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 אישור לביצוע עבודה בשטחים ציבוריים
 

 __________שם הפרויקט/העבודה/מטרת החפירה:________________________________________
 

 __________הפרויקט:_______________________________________________________כתובת 
 

 פרטי המבקש:
 

 טל':__________________ת.ז.:____________כתובת:____________________שם:____________
 

 פרטי קבלן מבצע:
 

 ____________טל':_______ת.ז.:____________כתובת:___________________שם:____________
 

 ______________חתימה:____________-__________עד-תקופת הביצוע: מ
 
 

 
 

תוקפו של האישור יהיה עד לשלושה חודשים בלבד מיום  הערה:
 החתימה.

 
 :תהנחיות כלליו

 

 

  

פתיחת הכביש/מדרכה תתבצע בנוכחות המפקח מטעם העירייה אשר יהיה נוכח  -

 בעת ביצוע ההידוק.

 יש לשקם את כל הרחוב.במדרכות אספלט,  -

 מ' רוחב(  3במדרכות משתלבות/רגילות, יש לשקם את כל רוחב המדרכה )עד  -

 בכביש אספלט יש לבצע קרצוף של חצי מ' מכל צד. -

על הקבלן מטעם חב' חשמל, בזק, מת"ב להודיע למפקח מטעם העירייה על  -

 כוונתו להתחיל בעבודות החפירה ומועד תחילתה.

 לתאם עם מהנדס ביצוע. לפני מועד הביצוע יש -
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 הרשות גורמי
 

 חתימה תאריך הערות תפקיד

 סגן מהנדס העיר
 
 
 

   

מנהל אגף רישוי ופיקוח 
הוועדה המקומית לתכנון 

 ובניה
 

 גיא עמית לנדסמן
 

04-6478829 

    

 מהנדס תיעול )ניקוז(
 

 גרגורי ווילסון
 

04-6478994 

   

 מנהל אגף חשמל
 

 אורי ציון טויטו
 

04-6478833 

   

 מנהל  אגף ש.פ.ע
 

 יניב הרוש
 

04-6478833 

   

 מנהל מחלקת פיקוח עירוני
 

 אילן מונטיצ'לו
 

   

 תנועה/העיר מהנדס
 

 דורון לבבאינג' 

   

 מוקד עירוני
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 גורמי חוץ
 

 יש להמציא אישורים מהגורמים המצויינים בטבלה ולהציגם לרשות
 

אישור צירוף מסך  שם הגורם
 מאשר מהגורם 

 יסומן ע"י הרשות()

 תוקף האישור תאריך

   בזק

   חברת חשמל

   נעם -מי

   הוט

   מקורות

   רשות העתיקות
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 הערות כלליות
 

 אישור העירייה מתייחס לשטח הציבורי בלבד, ומסתמך על התכניות שהוגשו ע"י המבקש. .1

לשטחים פרטיים, באחריות המבקש לקבל את אישור בעל באם לצורך ביצוע העבודה יש להיכנס  .2

 הנכס.

 אין העירייה אחראית לשום מתקן שהוקם בשטח פרטי. .3

אם בעתיד לצורך עבודת פיתוח של העירייה יהיה צורך בהעתקת המתן ו/או תשתיות למקום אחר,  .4

 יעשה זאת המבקש על חשבונו.

ישיר ובין עקיף שייגרמו תוך כדי  המבקש/הקבלן המבצע יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין .5

 אספקת השירותים ו/או העבודות נשוא בקשה זו, לרבות נזק כלפי צד שלישי.

להבטחת המילוי המלא ________₪ המבקש/הקבלן ימסור לעירייה ערבות בנקאית בסכום של  .6

 של התחייבויותיו לתקופת ביצוע העבודה, לרבות תקופת בדק.

קיים פוליסות ביטוח ברות תוקף על חשבונו, אצל  חברת ביטוח המבקש/הקבלן המבצע מתחייב ל .7

מורשית בישראל, למשך כל תקופת ביצוע העבודות הכוללות ביטוח צד שלישי ולהמציא טרם 

 תחילת העבודות, אישור קיום ביטוחים מתאים

 
 

 תאריך_____________                                    חתימת המבקש_______________  
 
 
 

 היתר עבודה לקבלנים מס'_____________________
                                                                               

    
 תאריך

 (חודשים בלבד מיום החתימהתוקפו של האישור יהיה עד לשלושה )
 

 
 העיר  חתימת מהנדס

 דורון לבבאינג' 
     

  
 
 

 אישור שיקום
 

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

                  ________________                           __________________________________ 
 מנהל מח' גינון                                       מנהל מח' תאורה                       מפקח על עבודת הקבלנים    

 


