היתר לעבודות חפירה לתשתיות מס'

2020320

עבודות תאגיד מי הרצליה

חידוש היתר

החלפת קווי ביוב ומים

2020040
העבודות בשעות יום :משעה  09.00עד 17.00
עבודת בשעות לילה :משעה  22.00עד 05.00
הערות
טלפון

הדר

מתחם העבודה:
מבקש ההיתר

שם
תאגיד "מי הרצליה"

1-800-200-133

קבלן המבצע ואחראי ביצוע

יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ

050-5508066

האחראי מטעם התאגיד

יוסי דרומי

050-5794945

האחראי על התכנון

אריק אבנרי

053-2400669

מועד ביצוע משוער:

אוגוסט – דצמבר 2020

02/09/2020

oshrit@mey-herz.co.il

arik@mey-herz.co.il

משך הביצוע 4 :חודשים

לאחר שבוצעו התייעצויות הנדרשות עם נציג משטרת ישראל עפ"י תקנה  18לתקנות התעבורה עיריית הרצליה מסכימה לביצוע עבודה
המבוקשת בכפוף לקיום דרישות העירייה והמשטרה המפורטות לעיל:

תאור העבודה :

עבודות בתחום הדרך (כביש ,מדרכות) עפ"י תכנית חב' רונן שכנר הנדסת תנועה.
חסימת תנועה בקטעי הרחוב לאבטחת הנחת מערכות ביוב ומים חדשות במתחם.

חסימת קטעי רח' הדר לצורך אבטחת ביצוע חפירות והנחת צנרת מים וביוב חדשה במסגרת פרויקט החלפת קווים של
תאגיד "מי הרצליה" .הביצוע בחפירה פתוחה ,הנחת צנרת והצבת שוחות.
עבודות חפירה לאורך מדרכה ובכביש ברח' הדר עפ"י תכנית הסדרי תנועה זמניים מס'  42-47של משרד תכנון "רונן שכנר
הנדסת תנועה ותחבורה" עבור התאגיד.
באחריות התאגיד לוודא שכל העבודות המתוארות בתכנית תבוצענה בשטחים הציבוריים בלבד.
אישור זה אינו חל על שטחים פרטיים ועל שטחים אשר לא הופקעו.
על התאגיד לדרוש מהקבלן הסרת תשתיות ביוב הישנות לאחר הפעלת הקווים החדשים.
בכל שלב הביצוע חייב הקבלן לשמור מעברים בטוחים להולכי רגל .באזור העבודה יש לגדר בגדר  PVCכתומה.
בתום כל יום/לילה עבודה חייב הקבלן לבצע שיקום המיסעה ולפתוח את הרחוב לתנועה תקינה.
הסדרי תנועה זמניים יוצבו עפ"י תכניות המצ"ב ע"י צוות אבטחה מקצועי ושוטרים להכוונת התנועה עפ"י שיקול המשטרה.
העברות התנועה יבוצעו אך ורק ע"י צוות אבטחה מקצועי מוסמך .המשטרה תקבע צורך שימוש בלוח נייד מהבהב (עגלת חץ).

התחבורה הציבורית .נציג המבצע חייב לקבל הסכמה מפורשת לביצוע מכל אלה:
 חב' "מטרופולין":

משה פרידמן

 052-4310127 -או

moshef@metropoline.com

תאום תשתיות .נציג המבצע חייב לפחות  48שעות לפני הביצוע בכל דרך אפשרית ליידע את כל אלה:


מח' כבישים וניקוז:

אינג' דמיטרי גנקין

050-7635549

dmitryg@herzliya.muni.il

תאום הביצוע .נציג המבצע חייב לפחות  48שעות לפני הביצוע בכל דרך אפשרית ליידע את כל אלה:
Carmel@herzliya.muni.il
 09-9591520או
106
 המוקד העירוני הרצליה:
hk100police@gmail.com
 050-6274931רס"מ חגי קרואל
 משטרת הירקון:
Oded@herzliya.muni.il
 053-7292641עודד כץ
 אגף בטחון:
yakovma@102.gov.il
 09-9507826יעקב מאסטי
 כיבוי אש הרצליה:
חובה לקבל הסכמה של החברות התחב"צ .אי קיום תנאי זה שולל את תוקף ההיתר.
שיקום התוואי .הקבלן חייב לבצע שיקום עפ"י הוראות מח' אחזקת הכבישים :טל גרנית09-9591573:

Tal2@herzliya.muni.il

יידוע הציבור .באחריות היזם לפחות  48שעות לפני הביצוע בכל דרך אפשרית ליידע את כל אלה:

הקבלן חייב ביום הביצוע בכל דרך אפשרית ליידע את תושבי הבתים הסמוכים לאזור העבודה ובעלי העסקים בסביבה.
 09-9591508/9או dorit@herzliya.muni.il ,avnerp@herzliya.muni.il
 דוברות העירייה:
WAZE
 חברת ווייז:

הסדרי תנועה זמניים יוצבו עפ"י תכניות המצ"ב ע"י צוות אבטחה מקצועי ושוטרים להכוונת התנועה עפ"י שיקול המשטרה.
העברות התנועה יבוצעו אך ורק ע"י צוות אבטחה מקצועי מוסמך .המשטרה תקבע צורך שימוש בלוח נייד מהבהב (עגלת חץ).
אסור בהחלט להתחיל בביצוע ללא תאום מוקדם במקום עם נציגי כל הגורמים הרלוונטיים שתשתיותיהם עלולות להיפגע.
ע"מ למנוע כל אפשרות פגיעה בתשתיות העירוניות הקיימות סמוך לתוואי (כגון צנרת מים ,ביוב ,קווי סניקה וגלישה ,צנרת ניקוז ,כבלי תאורה ורמזור ומערכות גינון והשקיה) חייב קבלן
לפני הביצוע לתאם את התוואי במקום מול נציגי גורמי תשתיות הרלוונטיים.
הקבלן מחויב לשימוש באמצעי אבטחה אישיים לכל עובד בכל עת ביצוע העבודות והימצאות הצוות בתחומי הדרך.
אישור זה בתוקף אך ורק לאחר חתימת התחייבות ביצוע ע"י נציג מוסמך של מבצע העבודות.

המבצע חייב לשאת ישירות באחריות ובהוצאות לכל נזק שייגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב עבודתו במקום ,הן לרכוש העירוני והן לצד ג' כל שהוא עד לסיומן.

המבצע חייב להציב הסדרי תנועה זמניים עפ"י היתר זה ואישור המשטרה ולשמור על מעבר בטוח להולכי רגל עד תום העבודה.

אביזרי הבטיחות יהיו אביזרים תקניים ומאושרים ע"י משרד התחבורה לרבות אופן הצבתם.

המבצע יהיה אחראי היחידי ובמישרין לקיום כל אמצעי הבטיחות והגהות בסביבת העבודה.

המבצע חייב לתקן ,לשקם את מתחם העבודה ולהחזיר מצב לקדמותו מייד לאחר סיום העבודה.

ביצוע העבודה מותנה בקבלת כל האישורים הדרושים עפ"י דין.

אישור זה אינו בא במקום היתר בניה או היתרי חפירה/עבודה אחר של כל גורם המוסמך לכך.

אישור זה אינו חל על כל פעילות בשטחים


שלב  – 1עבודות לילה

שלב  – 2עבודות לילה

שלב  – 3עבודות לילה

שלב 4

שלב 5א

שלב 5ב

שלב 6

שלב 7

חסימת לילה  -צומת גולומב

חסימת לילה  -צומת יגאל אלון

חסימת לילה  -צומת י.ל .ברוך

חסימת לילה  -צומת העלייה השניה

