תאריך_____
היתר/אישור לביצוע עבודות בכביש
מספר היתר___________________
פרוטוקול התייעצות עם קצין משטרה [על פי תקנה  18לת"ת]
ימולא ע"י נציג רשות התמרור
משתתפים:
נציגי רשות
התמרור
נציגי המשטרה

שם

תפקיד

ויקטור אבקסיס

מהנדס המועצה

דרכי התקשרות טל
ודואר
098915029

רונה ברוסנן
יגאל מדמוני

רמ"ת שדות
רכז תנועה שדות

0537004148
0505079088

פרטי הפרויקט:
כתובת הפרויקט
מהות הפרויקט

שלבי הביצוע:
מספר שלב

מספר תכנית
\הסדר
תאריך עדכון
אחרון

תיאור העבודה

שעות עבודה
מומלצות

מסמכים מצורפים

התייחסות נציג המשטרה:

תאריך

שם ותפקיד

חתימה

עמדת רשות התמרור:

תאריך

שם ותפקיד

חתימה

_______20\03\18
היתר/אישור לביצוע עבודות בכביש
מספר ההיתר/אישור ____
ימולא על ידי נציג מרשות התמרור

הקבלן המורשה לבצע את _______________________.ת.ז  /ח.פ ________________
סוג העבודה _________________________.
מנהל עבודה מטעם הקבלן שם ______________ .ת.ז ____________.
העבודה מאושרת לביצוע על פי התייעצות עם המשטרה מתאריך ___ ___/___/ותנאי המשטרה
על פי הודעה למשטרה מספר __________.
מקום העבודה המאושר:
כביש מספר ______  ,ק"מ _________ .כיוון עבודה _______
ישוב _אבן יהודה___ .רחוב ___________________.
הסדר התנועה:
העבודה תבוצע על פי הסדר תנועה מספר ______
מועד ביצוע העבודה :
א .מתאריך ___ ___/___/עד תאריך ___.___/___/
שעות ביצוע משעה _________ עד שעה __________.
הכוונת התנועה תבוצע:
ללא הכוונת תנועה ידנית.
שוטרים __________
פקחי תנועה ________
ניידות ____________
באחריות מנהל הפרויקט לוודא שבאתר ימצאו המסמכים הבאים :
היתר עבודה בתוקף .
הסדר תנועה מאושר.
תנאי המשטרה לביצוע העבודות.
דגשים בנושא בטיחות
פריסת הסדרי תנועה על פי התוכניות המאושרת.
תקינות התמרור במשך זמן העבודה.
נוכחות מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה במשך זמן העבודה.
בסיום העבודה ולפני פתיחת הדרך לתנועה ,יש לוודא שאין מפגעים המסכנים את משתמשי
הדרך.
הנחיות נוספות :

תאריך

שם ומשפחה מנהל הפרויקט מטעם
רשות התמרור

חתימת מנהל הפרויקט מטעם רשות
התמרור

מצ"ב  :טופס התייעצות חתום על ידי רשות התמרור והמשטרה.

טופס אישור מועצה לעבודות בשטח ציבורי
מספר אישור:
כתובת הפרויקט__________________________________________________________:
מהות הפרויקט__________________________________________________________ :
תאריך העבודה צפוי __________________________ :יש להודיע  5ימים מראש על תאריך מדויק
שעות עבודה___________________________________________________________ :
פגיעה בתשתיות (כביש ,מדרכות ,אספלט ,משתלבות אחר)_____________________________ :
חסימת צירים כן/לא פרט____________________________________________________:
עבודה במוסדות חינוך כן/לא פרט______________________________________________:
הערות מחלקת חזות

תאריך

שם ותפקיד

חתימה

הערות מחלקת ביטחון/פיקוח

תאריך

שם ותפקיד

חתימה

הערות מחלקת הנדסה

תאריך

שם ותפקיד

חתימה

אישור זה הוא אישור מקדמי בלבד ולא מחליף היתרים אחרים (חשמל ,מים ,חפירה ועוד)
כל נזק שיגרם יתוקן ע"י מזמין העבודה.
אישור זה מתייחס לשטח ציבורי בלבד.
על המזמין לדאוג לבטיחות האתר ,גידור ,שילוט ,ניקוי ועוד
שם המזמין _______________:טלפון נייד _________________:חתימה_______________:

