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.מילוי דרישות התאגיד

באחריות היזם למלא אחר ) 5תקנה (4כחלק בלתי נפרד מקיום דרישות הרשות המקומית לקבלת טופס 

:דרישות התאגיד כדלקמן

).5תקנה (4דרישות לטופס .14

מסמכים נדרשים

היתר בניה.14.1

להספקת מים.) בקשה )4תקנה (3טופס הפניה מהרשות המקומית (14.2

היה וקיים הסדר תשלומי היטלים, פתוח/שטרם -תשלום היטלי מים וביובאישור14.3

.נסגר/שולם יש להסדירו ולהגיש בגינו אישור סגירת חוב/חשבונית

-(למבנים בעלי אופי מיוחדדוחות פיקוח עליון של מתכנן האינסטלציה במהלך הביצוע 14.4

דוחות).2לפחות 

, כי 4לטופס האחראי על הפיקוח בשטחו/או מי מטעמות האינסטלציה\מהנדסתצהיר14.5

למתקני מערכות האינסטלציה בוצעו בהתאם לתוכנית הסניטרית המאושרת, הוראות 

ישראלים.התקנים מכון ה, משרד הבריאות ו)הל"תתברואה (

למערכות מכון התקנים) ואיזוטופ, איזוטסט:(כגוןךמוסמכוןממ"ח מסכםדוהמצאת 14.6

.1205ת"י המים, הביוב והדלוחין עפ"י 

למערכות המים , תוצבעוני) של מודד מוסמךלאחר ביצוע-(תכניות עדות14.7

:הכוללוהביוב, בשני העתקים, 

, מספר הנכס שמות בעלי הנכס, גוש, חלקה, מגרש, ת.ב.ע.מידע כללי כתובת הנכס14.7.1

).H ,I.L,T.L( הכולל את נתוניהן מסביבוובמגרש שוחות הביוב הפרטיות סימון 14.7.2

).I.L.2( בשוחה שיש מפל יש להציג גם את רום צינור הכניסה של המפל 14.7.3

, צינורות הביוב הפרטיים והציבורי המחבר את השוחה הפרטית לשוחה הציבורית14.7.4

קוטר, וסוג הצינור, שיפוע, כיווני זרימה.

.מיקום ורום שעון המים14.7.5

(במידה ויש).מיקום ורום בור שאיבת הביוב 14.7.6

).ויש(במידה סניקת הביוב מיקום ורום של גמל קו14.7.7

למיפוי עירוני.827לפי מפרט DWGבפורמט תכנית העדותקובץ על מדיה מגנטית של 14.8

קווי המים ע"י גורם מוסמך ומאושר ע"י משרד הבריאות.וחיטויאישור ניקוי14.9

לפרטיים בעלי (.מתקין מוסמךבודק/ע"י ותקינותו אשר בוצעה"חמזהאישור התקנת 14.10

)תעשיה, מבנים בעלי אופי מיוחד ועודבריכות שחיה, 

(מבנים בעלי אופי מיוחד).חוות דעת בודק מוסמךהכולל צילום וידאו של  קווי הביוב 14.11

)(מבנים בעלי אופי מיוחד.אישור כיבוי אש ובטיחות14.12

:שכתובתו, ניתן למצוא באתר מכון התקנים הישראלי14.6סעיף-

www.sii.org.il



ם
י

ל
ט

י
ה

ו
 

י
ו

ש
י

ר
 

ת
ק

ל
ח

מ

16

בדיקת תשתיות בשטח.15

.יתואם סיור בשטח, ואישורםלאחר הגשת כלל המסמכים הרלוונטיים לתאגיד15.1

).במידה ויידרש(ת האינסטלציה \מבקש הבקשה יוודא שלסיור יגיעו הקבלן המבצע ומתכנן15.2

יש לוודא שהציוד הנדרש, במהלך הסיור יידרש המבקש לפתוח את שוחות הביוב לבדיקה15.3

.יהיה בשטח

מים סופי-חיבור מד.16

,משרדי שרות הלקוחותלהעתק ) עליו למסור5(תקנה 4קיבל מהרשות טופס יזםלאחר שה

.יעדכן היזם את מספר הנפשות לצריכה ביתית במערכת הגבייה, בנוסףו


