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 אישור לביצוע עבודה בשטחים ציבוריים

 

 חפירה:____________________________ ה מטרת העבודה/ הפרויקט/ שם

 __________________________________________ __הפרויקט: כתובת

 

 פרטי המבקש:

 

 ______ טל':______ _____________ כתובת:_______ __________ת.ז.: שם:_________________ 

 

 פרטי קבלן מבצע:

 ____________________  כתובת:   _________________: ת.ז  _________________ שם:

 ______ ________________  טל':

 ____________  ______________חתימה: -__________עד -תקופת הביצוע: מ

 

 ושה חודשים בלבד מיום החתימה. תוקפו של האישור יהיה עד לשל הערה:
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 :הרשותגורמי 

 מנהל אגף רישוי ופיקוח הוועדה המקומית לתכנון ובניה

   

 3920033-052יטי  עדי קר -חשמל קבלן 

_________________________________________ ______________________________:הערות

______________________________________________________________________ ______

 ____________________________________________________________________________ 

 : ________________חתימה     :______________ ךריתא

  

 6396969-050כהן  אופיר  - פ.עאגף ש. ל מנה

_________________________________________ ______________________________:הערות

______ ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 : ________________חתימה     :______________ ךריתא

 

 4000426-005אלון עמרוסי מנהל מחלקת פיקוח 

_________________________________________ ______________________________ :הערות

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 ____: ____________חתימה     :______________ ךריתא

  

 5שלוחה  3446708-04סבטלנה גרמן   מהנדסת תנועה

_________________________________________ ______________________________:הערות

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________ ________________________ 

 : ________________חתימה     :______________ ךריתא
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 :גורמי חוץ

 קבז

  : _______________ _____ תאריךחתימה: ________ ______הערות:__________________

 חברת חשמל 

  : _______________ _____ תאריךחתימה: ________ ______הערות:__________________

 רקת -מי

  : _______________ _____ תאריךחתימה: ________ ______הערות:__________________

 הוט

  : _______________ _____ תאריךחתימה: ________ ______הערות:__________________

 לי באר ע

  : _______________ _____ תאריךחתימה: ________ ______הערות:__________________

 עתיקות רשות ה

 : _______________ _____ תאריךחתימה: ________ ______הערות:__________________
  

 הערות כלליות

 סהעם שרטוט החפירה הנדרשת וסימון השיקום כפי שסוכם עם נציגי ההנד למסמך זה יצורף תשריט .1

    . התשריט יהיה על רקע מפת מדידה או תצ"א, יוצג בצורה ברורה ויהווה חלק ממסמכי אישורבמועצה

 העבודה. 

               את תחילת העבודה, המפקח יהיה נוכח בעת פתיחת  המועצהיש לתאם עם המפקח מטעם  .2

 ה. המדרכה/כביש, בעת ביצוע ההידוק ובסיום העבודה ע"מ לאשר את מסירת

 השיקום המתבקש:  להלן אופן .3

סוג א' והידוקם,  במדרכת אבנים משתלבות: הנחת התשתיות בקווים ישרים, מילוי התעלה במצעים -

יפוע המדרכה תוך כדי הבטחת ש  סביב והתקנת אבן משתלבת לכל רוחב  20  –מילוי שכבת בטון ב  

 יימת.ובדוגמת הריצוף הקאבנים משתלבות שבורות יוחלפו ע"פ הדגם והצבע הקיימים  תקני.

 . 20 -במדרכת אספלט: הנחת התשתיות בקווים ישרים...)כמו בסלילה קודם( ב -

אבן משתלבת לאורך   פירוק האספלט לכל רוחב המדרכה וסלילה מחדש בשיפוע הנדרש, כולל ביצוע -

 יה לעיוורים.אבן השפה ואבני נח

 .ס"מ מעל הצנרת CLSM20בחציות של כבישים יש לשים    ש:בכבי -

 מ' מכל צד של החציה.  1.5כ –, יש לבצע קרצוף וריפוד מחדש של כל רוחב הכביש ובתוואי החפירה

 

3 



 
 

 ]הקלד טקסט[   ]הקלד טקסט[ 

 

 

 

 

4 .  

 במידה והעבודה לא מתבצעת תוך חודשים מיום האישור, יש לחדש את אישור הבקשה. -

הרשות וגורמי  גורמי –וונטיים בלן להמציא אישורים על תיאום העבודה מול כל הגורמים הרלעל הק -
 הרצ"ב.  חוץ. לפי הטבלה

 על הקבלן  לדאוג לאישור משטרה בכל עבודה בתחום הכביש.  -

 באחריות לכל נזק שיגרם לתשתיות פיתוח או לכל שטח ציבורי אחר. איישהקבלן  -

 ה.י מצעים ביום פתיחתה, גם אם לא הסתימה העבודעל הקבלן לסגור כל תעלה ע"  -

 פינוי עבודות עפר יעשה למקום מאושר ע"פ חוק.  -

 ולשלט את אזור העבודה ע"פ חוק. על הקבלן לגדר -

 

 תאריך_____________                             חתימת המבקש_______________   

 

 

 

 

 

 היתר עבודה לקבלנים מס'_____________________ 

 

                    _______________                                                           _______ ______ __ 

 חתימת מהנדסת המועצה                                                                       תאריך              

  .יום החתימה()תוקפו של האישור יהיה עד לשלושה חודשים בלבד מ

 

 : אישור שיקום

 ם.העבודה במשך שנתיים מהיוהריני לאשר כי המדרכה/כביש תוקנו לשביעות רצוננו, הקבלן ערב לטיב 

 

      ___________                   _____                                                                    _ _______________ 

 מפקח על עבודת                                                          .פ.ע                                         אגף שמנהל                
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