
  

Natural Gas Distribution Company Ltd. 

  __________________ תאריך:

 (יושלם על ידי סופר אנ.ג'י.) מס' פניה:
                               לכבוד

   חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ/ סופר אנ.ג'י. 

  של  מבוצעות ו/או מתוכננותפניה לקבל מידע אודות תשתיות  הנדון:

   חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ / סופר אנ.ג'י. 

 רקע .1

) הינה בעלת "סופר אנ.ג'י."(להלן: והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ  חדרה/  .סופר אנ.ג'י

והעמקים, אשר הוענק לה  חדרה ואזור מרכז רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור

 על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

נים שונים הגז הטבעי כרוך בסיכורשת החלוקה של ביצוע עבודות בסמוך או בחצייה לתוואי צינור 

ולכן קיימת חובה לבצע תיאום עם סופר אנ.ג'י. לכל סוג של עבודה, לרבות מעבר כלים, הן במקום בו 

  מתוכננת וטרם הוקמה.רשת החלוקה קיימת והן במקום בו רשת החלוקה 

 פרטי מבקש המידע .2

  ____________________________________  :שם החברה / מוסד

  ____________________________________  :שם המבקש

  ____________________________________  :תפקיד

  ____________________________________  :כתובת

  ____________________________________  :דואר אלקטרוני

  ____________________________________  :טלפון

  

 מבוקש המידעצורך כך לאותם בכוונתנו לקדם ועבודות / התכנית / ההיתר פרטי ה  .3

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  .של העבודות האמורות DWG+PDFתכניות בפורמט  יש לצרף לטופס זה

המידע שיתקבל מאת מבקש סופר אנ.ג'י מבוססת על שתיערך על ידי בדיקה המובהר, כי 

מודגש כי תכניות מעודכנות. באחריות מבקש המידע להציג מידע מלא ומדויק, כולל המידע. 

לכל ומבקש המידע יהיה אחראי  אי הצגת המידע בשלמותו פוגמת בבדיקה של סופר אנ.ג'י

  שייגרם כתוצאה מכך. נזק

 סופר אנ.ג'י. שומרת לעצמה את הזכות לבקש מסמכים נוספים כתנאי לקבלת מידע. .4
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זכרים בו ולהחזיר אותו חתום לידי כים הנמיש למלא את כל השדות בטופס זה, לצרף את כל המס .5

, דואר אלקטרוני: חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ/  .סופר אנ.ג'י

harons@superng.co.il.  מובהר, כי פניה לבקשת מידע בכל אמצעי אחר, לרבות עותק קשיח ו/או

 אמצעי אחסון אלקטרוניים לא תקבל מענה.

אנו מתחייבים לעשות שימוש במידע שיועבר לנו לצורכי העבודות / התכנית / ההיתר האמורים בסעיף  .6
ד ומתחייבים שלא להעביר את המידע ו/או להביא את המידע שימסר לנו לידיעתו של כל צד בלב 3

 שלישי אחר (למעט לצורך תכנון וביצוע העבודות האמורות). 

  

 

________________________  

 חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


