תצהיר עורך דו"ח אפיון סביבתי
אני הח"מ _____________________ ,מס' זהות ___________________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
 .1אני ערכתי דו"ח אפיון סביבתי למגרש ___________ בתכנית ____________,
ששמה _______________שם התכנית( )להלן – "הדוח"" ,המגרש"(.
 .2אני בעל הכשירות הדרושה לפי כל דין לערוך דו"ח זה ,לפי המסמכים המצורפים בזה.
 .3אני ערכתי את הדו"ח בעצמי ובסיוע יועצים נוספים כמפורט להלן:
שם היועץ

תחום מומחיותו והכשרתו

הסעיפים בתסקיר שבהם
סייע היועץ

א.
ב.
ג.

 .4אני אחראי להכנת הדו"ח ולתוכנו ,לרבות הנתונים ,המסקנות וההמלצות המופיעים בו.
 .5אני מאשר כי לפי מיטב ידיעתי המקצועית ,נתוני הדו"ח שהגשתי נכונים ותואמים את
הנחיות מוסדות התכנון לרבות ההנחיות המרחביות לכל הנחיה רלבנטית אחרת.
 .6אני יודע כי תנאי לקבלת היתר בניה להקמת מבנה במגרש יהא אישור הדו"ח על ידי הגורם
הסביבתי המוסמך בוועדה המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה.
 .7אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי ,החתימה למטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי זה אמת.
________________
חתימת המצהיר
אישור
אני החתום מטה____________ ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום_________ הופיע
לפני______________ המוכר לי אישית  /שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'________ ולאחר
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,ועי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

_________________
חתימת מקבל התצהיר

תצהיר יועץ לעורך הדו"ח

אני החתום מטה ____________________ ,מס' זהות _______________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר בזה לאמור:
 .1אני סייעתי ל__________________ )שם עורך הדו"ח( בעריכתו של דו"ח השפעה על
הסביבה לתכנית ___________ששמה ________________ )להלן – "הדו"ח(.
 .2אני בעל ההכשרה והמומחיות כמפורט להלן ,לפי המסמכים המצורפים בזה.
 .3אני סייעתי בעריכת פרקים/סעיפים _______________ בדו"ח.
 .4אני ייעצתי בנושאים המפורטים בפרקים/סעיפים ______________ בדו"ח והנאמר
בדו"ח משקף את חוות דעתי המקצועית.

אני הח"מ_______________________)שם( ___________________ ,ת.ז ,הבעלים של
מגרש מספר ____________ לפי תכנית __________ ,קראתי והבנתי את האמור בתצהיר דלעיל
והנני מודע לכך כי תנאי למתן היתר בניה במגרש הנו אישור דו"ח אפיון סביבתי על הגורם הסביבתי
המוסמך בוועדה המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה.

