
 

 

 לאישור חפירה טופס הצהרה

 תנאים ומגבלות :

 מקום העבודה 

 _________ -___________  חלקה  -____________ גוש  -רחוב 

 24-על ביצוע העבודה כ 053-7123145 אפסיש להודיע למוקד העירוני באמצעות וואט .1
 שעות ביממה( . 24שעות טרם תחילת ביצועה , לרבות הודעה על סיום העבודה )

במידה ולא תימסר הודעה על תחילת עבודה וסיום עבודה , האחריות על השטח תחול על 
 הקבלן מרגע קבלת היתר החפירה ועד למסירת הודעה על סיום העבודה.

 
 , עבודות סלילה)הספר הכחול( . 51העבודות יבוצעו ע"פ כללי מפרט ככלל , ביצוע  .2

 
יש לסמן , לגדר , לתמרר את אזור העבודה ע"פ כללי הבטיחות והסדרי התנועה  .3

 המאושרים ובהתאם לתנאי המשטרה .
 

בעבודות בהם יש צורך בסגירת הכביש , יש להודיע זאת לתושבים באמצעות הודעות יום  .4
 טרם ביצוע העבודה.

 
 יש להחזיק באתר העבודה את היתר החפירה החתום ע"י גורמי העירייה . .5

 
 פינוי פסולת בנייה ועודפי עפר יפונו אך ורק לאתר פסולת מורשה . .6

 
 שטח התארגנות ככל שיהיה , יתואם ויאושר ע"י מחלקת תשתיות טרם תחילת העבודה . .7

 
 לא יבוצע אספלט ו/או מצעים בימי גשם . .8

 
 שעות מביצוע המצעים . 24-רבד את אזור המדרכה/מיסעה בתוך כעל הקבלן לרצף/ל .9

 
על הקבלן המבצע לערוך סיור מסירה במקום לאחר ביצוע העבודה למול מחלקת  .10

 תשתיות.
 

 על הקבלן להעביר לטובת ערבות בנקאית לטובת העירייה צמוד למדד הכללי. .11
 

 י העירייה .אי מילוי אחד או חלק מתנאים אילו , יגרור להפסקת העבודה ע" .12
 

, הנדסה למחלקת DWG/PDF, בפורמט  AS MADEבסיום העבודה , יש להעביר קובץ  .13
 ע"מ להטמיע את העבודה במערכת העירייה .

 . ronen@afula.muni.il, מייל :  6520350-04איש קשר : רונן קלניצקי 
 

        ___________________  ___________________          ___________________ 

 תאריך                                     שם החותם                        חתימה וחותמת החברה              

mailto:ronen@afula.muni.il


 

 

 הצהרת הקבלן המבצע :
 

 מקום העבודה 

 _________ -___________  חלקה  -____________ גוש  -רחוב 

 
אנו החתומים מטה , מצהירים בזאת כי העבודה תתבצע בפיקוח ובהשגחה הנדסית  .א

 ולפי תנאי אישור משטרת ישראל.צמודה , תוך מילוי כל ההוראות הבטיחות לפי כל דין , 
 לאחר קבלת ההיתר החתום ע"י גורמי העירייה , יש לקבל אישור משטרת ישראל .

 
ום התשתיות בתא שטח נשוא בקשה זו , אנו מצהירים שקיבלנו את כל הנתונים לתא .ב

 לרבות 
 *חברת חשמל

 *גורמי תקשורת
 *תאגיד המים

 *מקורות
 *נתיב הגז הטבעי
 *רשות העתיקות

 *החברות בעלי הזכות על הקרקע או מתחתיה.
 

אישור זה אינו מהווה את אישורם של גורמי חברות התשתית , ואנו מודעים לכך שעלינו  .ג
/ אישורם של חברות התשתית לצורך ביצוע החפירה  לקבל את הסכמתם / ידיעתם

 במקום .
 יגרום לעיכוב היתר חפירה .אי קבלת אישורי גורמי חברות התשתית 

 
במקרה של גרימת נזק במהלך ביצוע העבודה , אנו מתחייבים לתקנה במיידי על חשבוננו,  .ד

 באישור ולשביעות רצון העירייה .
 

עפולה בגין נזק שיגרם כתוצאה מעבודה בתא השטח  לא תהייה לנו כל טענה כלפי עיריית .ה
 לכל תשתית ולכל טכסית .

 
 אנו מתחייבים להחזיר את השטח למצבו כפי שהיה טרם תחילת העבודה . .ו

 

 

___________________          ___________________          ___________________ 

 שם החותם                        חתימה וחותמת החברה           תאריך                                        


