
תאריך  __________

בקשה למתן היתר חפירה

* הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

מידע כללי
היתר חפירה ניתן לקבלנים ולמבצעי עבודות ברחוב ובשטח ציבורי בתחום שיפוטה של הרשות העירונית ובאחריות תאגיד מי לוד וזאת, 

בכדי לשמור מפגיעה בתשתיות התת קרקעיות (כגון: מים, ביוב, טלפון, חשמל, גז, דלק כבלים וכו‘).

אין להתחיל בביצוע העבודות ללא היתר ממחלקת ההנדסה ומתן ההיתר כולל אחריות המבצע להחזרת המצב לקדמותו ולניקוי השטח עם 
תום ביצוע העבודות.

אישור התאגיד מתייחס לשטח הציבורי בלבד ומסתמך על התוכניות שהוגשו על ידי המבקש.

ככל שלצורך ביצוע העבודה יש להיכנס לשטחים פרטיים, באחריות המבקש לקבל את אישור בעל הנכס. 

אין התאגיד אחראי לשום מתקן שהוקם בשטח פרטי.

אם בעתיד לצורך עבודות פיתוח של התאגיד יהיה צורך בהעתקת המתקן ו/או תשתיות למקום אחר, יעשה זאת המבקש על חשבונו.

ביצוע עבודות חפירה בעומק העולה על 50 ס"מ מהווה עבירה על החוק.

בניגוד  ו/או  שהתקבל  בהיתר  המצוינים  לתנאים  בהתאם  שלא  או  לוד  ממי  חפירה  היתר  קבלת  ללא  חפירה  עבודת  ותבוצע  במידה 
להוראות הדין,  מבצע העבודה ו/או בעל ההיתר הינו אחראי לכל נזק אשר יגרם והינו אחראי לפצות את התאגיד במלוא הנזק וזאת 

בנוסף לעצירה מיידית של המשך העבודה.

למניעת אי נעימות נא הקפד לפעול על פי החוק ולקבל היתר חפירה כדין מתאגיד מי לוד.

אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מהוראות הדין.

לאחר מילוי הטופס במלואו והשלמת המסמכים והתוכניות הנדרשות עליך לפנות אל הגורם הבא:

מחלקת הנדסה:

רח' אבא הילל סילבר 81 בית הטרמינל 2 קומה 3, לוד.

טל' 08-9543000 שלוחה 4 / פקס 08-9543001

מהנדסת ראשית - נועה אמסלם

מנהלת אדמיניסטרטיבית - אוראל כהן

קבלת קהל : ימים א‘-ה‘ בין השעות 9:00-15:00

כתובת: רח‘ אבא הלל סילבר 18, לוד. 71294. | טלפון: 1-800-800-160 | פקס: 08-9543020
 info@mei-lod.co.il דוא“ל מרכז שירות לקוחות:   |  www.mei-lod.co.il אתר: 

לדיווח על תקלות, בירורים ותשלומים, חייגו חינם: 1-800-800-160



תאריך  __________

הנדון: פיקוח ובקשה למתן היתר חפירה

* הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

לכבוד
תאגיד "מי לוד" בע"מ

מחלקת הנדסה
א.ג.נ.,

הנני החתום מטה מבקש היתר חפירה / קידוח בכתובת

כמפורט בתרשים מס'                          ,עומק החפירה / הקידוח יהיה                       ס"מ, אורך החפירה                       מטר.

פרטים על העבודות המתוכננות: 

במידה ויינתן לי היתר לביצוע העבודה כמבוקש, ידוע לי כי:
1. אהיה חייב להודיע מראש 72 שעות לפחות על מועד ביצוע העבודה כפי המפורט בהיתר.

2. עלולות להיות סטיות בסימון תשתיות המים והביוב ע"י מי לוד, על גבי התשריט אשר הגשתי, ככל שסומנו, ולפיכך אני מתחייב בזאת 
כי אבדוק בשטח את המיקום המדויק ואת העומק של תשתיות המים והביוב, באמצעות פתיחת שוחות המים ו/או הביוב וגישוש במידה 

ויידרש עפ"י חתך מצורף. על הקבלן להזמין את נציג התאגיד לכל חפירת גישוש.

3. עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות במתן השגחה מטעם חב' מי לוד (באם נדרש פיקוח).

4. אני אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מן העבודות (לרבות בין היתר, נזק לתשתיות המים והביוב) והריני מתחייב לפצות את מי לוד בגין 
כל נזק אשר יגרם כתוצאה מהעבודה המבוקשת ו/או בקשר אליה.

5. באם ייגרם נזק לתשתיות המים ו/או הביוב בשל העבודות שאבצע, תהיה רשאית מי לוד להקפיא ו/או לבטל את אישור החפירה, עד 
לתיקון הנזק והשבת המצב לקדמותו, על חשבוני, לשביעות רצונה ובהתאם להוראותיה של מי לוד, וזאת בנוסף לכל סעד או זכות 

הנתונים למי לוד.

6. ההיתר המבוקש מתייחס לתשתית חב' מי לוד בלבד וכי אם קיים חשש לפגיעה בתשתית של חב' אחרות (כגון: חברות הטלוויזיה בכבלים 
או מפעילי טלפון נייד או חברות נוספות) עלי להסדיר העניין מול גורם הרלוונטי לאזור בו יתבצעו העבודות.

7. אישור התאגיד מתייחס לשטח הציבורי בלבד ומסתמך על התוכניות שהוגשו על ידי.

8. ככל שלצורך ביצוע העבודה יש להיכנס לשטחים פרטיים באחריותי לקבל את אישור בעל הנכס.

9. אין התאגיד אחראי לשום מתקן שהוקם בשטח פרטי.
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תאריך  __________

* הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

פרטי הקבלן המבצע:

שם מלא של המבקש

מען

שם המוסד

מס‘ טלפון / נייד / פקס

פרטי היזם:

שם מלא של המבקש

מען

שם המוסד

מס‘ טלפון / נייד / פקס

חותמת + ח.פ / ע.מחתימת המבקשתאריך
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תאגיד מים וביוב


