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 /     / תאריך 

  היתר מס' 

  מתוך  1 עמוד 
 

 

 

 היתר לביצוע עבודות זמניות בדרך 
 ( 62.231.10)נוהל מת"ן  1970לתקנות התעבורה   176,  15,  3על פי תקנות 

 

 פרטי מבקש ההיתר:  .1
 

  כתובת:   שם הקבלן המבצע: 

  פקס:   סלולרי:   טלפון: 
 

  כתובת:   שם מגיש הבקשה:

  בבית:   סלולרי:   טלפון: 
 

  כתובת:   שם מנהל עבודה: 

  פקס:   סלולרי:   טלפון: 
 

 פרטי הבקשה:  .2

 

  מקום ביצוע העבודה: 

  סוג העבודה: 

  תאריך הסיום:   תאריך התחלה: 
 

  שעות ביצוע העבודה: 

  עד שעה:  משעה:  עבודת יום: 

  עד שעה:  משעה:  עבודת לילה: 
 

 

  חתימה וחותמת:   תוקף האישור הוארך עד:  
 

  חתימה וחותמת:   תוקף האישור הוארך עד: 
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 תנאים לביצוע העבודה:  .3

 באתר העבודה יוצבו תמרורים ושלטי אזהרה :  א.

    על פי תכנית עקרונית מספר: ______________________ מתוך הנחיות

  2020עירוניים בהוצאת משרד התחבורה אפריל להסדרי תנועה זמניים באתרי עבודה 

 )מצ"ב(. 

         על פי תוכנית מהנדס תנועה רשוי/ מומחה שמספרה

________________________________________ מתאריך _________     

  

 חתימה וחותמת מהנדס תנועה : __________             

           

 המבקש או הקבלן שפרטיהם נרשמו לעיל אחראים לקיום הוראו ההיתר ובמקרה של אי    

 קיום הוראות ההיתר, תופסק העבודה והקבלן צפוי לעמוד לדין.    

 

באחריות המתכנן ו/או מהנדס הפרויקט ו/או הקבלן לבצע את הסדרי התנועה    .ב

 בודה.  כמפורט בתוכנית המצ"ב ולוודא את קיומם במשך כל תקופת הע

 כללי: 

הקבלן יציב ויתחזק את כל הסדרי והתקני התנועה  •

והבטיחות כמפורט בהנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים 

  2020באתרי עבודה עירוניים בהוצאת משרד התחבורה 

וכמפורט בחוברת התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה  

בדרך ע"י הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה 

ל משרד התחבורה, זאת בהתאם לתוכנית הסדרי  ובטיחות ש 

תנועה ובטיחות זמניים מאושרת ע"י רשות התמרור, או 

לחלופין כל הנחיות משרד התחבורה שיצאו באותה עת, 

 והמחייבים את הקבלן/המתכנן.

הקבלן יהיה אחראי לכל התקני הבטיחות תוך כדי ביצוע  •

ה  העבודה וכמו כן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצא 

מפעילותו: לבני אדם, בעלי חיים, כלי רכב, מבנים וכל 

 מערכת תשתית במפלס הקרקע מעל הקרקע ותת קרקעית.

 

 עבודות יום:    .ג

יבוצעו בשעות היום בשעות העבודה המפורטות בטופס לעיל ועפ"י הסדרי     

 תנועה ובטיחות זמניים המפרטים בתוכנית.
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 עבודות לילה:    .ד

החשיכה יואר אתר העבודה ויגודר בגידור היקפי בשעות  .א

בהתאם לתרשימים  932,  929מלא ויסומן בתמרורים  

 המצורפים. 

.   932כל התמרורים והקונוסים יהיו מוארים בפנסי הבזק  .ב

 על תמרור. 932יוארו פנסי הבזק  929,  901תמרורי  

כל העובדים באתר ילבשו אפודות זוהרות מחזירות אור, בכל שעות   .ה

 יממה. ה

בגמר יום העבודה יש להשאיר את הדרך תקינה לתנועה בטוחה ואין  .ו

 להשאיר חומרים ו/או כלי עבודה בדרך. 

כתנאי לביצוע העבודה יש לתאם את כל הסדרי התשלום של השוטרים  .ז 

סבא, במידה וזמן העבודה מתארך מעבר לזמן  -מראש, עם משטרת כפר 

סיום העבודה באמצעות   שנקבע בהיתר, יש להאריך את ההיתר לפני מועד

 סבא.-רמ"ת כפר

הקבלן יפנה לראש משרד ניהול בתחנת כפ"ס לתאום העסקת שוטרים  .ח

 בשכר עפ"י אישור זה. 

אישור זה חייב להמצא באתר העבודה בכל עת בידי מנהל העבודה האחראי  .ט

באתר, ביחד עם כל המסמכים הנלווים אליו )כגון: תרשים משרד  

 ת עבודה עפ"י שלבי ביצוע וכדו'(. התחבורה/יועץ תנועה, תוכני 

עפ"י דרישת העירייה יפרסם הקבלן הודעה לתושבים בעיתונות המקומית   .י

 ו/או באמצעות מנשרים על מועד ואופי העבודה. 

באחריות הקבלן לעדכן את קואופרטיב דן/אגד/מוקד עירוני/מד"א/כיבוי  .יא

ע"מ   בדבר ביצוע העבודה –אש, או כל גורם אחר עפ"י דרישת העירייה 

 שייערכו לכך. 

כל התמרורים, השלטים ואמצעי הבטיחות הנוספים יהיו תיקניים ונקיים  .יב

 בכל עת.

מ' ביום לפני אתר   100משני צידי הכביש  901בכל עבודה יוצבו תמרורי  .יג

  200עד  150העבודה מכל כיווני ההגעה לאתר העבודה, בעבודת לילה 

 מטר בהתאם לתנאי השטח.

יצוע ואישור התאומים הנדרשים מול הרשות  התחלת העבודה מותנת בב .יד

 המקומית.

בכל מקרה של הפסקת פעולת רמזור באתר העבודה ובתחומו, הקבלן   . טו

אחראי לאספקת גנרטור לתפעול הרמזור, לידע את חברת הרמזורים ומח'  

הרמזורים בעירייה, ובמקביל להודיע למשטרה ולהזמין שוטרים להכוונת  

 התנועה.
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 מפורט של העבודה והערות נוספות:  תאור .4

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 

 

 

 המלצת העירייה:

 ____________________________ ______________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 המלצת המשטרה 

 א.  ביצוע העבודה ביום יותנה בהעסקת __ שוטרים ___ פקח ___ אתתים. 

 ב.  ביצוע העבודה בלילה יותנה בהעסקת __ שוטרים ___ פקח ___ אתתים. 

 בהעסקת שוטרים ו/או אתתים. ג.  אין צורך 

 ד. אחר: __________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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 הזמנה/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  

ב שכל האחריות בהיתר זה ברורים לי ואני מתחייב לפעול על פיהן. כמו כן, הריני מתחיי

לביצוע העבודה לפי היתר זה, תחול על חברתי ואהיה אחראי לכל תביעה שתוגש בגין 

 ביצוע העבודה נשואת היתר זה.

 

 

    ______________________                            _____________________ 

 יועץ תנועה מוסמך   הצהרת הקבלן/מבקש ההיתר /  

 ייריה מטעם ע מנהל העבודה  

 

 

 

 ____________________  ______________________ 

 חתימה  וחותמת  חתימה  וחותמת  

 

 

 לאחר שבוצעו ההתייעצויות הנדרשות עם משטרת כפר סבא
 

 בתאריך: _____________ 

 

 לתקנות התעבורה אנו מקבלים/דוחים   18וזאת ע"פ תקנה  

 ומאשרים עבודה זו. 12סעיף   –את המלצות העירייה/המשטרה 

 

 
______________________________ ___________________________ 

 מהנדס הרשות חתימה וחותמת המלצת וחתימת משטרת ישראל
 

 

 09-7473446סבא -פקס: משרד תנועה כפר

 
 

 


