
 

 

 תאריך: __________________.                                                                                                        עבור     
 תאגיד "מי יבנה" 

 מחלקת הנדסה 
 

 .בקשה למתן היתר חפירה טופס 
 

 ______________. ____לנטוע בכתובת ____ /לחרוש /קידוח  /מבקש היתר חפירה  הנני החתום מטה
 עירייה:_______________.  בתיק בקשה: _________________  מספר 

 : _______________. 'כמפורט בתרשים מס
 .מטר ________   אורך החפירה:ס"מ,  ____הנטיעה יהיה: ___/החריש /הקידוח /עומק החפירה 

 ______ :____________________________)בנוסף לתרשים(   המתוכננת העבודהפרטים על 
 ___________________________________________________________________________

 .______________________________________________________________ 
 . עבודה\יש לציין ולהדגיש בתרשים הממוחשב את תוואי החפירה  הערה:

 
 אהיה חייב:ידוע לי כי אם יינתן לי היתר לביצוע העבודה כמבוקש 

 
, דהיינו לשלוח שעות לפחות על מועד ביצוע העבודות כפי המפורט בהיתר  72להודיע מראש  .1

  yavne.co.il-yair@meyזימון לביצוע העבודות שכולל את תוואי ותיאור העבודות לכתובת מייל 
 yavne.co.il-liora@mey ולמייל 

-liora@mey, מייל: לענייני פיקוח יש לתאם עם מזכירת ההנדסה מי יבנה מטעם איש קשר  .2
yavne.co.il  :08-9332000, טלפון 

והביוב ע"י מי יבנה בע"מ על  הריני מצהיר כי ידוע לי שעלולות להיות סטיות בסימון תשתיות המים  .3
, לפיכך אני  ן וככל שהתקבל, ככל שסומאו במסגרת המידע שקיבלתי גבי התוכנית אשר הגשתי

מתחייב בזאת כי אבדוק בשטח את המיקום המדויק ואת העומק של תשתיות המים והביוב, 
ש ויידר גישוש במידהגם  ו וגם אמצעים אלקטרוניים או הביוב/באמצעות פתיחת שוחות המים ו
. על הקבלן להזמין את נציג  מטר מקביל ומטה או חציית תשתית 1במיקומים בהם קיימת קרבה של 

 גישוש./  התאגיד לכל חפירה
לשאת בכל ההוצאות הכרוכות במתן השגחה מטעם תאגיד מי יבנה בע"מ )באם  עליי ידוע לי כי  .4

 פיקוח צמוד(. אדרש לשלם אגרה בגין
היתר חתום,  במידה והתקבל ק שייגרם כתוצאה מן העבודות )לרבותידוע לי שאני אחראי לכל נז .5

נזק לתשתיות המים והביוב( והריני מתחייב לפצות את מי יבנה בע"מ בגין כל נזק אשר יגרם  
 או בקשר אליה./המבוקשת ו העבודהכתוצאה מ

אית מי הביוב בשל העבודות שאבצע, תהיה רשאו \ידוע לי, כי ככל שייגרם נזק לתשתיות המים ו  .6
או לבטל את אישור החפירה עד לתיקון הנזק והשבת המצב לקדמותו, על /ויבנה בע"מ להקפיא 

 חשבוני, לשביעות רצונה ובהתאם להוראותיה של מי יבנה בע"מ.
מי יבנה בע"מ בלבד וכי אם קיים חשש לפגיעה  'ידוע לי כי ההיתר המבוקש מתייחס לתשתיות חב .7

, סלקום,  ', מפעילי טלפון בזק, אורנגyesאחרות )כגון: חברות הכבלים הוט, 'בתשתיות של חב
תבצעו  המירס, חברת חשמל וחברות נוספות( עלי להסדיר את העניין מול הגורם הרלוונטי לאזור בו 

 העבודות.
 הציבורי בלבד ומסתמך על תוכניות שהוגשו על ידי. ידוע לי כי אישור התאגיד מתייחס לשטח  .8
 באחריות הקבלן לקבל את אישור בעל הנכס. ,ביצוע העבודה בשטחים פרטיים .9

למעט הזנת המים אל הנכס וחיבור   אין תאגיד המים אחראי לשום מתקן שהוקם בשטח פרטי 
 . הביוב

 ות מים וביוב לסוגיהןמטר לפחות מכל תשתי 1של   מינימלי מתן ההיתר מותנה בשמירת מרחק .10
 .ובשמירת מרחק גדולה יותר בהתאם למהות העבודה ולהערות במידה וינתנו
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כאשר בעת כיסוי    א. חציות של תשתיות מים יבוצעו אך ורק מתחת לצינורות המים בשרוולים .11
 . הצינור חובה להחזיר סרט סימון כחול עם כיתוב "מי שתיה"

 .אלה אם אושר פרט חצייה פרטני בעת תיאום התכנון שטח ב. חציות של צינורות ביוב ייקבע בסיור
במקרה של פגיעה או אפילו חשש לפגיעה בתשתיות מים או ביוב )שהיו ידועות או שלא היו ידועות   .12

מי יבנה, בגין כל נזק   'לקבלן( יש לדווח מיידית לתאגיד המים וכן לפצות, בכפוף לכל דין את חב
 אשר יגרם לה כתוצאה מהעבודה המבוקשת מיד עם פנייתה הראשונה.

לאחר החזרת המצב לקדמותו )כגון:    מסירת העבודותבסיום העבודה יש לקבל מ"מי יבנה" אישור  .13
 בדיקת שוחות, תקינות קווים וכדומה(.

 ופן אחר במסמך זה.או ובין כל א של הוספה, מחיקה   , בין בדרךאין להכניס כל שינוי .14
 במקרה בו לא ניתן לעמוד באחד מהסעיפים הנ"ל יש ליצור קשר לתיאום.  .15
 חתום ע"י התאגיד.  לאחר קבלתורק  בתוקף היתר זה  תוקף היתר זה הוא שנה מיום חתימתו. .16

 
 פרטי הקבלן המבצע: 

 ____________________________________________________. שם מלא של המבקש:  
 

 ______________________________________. _:_______________ החברה + ח.פ  שם 
 

 עיר:_______________________________________________________./מיקוד /מען 
 

 __________________. פקס:________________________________/נייד /מספר טלפון  
 

 פרטי היזם: 
 שם מלא של המבקש:____________________________________________________. 

 
 שם מוסד:____________________________________________________________.

 
 פקס:__________________________________________________. /נייד /מספר טלפון  

 
 תעודת זהות:______________________________________________. /חתימת המבקש 

 
 ע.מ:______________________________________________________. /חותמת + ח.פ 

 
 ___________________.חותמת נציג תאגיד מי יבנה:____________________________ 

 
 הערות והנחיות התאגיד: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


