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 יהבנלקבלני ויזמי  כתב התחייבות
בזאת  ת/מתחייב בעל/מנהל/ החברה היזמית בהיתר הבניהאני הח"מ _____________ *היזם:

ח.פ./ ע.מ. _________________ לקיים את ההוראות __בשם החברה ______________
באתר הבנייה הנמצא בכתובת_____________________ הידוע כגוש  המופיעות כדלקמן

 מסמך רשם החברות עדכני( –מצ"ב :___________)'טל ___________ חלקה__________
 

מתחייב/ת בזאת בשם  החברה המבצעתבעל/מנהל/ אני הח"מ _____________ :*קבלן מבצע
ח.פ./ ע.מ. _________________ לקיים את ההוראות המופיעות __החברה ______________

ת_____________________ הידוע כגוש ___________ כדלקמן באתר הבנייה הנמצא בכתוב
 מסמך רשם החברות עדכני( –מצ"ב :______________) 'טל חלקה__________

 
 יה ולא יונחו בשטח הציבורי.כל הכלים יאוחסנו בתחומי אתר הבנ .1

כולל דרכי גישה ישמרו נקיים ,ניקיונו ושלמותו של השטח הסמוך לאתר הבניה  .2
 .דגש בסיום כל יום עבודה ובעיקר בסוף השבועמסודרים, יש לתת ו

 .תחום מגרש הבניהיוצבו תאי שירותים ב .3

ישאר פנוי למעבר עוברי אורח תוך שימת דגש יכל השטח הגובל והצמוד לאתר הבניה  .4
 מיוחד לנושא נוחות ובטיחות עוברי האורח.

ן למניעת ייותקן חיפוי תקני מבד על כל החלק החיצוני של הפיגומים הממוקמים בבני .5
מ' מגבול  3 -נפילת חפצים מעבר לחיפוי וזאת כאשר אותה החזית נמצאת פחות מ

 החלקה.
בקטע הגובל במדרכה ציבורית למעבר חופשי של  תקני ומאובטחגג הקמת קירוי  .6

 מ' מהמדרכה. 3העוברים והשבים, באתר בניה בו המבנה נמצא במרחק עד 
יוצבו וכמו כן עם העיריה  בתיאום עשוייהנחת משטחים וחומרי בנין בשטח הציבורי  .7

 .במקום שלטי אזהרה

במידה ומים נקוו באתר, , היקוות מים ו/או שפכים בשטח האתרתתבצע מניעה של  .8
 .ינוקזו ע"י הקבלןהיקוות המים 

אים והצבת אדם הפרעה לתנועה לצורך ביצוע עבודות בניה מחייבת הצבת שילוט מת .9
 ף הנדסה ופיקוח עירוני.ובתאום עם אג שיכווין את התנועה

יובהר כי במידה ותהיה פגיעה כלשהי בתשתיות העירוניות בעקבות עבודות הבניה של  .10
הקבלן, אם על ידו או על ידי גורמים אחרים המבצעים עבודות עבור הבניין אותו בונה 

הקבלן כדוגמא, חברת החשמל, תאגיד מים וביוב וכיוב' אזי היזם יהיה אחראי לתיקון 
 ת ויחזיר את המצב לקדמותו על חשבונו.התשתיו

          07:00-17:00ה' משעה  -יום א' שעות פעילות עבודה במהלך השבוע .11
אם , אלא בבצהריים 14:00שעה יופסקו העבודות באתר הבניה בוערבי חג בימי שישי 

 או מי שהוסמך על ידו.ממהנדס העיר ראש חריג בכתב מאישור יינתן 

לביצוע עבודות מערבלי בטון/משאיות ו/או כלים  ל איסור מוחלטחערבי חג  \בימי שישי .12
 כבדים נוספים וכדו'....

נתן האפשרות לפעילות בתאום ואישור מראש מול יבמקרים שניתן להכיל בתוך האתר ת
 משרד מהנדס העיר ופיקוח עירוני.

 ובכל מקרה לא תהיה חסימה של כביש/רחוב.
 בחתימה על כתב התחייבות זה.ידוע לח"מ כי קבלת היתר בניה מותנה 

 
  _______________                       ____________________ __________________ 

 חתימה וחותמת       שם בעל החברה היזמית      תאריך              
  _______________                        ______________________________________ 
 
 חתימה וחותמת       שם בעל הקבלן המבצע      תאריך              
 

 מנהל העבודה באתר:
 ________  שם משפחה: __________ רישיון :_________שם: _____________

 
 ובת: __________________________טל':___________כת ת.ז.____________


