקטור"(
ביצוע העבודה  לפני קונסטרוקטורהציא לכם העתק אישור  אני מתחייב להמבמקרה כאמור 

לפי הנחיותיו של אך ורק לפעול ולבצע את העבודה האמורה כן הנני מתחייב האמורה ו
 בפיקוחו.ו הקונסטרוקטור

 בזאת באתי על החתום:ו
 
 

 ____________________:תאריך    ____________________חתימה:
 
 

 נכס:אישור בעל ה
 

 ____________________ מס' זהות __________מטה _________________ אני החתום

 , _______________אשר כתובתי הינה _______________________________________

 _________________וא"ל_ד__________________טל' נייד_____________נייח_טלפון 

 כי:מצהיר 

 .לרבות ספח מלאשלי העתק תעודת זהות  מצורף אני בעל הזכויות במבנה / בנכס  שפרטיו לעיל.
 אישור בעלות /  *יש לצרףיש להקיף את האפשרות המתאימה. *)אני בעל / חוכר / שוכר הנכס. 

( "קבלן השיפוצים"אני שכרתי את ה"ה ______________  )להלן:  (חכירה / הסכם שכירות.
 התחייבות קבלן השיפוצים לעיל.הצהרת ואני מודע ל .כמפורט לעיל לביצוע עבודות שיפוץ

 
 בזאת באתי על החתום:ו 

 
 ____________________:תאריך    ____________________חתימה:


