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 בקשה לביצוע עבודות חפירה

 הנחיות לקבלת היתר :

 שלב 1 פתיחת הבקשה

 לצורך פתיחת הבקשה יש להעביר

 יש להעביר צילום קבלה –אישור תשלום אגרה  .1

 טופס מלא + ערבות –טופס פרטים  .2

 ( + סט תוכניות עבודה מלא.4A ,3Aתוכניות תנוחה/תנועה ) -עותקי תוכניות נייר  4 .3

 יש לציין את הקובץ הראשי PDF+ּDWG –דיסק/מייל עם התוכניות  .4

 האלמנטים הבאים: התוכנית תכלול את כל –דרישות לתוכניות היתר חפירה 

להגיש קובץ תוכנית אחת עבור כל בקשה או לציין שם קובץ ראשי )ללא חתכים,  יש .1

 אלא אם התבקשו במיוחד( –חזיתות, פרטים וכו' 

תוכנית על גבי מדידה מעודכנת ברשת ישראל החדשה כולל תאריך המדידה  .2

 וחותמת על ידי מודד מוסמך.

יש לסמן את גבולות העבודה, ולהדגיש את העבודה המבוקשת לעומת מצב קיים  .3

 בצבע.

 .DWGריקה ולהפריד שכבת תכנון ב 0שכבה  .4

כולל פירוט  –פרטי המבקש, מהות העבודה להיתר  –במודל יהיה סטריפ הכולל את  .5

 כל הרחובות, עבודה על אילו תשתיות, הנחה ו/או פירוק.

 יש לצרף פונטים. .6

 סימון במדידה של תשתיות גובלות/חוצות/מקבילות תת"ק ועילי. .7

 מטר מתוואי החפירה  4סימון במדידה של עצים גובלים ברדיוס  .8

ת, צילום הרחובות, האספלט והמדרכות טרם תחילת העבודה ותיעוד תשתיות קיימו .9

תמרורים, ספסלים וריהוט ציבורי, מפגעים קיימים ואישור מחלקת תשתיות להחזרת 

לילה ון וסהמצב לקדמותו לאחר החפירה והגדרת איזור מדרכות וכבישים לתיק

 מחדש מול מחלקת תשתיות.

 תיאום לנושא ריבוד אספלט, הידוק תשתית מצעים למדרכות וכו'. .10

 

 

 שלב 2 -אישור עקרוני לתכנון 

ר. העתיקות, הוט,    –הגשת עותק אישורי גורמי תשתית חיצוניים )במרוכז בלבד( .1

 בזק, חב' חשמל ותאגיד מים, פקיד יערות, מחלקת תשתיות.
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 שלב 3 – קבלת היתר עבודה לביצוע כולל הסדרי תנועה- לקבל

 העברת הצהרת מהנדס וערבות . -אישור איכות סביבה .1

 העברת ערבות בטיחות אתר .2

 תרשימי/ תוכנית הסדרי תנועה זמניים מאושרים ע"י יועץ תנועה עירוני. .3

 

 ה ותאום ביצוע זמני עבודה בפועלאישור משטר – 4שלב 

 החתמת משטרת ישראל .1

עבודה בשעות ערב/לילה ו/בסופ"ש באישור  –תאום ואישור ימי עבודה בפועל  .2

 מנכ"ל/מהנדס העיר/ראש העיר.

 מדור תשתיות -. העברת עותק היתר עבודה מקורי חתום לידי אגף הנדסה .3

 

 אין אישור לביצוע עבודה כלשהי בתחום העיר לפני סיום שלב זה!

 

 לאחר ביצוע העבודה – 5שלב 

 קבלת אישור מסירה מול אגף שפ"ע, פקח עירייה  ואגף ההנדסה. .1

 . GISלאחר ביצוע לפי מפרט עירוני במדור  AS MADEאישור תוכנית עדות  .2

 מתן ערבות ביצוע לשנה ושחרור ערבות בטיחות אתר. .3

 אישור סגירת חשבון מול תאגיד המים. .4

 דיווח למוקד על סיום העבודה. .5
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 תנאי ומגבלות : .א

 
מציין את שם הקבלן המבצע יש להציב בכל מקום עבודה שלט גדול דיו וברור ה .1

 ומטעם מי מבצע )חח"י, בזק, טל"כ, משהב"ש(

 על הקבלן לגדר ולתחם את החפירה/חציה באופן שתימנע פגיעה בנפש וברכוש. .2

 על הקבלן להציב שלט המזהיר על ביצוע החפירה/חציה. .3

אין להשאיר חפירה פתוחה בסוף יום העבודה לרבות במצעים. יש  –בכביש  .4

החפירה/ חציה מיד בסוף יום העבודה באספלט. ניתנת האפשרות לרבד את 

להנחת אספלט קר למשך שבוע ימים. לאחר מכן נדרש הקבלן לפרק את 

 האספלט הקר ולמלא את החפירה/חציה באספלט חם קבוע.

 שעות מסגירתה במצעים. 48על הקבלן לרצף/לרבד את אזור המדרכה תוך  .5

, ידאג הקבלן למעבר הולכי רגל חלופי במהלך כל משך העבודה באזור המדרכה .6

 תוך הצבת שילוט הכוונה להולכי הרגל.

 על הקבלן לאסוף פסולת באופן שוטף ולהשאיר שטח נקי בסיום יום עבודה. .7

על הקבלן לא להניח חומרי עבודה ולחרוג מעבר לשטח המתוחם ומשולט ובוודאי  .8

 לא על נתיב הנסיעה/כביש.

 תבוצע בליווי פקח מטעמו.על הקבלן לדאוג כי העבודה  .9

אין לחסום כניסות לחניות פרטיות. במידה והעבודה דורשת חסימה נדרש  .10

להודיע לדיירים ע"י פלייר שיודבק בכניסת הבית/החנייה ארבעה ימים לפחות 

 לפני ביצוע העבודה.)נוסח יינתן ע"י המועצה(

ר בהיתר אין לחסום את הכביש לתנועה )למעט מקרים בהם אוש –חציה בכביש   .11

ונרשם במפורשות( חציות הכבישים יבוצעו בשלבים כך שהתנועה תנותב 

לסירוגין בין הנתיבים, זאת על מנת לאפשר המשך זרימת תנועה. העבודה 

 תתבצע בליווי שוטר צמוד.

סגירת כביש לתנועה, לאחר שאושר ונרשם בהיתר, יתבצע לאחר שהקבלן  .12

עמוד ½ מים מראש. גודל המודעה פרסם מודעה בשני מקומונים לפחות, שבוע י

 לפחות. ) נוסח יינתן ע"י המועצה(

 מודגש בזאת כי כל חציה /עבודה בכביש בתחום דורשת ליווי שוטר צמוד. .13

 הביצוע יתבצע בשלבים הבאים: –אופן ביצוע חציה/מעבר/חפירה בכביש  .14

 ניסור האספלט במסור מכני בקווים ישרים. .א

ובכלים קטנים למניעת הרמת שכבות הוצאת האספלט תתבצע בזהירות יתר  .ב

אספלט בסמוך לניסור. אין לפרק את האספלט בסמוך לניסור בעזרת 

 טרקטור.

הנחת התשתית תוך הקפדה על הנחת חול מתחת ומעל התשתית כולל סרט  .ג

 סימון.

באזור המסיעה )בחציות וחפירות אורך( המילוי החוזר יהיה מבטון מסוג  .ד

CLSM. 

יחד עם בדיקת מעבדה לאיכות המילוי והידוקו כולל מילוי מצע מדרכה יבוצע  .ה

CLSM .תעודת משלוח ומעבדה לחוזק 

 חצייה שבוצעה במקטע חדיש תגרום לביצוע ריבוד בין צמתים קרובות. .ו
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באזור המדרכה והשוליים הקבלן נדרש להחזיר מצעים חדשים סוג א' תוך  .15

קח תשתיות הקפדה על הידוק והרטבה. הקבלן נדרש להציג תעודת משלוח למפ

 מטעם העירייה.

 חפירות בהם אושר שימוש במצעים יהיה כדלקמן: .16

) השימוש 75מ' והמצעים יהודקו במכבש  1.00רוחב החפירה יהיה מינימום 

בג'בקה להידוק מצעים אסור(. התחברות למצב קיים במצעים יהיה בדירוג ולא 

 בקו ישר אנכי.

לכל עומקה בשכבות וברמת מ' ולא ניתן להדק  1.00כל חפירה שרוחבה קטן מ .17

 בעל הערכים המצוינים מעלה. CLSMההידוק הנדרשת תמולא בבטון מסוג 

כל חשיפה של מערכות אחרות בתוואי החפירה מחייבת החזרת המצב לקדמותו,  .18

הכיסוי והנחת חול מתחת ומעל התשתית כולל סימון עפ"י הנדרש עבור 

 התשתית שהתגלתה.

 במדרגות ולא בקו ישר. התחברות אספלט חדש לישן יתבצע .19

אין לחסום מעבר להולכי רגל במדרכה. במידה ונדרשת עבודה לרוחב  –מדרכות  .20

 כל המדרכה יש לדאוג למעבר להולכי רגל חלופי במקביל או במדרכה מקבילה.

 יש לעבוד לפי כל כללי הבטיחות והזהירות. .21

 יש לסמן, לגדר ולתמרר אזור העבודה עפ"י כל כללי הבטיחות. .22

 בוד עם היתר חתום ע"י כל הגורמים ומעודכן לתאריך יום העבודה.יש לע .23

 אין להניח אספלט, מצעים ואגו"מ בימי גשם. .24

 יש להחזיק העתק היתר עבודה בשטח. .25

 בסיום העבודה יש לנקות ולטאטא את הכביש/מדרכה. .26

פינוי פסולת אספלט עודפי עפר פסולת בנייה יהיה לאתר פסולת מורשה. הקבלן  .27

הסכם התקשרות עם אתר פסולת מורשה טרם תחילת העבודה נדרש להציג 

 למחלקת פיקוח עירוני.

 אין להשאיר פסולת בשטח ציבורי ללא אישור. .28

שטח התארגנות יתואם ויאושר ע"י מחלקת פיקוח על הבניה טרם תחילת  .29

 העבודה.

 יש לעבוד לפי חוקי העזר קריית אונו . .30

 פסקת העבודה.אי מילוי אחד או חלק מהתנאים הר"מ תגרום לה .31

 הנני מצהיר בזאת כי קראתי את ההנחיות ומתחייב לעבוד על פיהן. .32

 יש לעבוד עפ"י "הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" .33

 

 

 

 חתימה וחותמת קבלן__________________
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 חתימת ואישור הגורמים המקצועיים

 

 

 חתימה/חותמת הערות/הנחיות תאריך הגורם

חב' חשמל  -חשמל ותאורה 

       מח' אחזקה ותשתיות

    פקידת יערות

חב' בזק -טלפונים         

חב' הוט -תקשורת בכבלים         

אגף  -אגף איכות הסביבה 

       תשתיות/גינון

       מחלקת אחזקה

תשתיות -אגף ההנדסה         

פיקוח -אגף הביטחון        

מח' חינוך )במידה והביצוע 

       בקרבת מוסד חינוך(

        מוקד עירוני

    אגף שירות לתושב 

דוברות )הפצה באתר 

       העירייה(

       משטרה


