המועצה המקומית קדימה-צורן

תאריך
היתר מס'
עמוד

THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

רח' הרצל  1קדימה-צורן  • 60920טל • 09-8902962 :פקס153-9-8995686 :

-1היתר לביצוע עבודות זמניות בדרך
על פי תקנות  176 ,15 ,3לתקנות התעבורה ( 1970נוהל מת"ן )62.231.10
א .פרטי מבקש ההיתר:
שם הקבלן המבצע:
טלפון:

כתובת:
סלולארי:

שם מגיש הבקשה:
טלפון:

פקס:
כתובת:

סלולארי:

שם מנהל עבודה:
טלפון:

בבית:
כתובת:
פקס:

סלולארי:

 .2פרטי הבקשה:
מקום ביצוע העבודה:
סוג העבודה:
תאריך סיום:

תאריך התחלה:
שעות ביצוע העבודה:
משעה:
עבודת יום:

עד שעה:

משעה:

עד שעה:

עבודת לילה:

תוקף האישור הוארך עד:

חתימה וחותמת

תוקף האישור הוארך עד

חתימה וחותמת

 .3תנאים לביצוע העבודה:
א .באתר העבודה יוצבו תמרורים ושלטי אזהרה על פי:
(מצ"ב)
על פי תרשים משרד התחבורה מספר:
מתאריך_____________:
על פי תוכנית יועץ תנועה שמספרה

חותמת:

חתימה :
.

המבקש או הקבלן שפרטיהם נרשמו לעיל אחראים לקיום הוראות ההיתר ובמקרה של אי
קיום הוראות ההיתר ,תופסק העבודה והקבלן צפוי לעמוד לדין.
-2-

/
מתוך:

/

ב .באחריות המתכנן ו/או מהנדס הפרויקט ו/או הקבלן לבצע את הסדר התנועה
כמפורט בתוכנית המצ"ב ולוודא את קיומם במשך כל תקופת העבודה.
הסדרת מפת ביצוע ,מהלך עבודה בשטח.
תרשים ע"פ חוברת מע"צ ,צילום/מקור.
.
.
כללי:
* הקבלן יציב ויתחזק את כל הסדרי והתקני התנועה והבטיחות כמפורט בהנחיות להגנת
עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות בהוצאת משרד
התחבורה  1993וכמפורט בחוברת התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך ע"י
הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות של משרד התחבורה ,זאת בהתאם
לתכנית הסדרי תנועה ובטיחות זמניים מאושרת ע"י רשות התימרור ,או לחלופין כל הנחיות
משרד התחבורה שיצאו באותה עת ,והמחייבים את הקבלן/המתכנן.
* הקבלן יהיה אחראי לכל התקני הבטיחות תוך כדי ביצוע העבודה וכמו כן יהיה אחראי
לכל נזק שיגרם כתוצאה מפעילותו :לבני אדם ,בעלי חים ,כלי רכב ,מבנים וכל מערכת
תשתית במפלס הקרקע מעל הקרקע ותת קרקעית.
* באחריות המתכנן ו/או מהנדס הפרויקט ו/או הקבלן לבצע את הסדרי התנועה כמפורט
בתכניות המצ"ב ולוודא את קיומם במשך כל תקופת העבודה.
ג .עבודות יום:
יבוצעו בשעות היום בשעות העבודה המפורטות בטופס לעיל ועפ"י הסדר תנועה
ובטיחות זמניים המפורטים בתכנית.
ד .עבודות לילה:
א .בשעות החשיכה יואר אתר העבודה ויגודר בגידור היקפי מלא ויסומן בתמרורים
(930ו(403 ,)4-ו(932,)2-ו )12-בהתאם לתרשימים המצורפים.
ב .כל התמרורים יהיו מוארים בפנסי הבזק (705ה .)5-תמרורי 901פ (א403,)11-
)2כפול יוארו פנס הבזק (705ה )5-על תמרור.

(ו-

ה .כל העובדים באתר ילבשו אפודות זוהרות מחזירות אור ,בכל שעות היממה.
ו .בגמר יום העבודה יש להשאיר את הדרך תקינה לתנועה בטוחה ואין להשאיר
חומרים ו/או כלי עבודה בדרך.
ז .כתנאי לביצוע העבודה יש לתאם את כל הסדרי התשלום של השוטרים מראש,עם משטרת
כפר-סבא ,במידה וזמן העבודה מתארך מעבר לזמן שנקבע בהיתר ,יש
להאריך את ההיתר לפני מועד סיום העבודה באמצעות רמ"ת תחנת שדות.

-3ח .הקבלן יפנה לראש משרד ניהול בתחנת שדות לתאום העסקת שוטרים בשכר עפ"י
אישור זה.
ט .אישור זה חייב להימצא באתרה העבודה בכל עת בידי מנהל העבודה האחראי באתר,
ביחד עם כל המסמכים הנלווים אליו (כגון :תרשים משרד התחבורה/יועץ תנועה ,תכנית
עבודה עפ"י שלבי ביצוע וכדו').

י .עפ"י דרישת העירייה יפרסם הקבלן הודעה לתושבים בעיתונות המקומית ו/או באמצעות
מנשרים על מועד ואופי העבודה.
יא .באחריות הקבלן לעדכן את קואופרטיב דן/אגד/מוקד עירוני/מד"א/כיבוי אש ,או כל
גורם אחר עפ"י דרישת העירייה-בדבר ביצוע העבודה ע"מ שייערכו לכך.
יב .כל התמרורים ,השלטים ואמצעי הבטיחות הנוספים יהיו תקניים ונקיים בכל עת.
יג .בכל עבודה יוצבו תמרורי 901פ (א )11-משני צידי הכביש 100מ' ביום לפני אתר
העבודה
מכל כיווני ההגעה לאתר העבודה ,בעבודת לילה  150עד  200מטר בהתאם לתנאי השטח.
יד .התחלת העבודה מותנת בביצוע ואישור התאומים הנדרשים מול הרשות המקומית.
טו. .בכל מקרה של הפסקת פעולת רמזור באתר העבודה ובתחומו ,הקבלן אחראי לאספקת
גנרטור לתפעול הרמזור ,לידע את חברת הרמזורים ומח' הרמזורים בעירייה ,ובמקביל
להודיע למשטרה ולהזמין שוטרים להכוונת התנועה.
טז .פרוט שילוט ותמרור באתר העבודה:
במהלך ביצוע העבודה יחסם חלק מרוחב הדרך,
באחריות הקבלן או מטעמו הסדרת מעבר בטיחותי להולכי רגל עבור למדרכה
ממול וגידור המדרכה ברשת כתומה ע"פ תקן .מעוגנת לקרקע עם מוטות ברזל
ותמרור (930ו.)4-
נתיב נסיעה לכיוון אחד יחסם לתנועה.
בעת חסימת דרך תוצב חצובה כפולת רגלים (403ו)2-אנכי שמאלי און ימני.
בעת ביצוע עבודות לילה יש להציב אמצעי איתות בטיחותיים.
ברחוב דו סטרי יוצבו תמרור:
(439א(632 ,)43-א )45-משני צידי המסלול
(630א) 41 -
901פ(א,)11-
על המדרכה/שוליים כ 50-מטר עד  150מטר מקטע ביצוע עבודה.
באחריות הקבלן הצבת שילוט (439א )43-בדבר מודע העבודה.
בעת חסימת נתיב נסיעה או חלק ממנו יש להציב תמרור901פ (א)11 -ב שילוב
(214ב)50-או (215ב )51-קונוסים עם חובקים זוהרים ,חצובה כפולת רגלים עם 403
(ו )2-אנכי שמלי או ימני.

-4יוצבו תמרורי 901פ(א:)11-
משני צידי הדרך.
בצד ימין של הדרך.
בצד שמאל של הדרך – בעבודת יום  100מטר מקטע תחילת ביצוע העבודה –
בעבודת לילה  150מטר מקטע תחילת עבודה.
בעת ביצוע עבודות במדרכה יש להציב שילוט להולכי רגל לעבור למדרכה ממול.
יוצבו תמרורים (426ב )20-הגבלת מהירות  30קמ"ש ,משני צידי הדרך חובה
יוצבו תמרור ( 402ב )2-בעת חסימת כביש/רחוב.
(205ב(206 , )41-ב(207 , )42-ב.)43-
יוצבו תמרורי(204 :ב, )40-
עם בניית אי תנועה יש להציב מידית תמרור( 214ב(215 ,)50-ב )51-זמניים.
יוצבו תמרורי (420ב.)8-
(202ב.)46-
יוצבו תמרורי(201 :ב, )45-
( 428ב.)4-
(429ב) 3-
יוצבו תמרורי:

יוצב תמרור (109א.)9-
יוצב מחסום ע"פ תקן T2
במעגל תנועה.
יוצבו תמרורי (622ג )45-משני צידי הדרך על חצובה ,בקטע דרך שהיא בעלת שני
נתיבים ויותר.
יוצב שילוט (439א )43-שים לב לשינויים בהסדרי התנועה לפניך  ,150*100גובה 180
מהקרקע.
השלט יוצב במקום ובאופן שלא יסכן עוברי דרך.
מחסום (404ו ,)1-חסימה ,אין מעבר.
מחסום (403ו ,)2-המעבר משמאל.
תוצב עגלת חץ מהבהב הכוון נותן לשינוי על מסגרת (403ו ,)2-עם 901פ(א+ )11-
(213/214/215ב – )51/50/49-מידות200*150 / 100*150 :
כל התמרורים יוצבו במקום ברור לעוברי דרך ונקיים.
בעת פתיחת מעגל תנוע יש להציב מיידית תמרורים (303ב )48-זמניים סביב מעגל
התנועה.
בעת קרצוף כביש חובה להציב שילוט "זהירות כביש מקורצף".
בעת ביצוע עבודה בכביש יוצב רכב חיפוי עם אור צהוב מהבהב.
בעת ביצוע עבודות/חפירות או עבודות בדרך יש להציב גדר תקנית כתומה עפ"י
התקן.
 .4תאור מפורט של העבודה
.
בחסימת דרך,

לאורך קטע ביצוע העבודה,

.
.
.
.
.
.

-5נספחים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה (יהיו צמודים להיתר בכל עת)
א.

.
.

ב.
ג.
.
 .5תאום שוטרים לעבודות זמניות.
המלצת העירייה:

שוטרים
שוטרים

פקח
פקח

אתתים.
אתתים.

א .ביצוע העבודה ביום יותנה בהעסקת
ב .ביצוע העבודה בלילה יותנה בהעסקת
ג .אין צורך בהעסקת שוטרים ו/או אתתים.
ד .תנאי לביצוע העבודה הינו תשלום מראש לשוטרים באמצעות רמ"ת תחנת כפ"ס
משטרת ישראל וחתימת רשות מקומית.
.
ה .אחר:
שוטרים
שוטרים

פקח
פקח

אתתים.
אתתים.

.

המלצת המשטרה:
א .ביצוע העבודה ביום יותנה בהעסקת
ב .ביצוע העבודה בלילה יותנה בהעסקת
ג .אין צורך בהעסקת שוטרים ו/או אתתים.

.

ד .אחר:

.

.6

סעיפי החוק הנוגעים להיתר זה אשר על פיהם מחויב מבקש ההיתר לפעול:
א .סעיף  145לחוק התכנון והבניה תשכ"ה.
ב .תקנה  )2( 1לתקנות הבזק תשמ"ב .1982
ג .סעיפים  36 ,25לחוק הבזק תשמ"ב .1982
ד .תקנות התעבורה תשכ"א .1961
 .1תקנה ( 17א) – רשות תמרור מרכזית.
 .2תקנה  – 18רשות תמרור מקומית.
 .3תקנה  – 20סמכות קצין משטרה להצבת תמרור זמני.
 .4תקנה  - 147איסור השימוש בתמרורים והצבתם.
 .5תקנה  – 151שימוש בדרך שלא כדין.
 .6תקנה  – 152הנחת דבר בדרך ,סילוקו וסימונו.
 .7תקנה  – 167תחולת התקנות על העסקים בתיקון דרך.
ה.
ו.
ז.

סעיפים  3 ,5לפקודת המשטרה (ני"ח) תשל"א .1971
חוק למניעת מפגעים תשכ"א .1961
התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) .1988

-6הזמנה/היתר
מס'_____/____:
הצהרת הקבלן:
אני הקבלן  /בא כוחו של הקבלן/מנהל עבודה
.

מס' ת.ז

אני מצהיר בזאת כי קראתי  /הבנתי את האמור בהיתר זה ומתחייב שכל התנאים המפורטים
בהיתר זה ברורים לי ואני מתחייב לפעול על פיהן .כמו כן ,הריני מתחייב שכל האחריות
לביצוע העבודה לפי היתר זה ,תחול על חברתי ואהיה אחרי לכל תביעה שתוגש בגין ביצוע
העבודה נשואת היתר זה.
_______________________
_______________________
הצהרת הקבלן/מבקש ההיתר/
מנהל עבודה

יועץ תנועה מוסמך
מטעם עירייה /מועצה

.
.
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת

לאחר שבוצעו ההתייעצויות הנדרשות עם משטרת כפר סבא
בתאריך:

.

וזאת ע"פ תקנה  18לתקנות התעבורה אנו מקבלים/דוחים
את המלצות העירייה/המשטרה – סעיף  12ומאשרים עבודה זו.
תוקף האשורים מתאריך_____________ועד תאריך______________
_________________________
___________________________
המלצת וחתימת משטרת ישראל

מהנדס הרשות חתימה וחותמת

יש להעביר העתק האשור חתום עי משטרת ישראל לאגף שפע ותפעול
ולמחלקת הנדסה במועצה.
טל' :משרד תנועה תחנת שדות 09-9617225
תיאום שוטרים בשכר אבי שמואל 050-6273392

