מינהל הנדסה
אגף תאום תכנון ותשתית

מנהל כללי

מס' היתר ( :פנימי)

מס' הבקשה ( :פנימי)
תאריך פתיחת התיק ( :פנימי)

גרסה מס'2 :

אישור תאום תשתיות
שם הפרויקט/העבודה/מטרת החפירה _______________________________________________________:
כתובת הפרויקט:
מזמין העבודה :
שם_____________________________:

ח.פ___________________:

כתובת__________________________________:טל _______________:מייל ________________:
איש קשר _____________________________:ת.ז ___________________ נייד ___________________:
פרטי קבלן מבצע:
שם____________________________:

ח.פ___________________:

כתובת __________________________:טל ___________________:מייל ________________________ :
איש קשר _____________________________:ת.ז _____________________ נייד _________________:

לתשומת לב המבקש :
.1אישור העירייה מתייחס לשטח הציבורי בלבד ,ומסתמך על התכניות שהוגשו ע"י המבקש.
.2באם לצורך ביצוע העבודה יש להיכנס לשטחים פרטיים באחריות המבקש לקבל את אישור
בעל הנכס.
.3אין העירייה אחראית לשום מתקן שהוקם בשטח פרטי.
.4אם בעתיד לצורך עבודות פיתוח של העירייה יהיה צורך בהעתקת המתקן ו/או תשתיות
למקום אחר יעשה זאת המבקש על חשבונו תוך  60יום.
 .5יש להציב באתר שלט המפרט את שם המזמין ,הקבלן המבצע ,סוג העבודה  ,וטלפון נייד זמין לקריאה.
 .6האחריות לבטיחות העובדים באתר העבודה תחול על מזמין העבודה והקבלן המבצע.
הערות______________________________________________________________________________:
חתימת המזמין/הקבלן___________________________________:

אישור הבקשה ע"י העירייה:
תאריך___________________ :

חתימה_________________________________ :

אין לבצע כל עבודה ללא היתר בתוקף !
תוקפו של אישור זה הינו לשלושה חודשים בלבד מיום החתימה
אישור שיקום
הריני לאשר כי המדרכה/כביש תוקנו לשביעות רצוננו.הקבלן ערב לטיב העבודה במשך שנתיים מהיום.

_________________

מנהלת מח' כבישים ותנועה

_________________
מנהל מח' תאורה
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_____________________
מפקח על עבודת הקבלנים

מינהל הנדסה
מנהל כללי

אגף תאום תכנון ותשתית
אגפי עירייה

מח' תיעול -מב"ת( :פנימי)
לא קיימת  /קיימת מערכת תיעול עירונית באתר.יש לתאם לפני ובעת הביצוע עם מחלקת מב"ת.
הערות:
חתימת מב"ת______________________ :

תאריך___________________ :

מהנדס תאורה( :פנימי)
לא קימת  /קיימת רשת תאורה עירונית באתר.יש לתאם לפני ובעת הביצוע עם מנהל מח' תאורה.
הערות:
תאריך:

___________________

חתימת מהנדס תאורה______________________ :

אגף שפע :
הערות:
חתימת שפ"ע :

תאריך________________ :
אגף גינון :
הערות:

חתימת גינון :

תאריך________________ :
חל"ת :
הערות:

חתימה_________________________ :

תאריך________________ :
אגף איכות הסביבה :
הערות:

חתימה_________________________ :

תאריך________________ :
מח' תנועה וכבישים :
ראה הנחיות מחיבות לעבודה בדרך.

הערות -:אישור הבקשה מהווה אישור מהנדס מח' תנועה .אישור לתפיסת שטח ציבורי מוגבל ל 6-חודשים מיום קבלת
האישור .יש להאריך לאחר מועד זה .על הקבלן לדאוג לביטוח לעובדים ולצד ג' בתחום שטח זה.

הנחיות מחיבות לעבודה בדרך
 .1פתיחה ו/או סגירת כביש /מדרכה תתבצע בנוכחות המפקח מטעם העיריה אשר יהיה נוכח בעת ביצוע ההידוק.
 .2במדרכות אספלט יש לשקם את כל רוחב המדרכה ,במדרכות משתלבות יש לשקם את כל רוחב המדרכה עד  3מ'
רוחב לאורך הקטע שנחפר.
 .3בכביש אספלט יש לבצע קרצוף של כ 1 -מ' מכל צד של החפירה.

על הקבלן להודיע למחלקת תנועה וכבישים בעירייה ולמשטרה כ  72שעות לפני תחילת העבודה.
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מינהל הנדסה
מנהל כללי

אגף תאום תכנון ותשתית
גורמי חוץ

דף זה צריך להכיל במרוכז את אישורי כל הגורמים המסומנים כנדרשים לאישור הבקשה.

בזק:

הערות:
תאריך :

חתימה:

חברת חשמל:
הערות:
תאריך :

חתימה:

מי נתניה:
הערות:
תאריך :

חתימה:

"הוט":
הערות:

תאריך :

חתימה:

סלקום:
הערות:
תאריך :

חתימה:

פרטנר :
הערות:
תאריך :

חתימה:

רשות העתיקות :
הערות:
תאריך :

חתימה:

תחבורה ציבורית :

הערות:

תאריך :
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חתימה:

מינהל הנדסה
אגף תאום תכנון ותשתית

מנהל כללי

היתר לעבודה בשטח ציבורי
אישור משטרת ישראל
תאריך______________:

היתר זה מכיל  ___4_____:דפים
________ תוכניות/תרשימים
מזמין העבודה___________________:

מס' היתר ____________
ח.פ _______________ :

הקבלן המבצע _________________ :ח.פ:

טלפון _____________:

________________

טלפון______________:

איש קשר _____________________:ת.ז _________________:

נייד _______________:

מקום ביצוע העבודה__________________________________________________________ :
מהות העבודה_______________________________________________________________ :
_______________________________________________________________
תאריך התחלת העבודה______________ :

תאריך סיום העבודה____________________:

העבודה שתבוצע בשעות היום משעה________ :

עד שעה_______ :

העבודה שתבוצע בשעות הלילה משעה_______ :

עד שעה_______ :

אחר_______________________________________________________________________ :
שינוי תאריך סיום עבודה לתאריך _____________ :חתימת משטרה _______________________
חתימת הקבלן ________________________
חתימת הרשות המקומית ________________
היתר זה על כל חלקיו ימצא באתר העבודה בידי הקבלן/מנהל העבודה/האחראי בכל עת.
מזמין העבודה והקבלן שפרטיהם נרשמו לעיל אחראים לקיום הוראות ההיתר ותנאיו
במקרה של אי קיום הוראות ההיתר או תנאיו ,תופסק העבודה והנ"ל צפויים לעמוד לדין.
באחריות מזמין העבודה והקבלן המבצע לבצע את הסדרי התנועה כמפורט
בתוכנית המצ"ב ולוודא את קיומם ושלמותם במשך כל תקופת העבודה
היתר זה יקבל תוקף רק לאחר מסירת העתק חתום ע"י עירית נתניה למשטרה
תאום העסקת השוטרים בשכר יבוצע באמצעות משרד הניהול בתחנת משטרת נתניה .09-8864444
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מינהל הנדסה
מנהל כללי

אגף תאום תכנון ותשתית

להלן תנאים להיתר :

 . 1הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות כמפורט בהנחיות משרד התחבורה במדריך להצבת תמרורים.

הנחיות להגנת עוברי דרך

באתרי עבודה בדרכים עירוניות .הקבלן ישתמש באביזרי תנועה ובטיחות שאושרו ע"י הוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה
ובטיחות.
 .2תאור מפורט של העבודה:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 . 3הקבלן אחראי לכל אמצעי הבטיחות תוך כדי ביצוע העבודה וכמו כן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולותיו לבני
אדם ,מבנים ,בעלי חיים ,כלי רכב וכל תשתית עליונה ותת קרקעית.
 .4התייחסות מהנדס תנועה מטעם העירייה________________________________________________:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 .5עבודות לילה:
א .בשעת החשיכה יוצבו מהבהבים  932על תמרורי  904 ,903 , 931 ,908 ,930 ,901,214,215הנראים למרחק של 150
מטר לפחות ובמידת הצורך יוצבו פנסי תאורה לפני אתר העבודה לשני הכיוונים.
ב .העובדים באתר ילבשו אפודות זוהרות ,גם ביום וגם בלילה.
 .6הקבלן יחזיר את המצב לקדמותו בסיום יום העבודה ויסיר כל מכשול מהדרך.
 .7סימונים זמניים באספלט שאינו מיועד לקרצוף וריבוד ע"י הקבלן ,יבוצע בסרטי הדבקה תקניים.
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מינהל הנדסה
מנהל כללי

אגף תאום תכנון ותשתית

 .8יש לבצע את כל הסדרי התשלום של השוטרים מראש ,כתנאי לביצוע העבודה .
 .9ע"פ דרישת העירייה יפרסם הקבלן הודעה לתושבים בעיתונות המקומית ו/או באמצעות מנשרים על

מועד ואופי העבודה.

 .10באחריות הקבלן לעדכן את נתיב אקספרס/אגד/תעבורה/מוקד עירוני/מד"א/כיבוי אש ,או כל גורם אחר ע"פ דרישת העירייה
– בדבר ביצוע העבודה ע"מ שיערכו לכך.
 . 11כל הפסקת פעולת רמזור באתר העבודה ובתחומו ,באחריות הקבלן לדאוג לגנרטור ,לתאם את העבודה מול חברת הרמזורים
ולידע את המשטרה ומחלקת תנועה וכבישים בעירית נתניה ובסיום לפעול ע"פ סעיף . 6
 .12הוראת שוטר בשטח גוברת על הוראות היתר זה.
.13הקבלן אחראי לספק לשוטרים המועסקים באתר פנסי תאורה וציוד קשר כמפורט.
 .14על הקבלן להודיע למשטרה ועירית נתניה כ  72שעות לפני תחילת הביצוע.

 .15במידה ונדרשת הארכת ההיתר תוגש הבקשה להארכה לעירית נתניה כשבועיים לפני פקיעת תוקפו של ההיתר.
 .16בעבודות לטווח קצר (עד  6שבועות) ,יוצב שלט באתר העבודה ובו פרטי הקבלן המבצע ומזמין העבודה.
מידות השלט  0.50מ' * 0.75מ' ,רקע כתום (ראה נספח  .)1השלט יוצב על גבי בסיס גומי.
 .17בעבודות לטווח ארוך (מעל ל 6-שבועות) ,יוצב שלט כשבוע לפני תחילת העבודות ,.בשלט יצוין תאריך התחלת העבודות
ומועד הסיום .מידות השלט  1.50מ' * 2.50מ' (ראה נספח  .)2השלט יוצב על עמודים באופן שלא יפריע לציבור ,בנוסף לשלט
זה יותקנו בעת ביצוע העבודות שלטים כמפורט בסעיף .16
_______________________

________________________

חתימת המתכנן

חתימת מזמין העבודה

_________________________

________________________

חתימת מהנדס התנועה מטעם העירייה

חתימה וחותמת הקבלן
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מינהל הנדסה
אגף תאום תכנון ותשתית

מנהל כללי

תאריך______________:
מס' היתר( :פנימי)____________

מס' תיק (פנימי) ____________
המלצת המשטרה:
א .הסדרי התנועה יוצבו ע"י מוסמך להצבה באתרי סלילה.
ב .ביצוע העבודה ביום יותנה בהעסקת _______ שוטרים

_______ אתתים.

ג .ביצוע העבודה בלילה יותנה בהעסקת ______ שוטרים

_______ אתתים.

ד .אין צורך בהעסקת שוטרים ו/או אתתים.
ה .הנחיות מפורטות:
העבודה תבוצע ברחוב ___________________________________________________

על הקבלן למגן ,לסמן ולשלט על ידי מוסמך אבטחה מטעמו עפ"י התוכנית המאושרת.
הקבלן ימנה במקום מנהל עבודה מוסמך הנושא תג עם שמו.

הריני מקבל עליי את התנאים הנ"ל
_____________________________

_______________________________
חתימת הקבלן ותאריך

המלצת וחתימת משטרת ישראל

לאחר שבוצעו ההתייעצויות הנדרשות עם משטרת נתניה
ע"פ תקנה  18לתקנות התעבורה הננו מאשרים עבודה זו.
בכפוף לדרישות העירייה והמשטרה המפורטות באישור.
__________________________________
חתימה וחותמת הרשות המקומית
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מינהל הנדסה
אגף תאום תכנון ותשתית

מנהל כללי
נספחים:

1
שילוט לעבודות לטווח קצר  0.50מ'* 0.75מ'

2
שילוט לעבודות לטווח ארוך  1.50מ'* 2.50מ'

(מזמין העבודה)
(שם היזם)

שם
הפרויקט

זהירות!
עבודות
זמניות

מהות
הפרויקט

שם הקבלן_______________:
טלפון__________________:

תחילת עבודה11/11/11 :
סיום עבודה11/11/11 :
שם הקבלן_______________:
טלפון__________________:

בשילוט זה יפורט שם הפרויקט העומד להתבצע.
לדוגמא :חב' החשמל מבצעת הטמנת רשת מ"ג.
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