
  
 את להצהיר חובתי בדבר שהוזהרתי לאחר , __________ מספר ז.ת נושא __________ מ"הח אני

  :כדלקמן בכתב בזאת מצהיר  ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת
 

 על") המתקן" :להלןKW 700 )( עד( ט"קו_____ בגודל וולטאי-פוטו מתקן להקים מתעתד יאנ .1
 ______ בגוש _____ חלקה ____ חלקה כתת הידועים במקרקעין כדין שהוקם מבנה גג

 .ברשת המתקן לשילוב לבקשתי שיצורפו במסמכים כמפורט,_____ ביישוב
 

 העתק הוא  ,האמורה לבקשתי המתקן יוקם עליו המבנה של בניה תכנית העתק שצורף ככל .2
 עליו המבנה של הבניה מהיתר חלק המהווה ,והסופית המקורית גרמושקה לתכנית מתאים

 .בקשתי מושא המתקן יוקם
  

 הגרמושקה בהעתק בצבע שסומן כפי ,המבנה גג על ורק אך יוקם המתקן כי מצהיר הנני .3
 המרכז ידי על המאושר האורטופוטו במסמך בצבע שסומן או ,לבקשתי שצורף לעיל הנזכר
 במעמד חיוני שירות ספק בודק בפני הצבעתי עליו במיקום או לבקשתי שצורף ישראל למיפוי

 .בשטח מקדים סיור
 

מהיתר)  הפטורים ומבנים עבודות(  והבנייה התכנון תקנות בדרישות ויעמוד יוקם המתקן   4.
   1734, עמ' 7976(להלן: "התקנות"). אשר פורסמו בקובץ תקנות  2018-"ח התשע(תיקון) 
  .רלוונטי דין כל הוראות ובדרישות לתקנות והתוספת לתקנות24נה תק בדרישות ובמיוחד

 
 הוראה בכל או נספחיהן על לעיל הנזכרות התקנות בהוראות אעמוד לא אם כי לי ידוע .5

 יחובר לא שהמתקן הרי  ,המתקן של לרשת והחיבור ההקמה במועד דין כל פי על מחייבת
 .החשמל לרשת

 
  .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .6

  
 

  ___________ המזמין חתימת
  
  
 

 ד"עו ידי על חתימה אימות

 ברחוב במשרדי התייצב _______ ביום כי מאשר ___________ ד"עו , __________ אני
 ה\עליו כי ה\אותו שהזהרתי לאחר __________ 'מס .ז.ת נושא__________ גב \מר ___________

 נכונות את ה\אישר  ,בחוק הקבועים לעונשים ה\צפוי תהא \יהא כן לא שאם האמת את להצהיר
  .בפני עליה ה\וחתם דלעיל ה\הצהרתו

 
 :תאגיד או חברה הינו והמזמין במקרה

 ה"ה חתימת וכי ,ופעילים קיימים ,בישראל כדין רשומים התאגיד או החברה כי לאשר הנני
 התאגיד או החברה חותמת בצירוף __________ז.ת __________ -ו _________ ז.ת__________

 להצהיר עליהם\עליו כי הוזהרו ה"ה כי מאשר הנני  .ועניין דבר לכל התאגיד או החברה את מחייבת
 ו\שהוזהר ולאחר כן יעשו לא אם  ,בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו \יהיה הם\הוא וכי אמת

  .בפני ההצהרה על מו\חתם כאמור
  
 

________________           _________________     
 חתימה וחותמת עו"ד                 תאריך


