
  

  
  

  לביצוע–המחלקה לתאום הביצוע ההנדסי

יפו-עיריית תלֿאביב  
 בינוי   ותשתיתמינהל   

 המחלקה לתאום הביצוע ההנדסי
 03-5216811'  פקס03-5217091 טלפון 64578 תל אביב 5רחוב פילון 

 הופכים כל תאום

  
  

  תנועה זמניים לביצוע עבודות פיתוח בדרך    בקביעת הסדרי-פרוטוקול התייעצות עם קצין משטרה 
  מרחב יפתח 2011-000269-02: מספר                                   

                         :משתתפים
טלפון    תפקיד  שם

 0522794444 מומי וקנין י על עבודות בדרךמפקח רישו נציגי רשות התמרור

  תאום הנדסי' נציג מח      
    מהנדסת תנועה נציג אגף התנועה

הפיקוח על הבניהנציג   נתן שירר מנהל המחלקה לפיקוח על הבניה. ס

   XXXXX נציג הקבלן
   XXXXX מתכנן התנועה

  נציגי המשטרה  יגאל בן דוד מתאם עבודות כביש
  

  XXXXXXXXXX                   שם הפרויקט

   הריסת מבנה ובניה מחדש                 הפרויקטמהות
  

 :פרטי הפרוייקט
מסמכים חובר      שעות העבודה תאור העבודה תוכנית ' מס  יםשלב

 XXXXX  XXXXXXX   עד 07.00משעה 
17.00  

     :  שלב   הריסת מבנה ובניה מחדש

      :אשלב 

      : בשלב 

  
     משטרההערות ה

  

 יש לאפשר מעבר בטוח להולכי רגל בכל זמן העבודה. 
 אשר יוצבו משני צידי אתר העבודה ומתפקידם העברת הולכי רגל בביטחה, ילקחו מאבטחים. 
 א"מד, מכבי אש: במשך כל זמן ביצוע העבודות חובה לאפשר מעבר כלי רכב להצלה ובטחון כגון ,

 .משטרה ואמבולנסים
  

  ______________: המשטרהחתימת נציג                                                                                     8-03-2011אריך ת 
  

 :הריסת מבנה
 חומר הריסה יפונה באמצעות מיני מחפרון, הריסת מבנה בעבודת ידיים. 
 

 :הסדר פריקה וטעינה
 קסר משולב  בלבד ללא משאבהיציקות יבוצעו באמצעות מ. 
 *****נטליה ורבלובסקי' תוכנית מעודכנת תוגש לעיון ואישור אגף התנועה לידי גב. 

           
  .המלצות נציג מחלקת פיקוח על הבניה                               

 י "פעל הקבלן או נציג מטעמו להגיע אל מחלקת פיקוח על הבניה ולטפל בכל הסעיפים שבהיתר ע
 .כולל מסירת העתק מתעודת הביטוח וזאת לפני החתימה על הפרוטוקול, הנוהל

  
  

  ___  :תושחתימת נציג הר                                                                           8-03-2011: תאריך                
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