משרד מהנדס העיר

תאריך_____________:
לכבוד
__________________
שלום רב,
הנדון :אישור לביצוע עבודות כריה/חפירה – בתחום העיר
להלן תנאי העירייה לקבלת אישור לביצוע עבודות כריה/חפירה/תיעול בשטח העיר ,כדי לשמור על
תשתיות קיימות.
 .1יש להמציא את האישורים כמפורט בנספח א' – רשימת אישורים להיתר חפירה.
 .2לא יתחיל בביצוע החפירה אלא אם נמסר על ביצוע  48שעות מראש למשרד מהנדס העיר בטל04- :
 8789740ולמוקד העירוני .04-8789700/1
 .3העבודה תבוצע בעבודת ידיים ובכלים ידניים בלבד לא בכלים מכניים )טרקטור ,מחפרון(.
במקומות בהם אין אפשרות לבצע בידיים ויש צורך בהפעלת כלים מכנים ,יבוצע באישור מיוחד
ובפיקוח צמוד ע"י נציג מהנדס העיר.
 .4על המבצע לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ,כולל שילוט הכוונה ,גידור ,ביטוח וכל הדרוש לשמירת
הבטיחות של כלי הרכב ו/או הולכי הרגל העוברים במקום.
 .5העבודה בפתיחת כבישים או מדרכות או אחר תבוצע בשלבים ובהדרגה ,פתיחה וסגירה של קטעים
בכביש ,במדרכה או בגינה ,כיסוי חול מילוי חוזר ,הידוק בשכבות ,תיקוני אספלט או ריצוף משתלב
וכל זאת עפ"י לפי הוראות העירייה.
 .6על המבצע להחזיר את המצב בשטח לקדמותו .כל נזק שייגרם עקב ביצוע העבודה ,יתוקן מיד ע"י
המבקש ועל חשבונו.
 .7יש לאפשר מעבר תקין ובטוח בשטח החפירה ,באופן שלא תהיה סכנה למשתמשים בגין ביצוע
החפירה.
 .8שקיעות במצעים במהלך העבודה יתוקנו לאלתר.
 .9יש להמציא מכתב התחייבות לתיקון של שקיעה במשך שנה מיום גמר העבודה ,לאחר הודעה של 3
ימים מראש.
 .10העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות מאושרות.
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 .11לפי שיקול מהנדס העיר ,המבקש יפקיד מכתב התחייבות/ערבות בנקאית ע"ס ________ מטעם
בנק מוכר לתקופת הביצוע וזאת להבטחת קיום התנאים.
 .12ההיתר מוגבל לתקופה של  3חודשים מתאריך מתן האישור.
 .13יש להחתים את הרשות על נספח ב' אישור סיום ביצוע העבודה המצ"ב.
 .14העבודות תושלמנה תוך _____________ ימי עבודה ממועד תחילת הביצוע.
 .15על המבקש לדווח לעירייה – משרד מהנדס העיר על כל שינוי או סטייה מתוכנית או חריגה מאישור
הניתן.

מאשרים קבלת ההנחיות הנ"ל ומתחייבים לפעול על פיהם.
על החתום:

חב'______________________:
טל'______________________:
חתימה____________________:

אישור משרד מהנדס העיר
לאחר קבלת כל האישורים והשלמת כל התנאים המבוקשים ,אין התנגדות לביצוע העבודה ומאשרים
את הביצוע ולאחר השלמת נספח א' המצ"ב.

על המבקש להודיע על מועד תחילת הביצוע וכן על סיום העבודה

בכבוד רב,
יובל ברנוב
מהנדס העיר
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נספח א'
רשימת אישורים להיתר חפירה

היתר חפירה /עבודות מס ________ תאריך___________________ :

לביצוע עבודות חפירה  ,סלילה קידוחים ברח' ___________________________
עבור______________________________________________________
בזה הנני מאשר ל_____________________________________________:
טלפון____________:פלאפון_______________:פקס'_________________:

א .אישורים למתן היתרי חפירה מרשויות:
 .1חב' החשמל_________________________________________
 .2חב' בזק ___________________________________________
 .3חב' כבלים/הוט ______________________________________
 .4תאגיד מים וביוב )ימים( _______________________
 .5אגף עתיקות________________________________________

בברכה,
יובל ברנוב
מהנדס העיר
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