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 כללי: הנחיות תכנון ובניה 

תאגיד "מעיינות החוף" הינו תאגיד מים וביוב האחראי על תשתיות המים והביוב העירוניות בתחום  
ומתן   העירוניות  והביוב  המים  מערכות  ואחזקת  הקמת  על  זה  ובכלל  כרמל  וטירת  ביאליק  קריית 

"  תאגיד "מעיינות החוףאישורים והנחיות בכל הנוגע למערכות הנ"ל, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב.  
 הינו אחד הגופים אשר נדרש אישורם לצורך קבלת היתר בניה כחוק .  

 הנו תהליך מובנה הכולל:  להיתר בנייהתהליך קבלת אישור 

 הגשת נספח תברואה )תכנית סניטרית( לבדיקה  .א
 בדיקות בשטח  .ב
 אישור נספח התברואה  )התוכנית הסניטארית(,   .ג
מ  נוספות   תשלום דמי הקמה ועבודות  .ד והביוב ע"י תאגיד  יינות  עלצורך ביצוע חיבורי המים 

 החוף. 
 

 בקשה למידע 

.  להיתר הבניה  בחוק התכנון והבניה יעביר עורך הבקשה "בקשה למידע"   101בהתאם לתיקון   .א
בתוכנית מדידה הכוללת את כל הנדרש בהתאם לתקנות המדידה, בדגש על    :הבקשה תלווה

שוחות ומתקני המים והביוב בתוך המגרש לרבות שוחת הביוב העירונית אליה מחובר המגרש  
המים  ומתקני  למגרש  המים  חיבור  את    ומיקום  השוחות  בסימון  לציין  יש  קיימים(.  )באם 
 (.  I.L ,T.L ) יובייעודן ואת מפלסי תחתית והרום בשוחות הב 

בנוגע   .ב הקיים  המידע  את  המקומית  הוועדה  באמצעות  התאגיד  יעביר  הפניה,  קבלת  לאחר 
למערכות המים והביוב העירוניות, נקודות החיבור המוצעות ומידע רלוונטי נוסף באם קיים. 
בנוסף יועברו לעורך הבקשה הנחיות מפורטות שמהוות את תנאי התאגיד לאישור קבלת היתר  

 יה.  בנ
בעת פניה לוועדה המקומית לתכנון ובניה בבקשה לקבלת היתר בניה, יש להפקיד סט אחד של   .ג

כניות שיועברו לתאגיד "מעיינות החוף" לבחינה הנדסית ולצורך חישוב תשלום דמי הקמה  ות
 כחוק )לחילופין ניתן להעביר ישירות למשרדי התאגיד עותקים חתומים ע"י הוועדה(.  

( חתום ע"י עורך הבקשה ומבקש ההיתר/בעל    1נספח    טופס תנאים לרישיון )יש לצרף לפניה   .ד
 הנכס, וכל מסמך רלוונטי אחר הנדרש בהתאם לסוג הבקשה. 

לבניה   .ה בהתאם  ההקמה  דמי  חישוב  ובו  הקמה  דמי  תשלום  דרישת  טופס  יקבל  המבקש 
 .  2נספח   המבוקשת )יש להשלים פרטי זיהוי ופרטי הבקשה על גבי הטופס(

 ע"י רשות המים.   נקבעיםדמי ההקמה והתעריפים    .ו

 
 המסמכים שיש להגיש בפתיחת תיק הם: 

 (.1)נספח  טופס פתיחת תיק  .1
 החלטת וועדה.    .2
. שינוי מיקום    PDFו    DWFקובץ  דיגיטלי של נספח תברואה )תוכנית סניטארית( בפורמט   .3

 ה. לפני ההגש עקרונית   יאושרו  החיבורים למערכות מים וביוב ציבורית
טופס הצהרה בחתימת עורך הבקשה ומתכנן נספח התברואה כי התוכנית שהוגשה, תוכננה   .4

 (. 9)נספח על ידם בהתאם לכלל החוקים, התקנות, התקנים וההנחיות הרלוונטיות בנושא 
)נספח   .5 קוטר  או  מיקום  לשינוי  לאישור העקרוני שהתקבל   10טופס בקשה  יוגש בהתאם   )

 הנדסה.  ממחלקת  
 נספח בטיחות אש /אישור דרישות כיבוי אש. .6
 . מוטמע בתוך נספח התברואה נספח ניקוז .7
ציבור   .8 פרשה טכנית בריאותית עבור מבנה שאינו מיועד למגורים )מפעל, בית עסק, מבנה 

"ס/יחידה סביבתי   נהג ,  וכדומה( וכן אישורים מגורמים רלוונטיים לרבות משרד הבריאות
 . וכדומה
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 תוכנית תברואית ) נספח סניטרי( 

 במידה ובקשת ההיתר הינה לאחד מהמקרים הבאים:  
 בניית מבנה חדש  -
 וכדומה   38תוספת בניה על פי תמ"א  -

  והבניה תקנות התכנון  נדרשת הכנת תכנית סניטרית בהתאם להנחיות המפורטות במסמך זה ובהתאם ל 
 .  2019-תברואה(, התש"ף/)תכן הבנייה

מנהל  אישור התוכנית הסניטרית ע"י התאגיד הינו תנאי לקבלת היתר בניה. יצוין כי בהתאם להנחיות   .1
 התכנון, אישור התוכנית הסניטרית הנו תנאי להעברת התוכנית לדיון בוועדה המקומית לתו"ב.  

 מקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל ועדה .1.1
 . חתום 3נספח  מקומית יהיה אישור של התאגיד ,  הבוועדתנאי מוקדם לדיון   .1.1.1
תשלום דמי  והסדרת    נספח מים וביוב חתום ע"י התאגידתנאי לאישור היתר בניה יהיה    .1.1.2

 חתום.  6הקמה כחוק, נספח 
 קריותועדה מקומית לתכנון ובניה   .1.2

  והסדרת תשלום דמי   נספח מים וביוב חתום ע"י התאגידתנאי לאישור היתר בניה יהיה    .1.2.1
 . חתום 6נספח הקמה כחוק, 

תשלום דמי ההקמה שנקבעו ועמידה בתנאים התכנוניים שנדרשו מטעם התאגיד, הנם תנאי לקבלת   .2
 . 2נספח   אישור התאגיד

ונדרש( או  ואישור התאגיד להסדרת התשלום, כמו גם אישור התאגיד לת .3 )במידה  כנית הסניטרית 
שיועבר לוועדה    (6)נספח  תאגיד  טופס אישור  רך בקשה( יינתן על גבי  תכנית שינוי )בהתאם להצהרת עו

המקומית ולמבקש, בצירוף מסמך "תנאים לרישיון" חתום ע"י המבקש וזאת לאחר השלמת התנאים  
 ע"י המבקש והמתכננים מטעמו.  

   כנית שאושרה, ללא קבלת אישור התאגיד. ואין לבצע שינויים מהת  .4
רבות שהופקדה  לצורך בדיקת התאגיד ואישורו לטובת קבלת אישור גמר בניה, אכלוס ו/או שחרור ע .5

בגמר הבניה יש לפנות לאגף ההנדסה בתאגיד בצירוף תכנית עדות  ,  בוועדה המקומית לתכנון ובניה  
(AS MADEאישור המתכנן לתקינות הביצוע ואסמכתאות לביצוע הדרישות ,) . 

 . 7נספח במידה והבקשה ללגליזציה או תוספת בניה שלא על הקרקע יינתן האישור על גבי   .6
 

 הנחיות להכנת תכנית סניטרית 
 במסגרת היתר בניה: להלן תנאים מקדימים והנחיות להכנת תכנית סניטרית  

תכנית   .1.1 את  להגיש  יש  הבנייה,  היתר  במסגרת  כלונסאות  לבצע  מתוכנן  כאשר 
הכלונסאות   תכנית  את  להעמיד  יש  ובנוסף  העירייה  ע"י  המאושרת  הכלונסאות 

התברואה   הסניטרית)בנספח  הכלונסאות    (תוכנית  בתוכנית  התייחסות  תוך 
 המאושרת למערכות המים והביוב המתוכננות.  

כאשר מתוכנן מרתף, בתוכנית קומת הקרקע יש לסמן את גבולות המרתף בצורה   .1.2
ברורה ובהירה. בתוכניות המרתף וקומת הקרקע יש לסמן את כל תשתיות המים  

תחברות המתוכננות בין  והביוב הציבוריות הקיימות והמתוכננות כולל נקודות הה
בחדר   או  בנישה  המתוכננת  המדידה  ומערכת  מתוכננים  לקווים  קיימים  קווים 

 של החלקה .   0. 0השירותים. יש לסמן גובה 

 לבתים משותפים יש להגיש בנוסף את מספר הקומות, מספר הדירות.   .1.3

כולל  יש לציין במפורש קווי מים ו/או ביוב קיימים וקווי מים ו/או ביוב לביצוע,    .1.4
 קווים לביטול.   

אם חיבור הביוב של הנכס מחובר למערכת הביוב של חלקה סמוכה, יש להציג זאת   .1.5
 בתוכנית הסניטרית .  
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בחלקה עם יותר ממגרש אחד, יש להגיש עם התוכנית הסניטרית עם תכנית הבינוי   .1.6
של כל החלקה, כולל נספח מים וביוב מאושר ע"י כל בעלי המגרשים ,לכל המגרשים  

 קה. בתוכנית המוגשת יש להציג את מערכת המים והביוב של כל החלקה.   בחל

בשטח הפרטי, בגבול החלקה, במקום קריא ונגיש לטיפול    מד המים הראשי ימוקם .1.7
 מטר מגבול החלקה .   1ותחזוקה, ובמרחק שלא יעלה על 

מדי המים הדירתיים ימוקמו במקום קריא ונגיש לטיפול ותחזוקה ובצמוד למבנה   .1.8
לו אביזר אל חוזר בכל מד מים, ברזים לפני ואחרי מד המים וכן שסתום אויר  ויכל

 בראש מערכת המדידה.  

שוחת הביוב האחרונה של הנכס תמוקם בתוך החלקה ובצמידות לגבולה, בקרבה   .1.9
 לשוחת הביוב העירונית שתשמש כשוחת החיבור.  

פרטית שגובהה   .1.10 לביוב  לבצע שוחת בקרה  או  נמוך    (T.L)בשום מקרה אין לתכנן 
אליה יחובר צינור הביוב הפרטי. יש    (T.L)מגובה שוחת הבקרה לביוב הציבורית  

 ס"מ לפחות.   20לשמור על מרווח אנכי של  

רשת המים המקומית מחויבת בהתאם להנחיות רשות המים, ללחץ מים מינימאלי   .1.11
  אטמוספרות בלבד. גם באם כיום מסופקים מים בלחץ גבוה מהנדרש, ייתכן  2.5של  

כי בעתיד יבוצעו שינויים בלחץ המים כולל הורדות ללחץ המינימאלי. אי לכך, אין  
מ הגבוה  בלחץ  מים  אספקת  מערכת  על  ,יש    2.5-להסתמך  ונדרש  ובמידה  אטמ' 

להקים מערכת הגברת לחץ, לרבות מאגר מים אם נדרש בהתאם לתקנות התכנון  
עבור צריכת מים ו/או הוראות רשות   2019- , התש"ף(תברואה/תכן הבנייה )והבניה 

 הכבאות הארצית ,ולהציג המערכת כחלק מהתוכנית הסניטרית .  

המהווה   .1.12 בניה  במתחם  בנפרד.  מבנה  לכל  לחץ  והגברת  איגום  מערכות  לתכנן  יש 
מגרש אחד בו מתוכננים מספר מבנים הנדרשים למערכות איגום והגברת לחץ, יותר  

למגבלות   בהתאם  משותף  מאגר  מכ"ר  לבצע  בהוראות  רשות    529המופיעות  של 
 הכבאות הארצית.  

 תוכנית מדידה: .1.13

ושוחת   .1.13.1 המגרש  בשטח  מים  ומתקני  ביוב  שוחות  הכוללת  מדידה  תכנית 
 . I.L/T.Lהחיבור המבוקשת לרבות גבהים 

 נתוני חיבורי המים והביוב ולציין נתונים אלו בתוכנית המוגשת.  .1.13.2

כלות מעודכנת ומפת מדידה  התוכנית הסניטרית תוגש על רקע תכנית אדרי .1.13.3
ובשטח   וניקוז הקיימים בשטח המגרש  ביוב  עדכנית הכוללת מתקני מים, 
הציבורי. התוכנית תכלול גם מידע על שוחות ותשתיות נוספות כגון  עמודי  

) במדרכה  תכסית  ותאורה,  חשמל  תחבורה    חברת  תחנות  עצים,  כולל 
 ודד מוסמך .  ציבורית, ספסלים וכו' , התוכנת תהיה חתומה ע"י מ

 יסומן באופן ברור. של הבניין 0.0 .1.13.4

 צפון .   חץבתוכנית יסומן   .1.13.5

 ושמות רחובות.  תאורדינטו קו .1.13.6

 . עם מספרי גושים וחלקות מעודכנים 1:2500תרשים סביבה בקנ"מ  .1.13.7

 יש לציין בברור מערכות מים וביוב שהן לביטול, לביצוע או קיימות.   .1.13.8

מים בכחול, ביוב    :קווי מים וביוב יופיעו בצבעים ,  היה מקרא ברורי בתוכנית   .1.13.9
 בחום . 

תוצאות בדיקת ספיקות ולחצים ברשת המים העירונית )תוקף הבדיקה שנה   .1.13.10
 אחת(.
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קווי צנרת, מערכת אספקת ומדידת מים ומע' ביוב מתוכננים, קטרי צינורות   .1.13.11
לפי חישובים הידראוליים שיציג המתכנן. פרט מערכת מדידת   ומפלסיהם 

 מים ראשית ומשנית.  

יש למדוד את שוחת הביוב אליה יתבצע חיבור הביוב, שוחה לפניה ושוחה   .1.13.12
 אחריה.  

ידה של קולטני הניקוז ציבורית.  שוחת ניקוז עוקבות כולל מד  3יש למדוד   .1.13.13
 מדידה וסימון השוחות תכלול את המיקום וגבהים.

 מספור שוחות הביוב.   .1.13.14

 .כיווני הזרימה לביוב באמצעות חיצים .1.13.15

 פרט התחברות למערכת הביוב העירונית.   .1.13.16

ביוב   .1.13.17 שוחת  לרבות  המגרש  בתוך  הצנרת  ושיפועי  המבנה  של  הבקרה  תאי 
 .I.L/T.Lגבהים  כולל,העירונית אליה יחובר המגרש 

 חתך לאורך של מערכת המתוכננת.   .1.13.18

 . שוחות מגופי מים  .1.13.19

 מיקום חיבור לרשת העירונית.  , מים קיימים ומתוכננים מתקני  .1.13.20

שמות המבקשים, עורך הבקשה ומתכנן התוכנית הסניטרית ופרטי הנכס כפי   .1.13.21
 שמופיעים בבקשה להיתר בניה.  

 אישור התאגיד .  כל שינוי מתוכנית סניטרית שאושרה נדרש לקבלת  .2

וביוב   .3 מים  במערכות  העירוניות)שינויים  למערכות  לכללי    (חיבורים  בהתאם  יבוצעו 
 תאגידי מים וביוב .  

הכבאות   .4 רשות  ע"י  שיתבקשו  נוספים  לתנאים  תותאם  שתוגש  הסניטרית  התוכנית 
וכל רשות אחרת, בהתאם לדרישות הנוגעות לאופי השימוש   הארצית, משרד הבריאות 

 ידם. - המתוכנן בנכס ויאושרו על

 אישור התאגיד אינו כולל מערכות כיבוי אש אותן יש להביא לאישור רשות הכבאות.   .5

הסניטרי    דיגיטליקובץ   .6 הנספח  קובץ    יישלח  -  של   DWG בפורמט  דיגיטלילתאגיד 
 . כתנאי לאישור הסופי של הנספח הסניטרי העתקי נייר   2ו  PDFובפורמט 

 . תימסר בשני העתקים למשרדי "מעיינות החוף"ו 1:250בקנ"מ  תוגש התוכנית .7

 

 טופס איכלוס 

בגמר העבודה יש לפנות לתאגיד "מעיינות החוף" לצורך אישור הביצוע. פניה זו תהיה בצירוף  
מהנדס   אישור  המתכנן.  ע"י  לעיל,  המופיעות  דרישות  כל  ביצוע  ואישור  סופי  מצב  תכנית 
 התאגיד או מי מטעמו ,מהווה תנאי לאספקת מדי מים וחיבור לרשת המים והביוב העירונית.   
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 הנחיות תכנון למערכת אספקת מים 

בטבלה נדרש להציג  יש להציג את טבלת חישוב הספיקות הנדרשות בחיבור המים הראשי.   .1
כמות    את כמות המים הנדרשת בזמן שריפה, את מקורות המים לאספקת הצריכה הנ"ל ואת

 המים הנדרשת ממקור המים שהוא חיבור המים)שעון המים הראשי(.  
הראשי   .2 המים  בשעון  בטבלה  המוצגות  והכמויות  החישובים  ע"פ  הנדרשת  המים  כמות 

 קובעת את קוטר מד המים הראשי הנדרש .  
 טבלת חישוב הספיקות תציג את הנתונים והספיקות הבאות:  .3

 ספיקה נדרשת לבניין בהתאם לתקן ולדרישות כיבוי אש בתוך הבניין ומחוץ לבניין.   .3.1
 ים בהתאם לצורך .  ספיקה נדרשת ל ספרינקלר  .3.2
 מצריכה שעתית(.  70ספיקה נדרשת לצריכה בזמן שריפה בהתאם לתקן ) % .3.3
 נפח מאגר המים הנדרש בהתאם לחישוב .   .3.4
)ספיקה זאת   מטר מהנכס  50ספיקת ברז כיבוי אש ציבורי אם קיים במרחק של עד   .3.5

ון  )בשע מהווה מקור מים   לכיבוי אש אבל הכמות הנ"ל איננה נמדדת בחיבור המים
 המים הראשי(.  

 אופיין רשת.  לבצע מטר, יש  13בבניינים שגובהם מעל   .4
   . מעיינות החוףמבקש הבקשה או נציגו יתאם את מועד הביצוע עם תאגיד  .4.1
 . התאגיד  מבקש הבקשה או נציגו איננו רשאי לבצע בדיקת אופיין ללא תיאום ואישור .4.2

בניינים, קביעת מיקום, קוטר, מספר ומהות  בבקשות להיתר בנייה של בית משותף או מספר   .5
 .  לתכנון ובניה  מדי המים, יקבע בתאום ואישור התאגיד, לפני הגשת הבקשה להיתר לוועדה 

 אישור התאגיד יתקבל רק לאחר הגשת סכמת מערכת המים לכל הבניינים .   .6
 תכנון מיקום, קוטר וכמות מדי המים    .7

על מיקום חיבורי המים והביוב ולתכנן    יש להיצמד למידע שהועבר בשלב בקשת המידע .7.1
 את מיקום החיבורים בהתאם למידע שהועבר בשלב בקשת המידע.  

 בבניה צמודת קרקע, מיקום חיבור הצרכן יהיה כמפורט להלן:    .8
בתוך נישה ,מאונך לגבול החלקה בכניסה לבית או בצמוד לשני גבולות המגרש הגובלים  .8.1

 עם הגבול בחזית המגרש/החלקה.  
 חייבת להיות גישה נוחה )כולל פתח כניסה( לחיבור הצרכן מהשטח הציבורי.   .8.2
מטר מגבול    1בבתים משותפים, אפשר לתכנן את מיקום חיבור הצרכן במרחק של עד   .8.3

 לצד כניסת מקור המים ובמאונך לו.  החלקה הפונה  
יש קשר ישיר בין מיקום חיבור המים על גבול המגרש לבין תכנית הבינוי  העמדה ועל   .8.4

האדריכל המתכנן לקחת בחשבון את מיקום חיבור המים במהלך תכנון תכנית העמדת  
 המבנה .  

 כללי אצבע לתכנון כמות מדי המים הראשיים ולחישוב קוטר מד מים נדרש:    .9
מק"ש, מד המים בחיבור    60כאשר ספיקה שעתית מתוכננת לצריכה וכיבוי אש היא עד   .9.1

 והוא יהיה משותף לצריכת מי שתייה וכיבוי אש .   2צרכן ראשי  יהיה בקוטר " 
מק"ש, והבניין מתוכנן   60כאשר ספיקה שעתית מתוכננת לצריכה וכיבוי אש היא מעל   .9.2

והוא יהיה משותף לצריכת    3ראשי יהיה "  יחידות דיור ,קוטר מד המים ה   20- מעל ל
 . מי שתייה וכיבוי אש

עד   .9.3 להעביר  המתוכנן  לבניין  ראשי  משני  מים  זרמי   8מד  רב  מים  מד  יהיה  מק"ש, 
 .   1בקוטר" 

 .    1.5"מק"ש, יהיה מד מים אוקטב בקוטר  8בספיקה מתוכננת מעל  .9.4
 "½ או " ¾ בהתאם לספיקה המתוכננת.      קוטר מד מים דירתי בבניין יהיה   .9.5
    ¾."  קוטר מד מים לבית קרקע יהיה .9.6
 דירתיים כולל בתי קרקע הברזים )מגופים( יהיו ברזים אלכסוניים.  הבחיבורים  .9.7
קרקע  .9.8 לבתי  בחיבורים   ,¾ בקוטר"  יהיו  האלכסוניים  הברזים  הדירתיים  בחיבורים 

 .   1יים יהיו בקוטר "הברזים האלכסונ
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בבתים משותפים מומלץ  לתכנן בנוסף לחיבור המים הראשי למי שתייה וכיבוי אש, חיבור מים נוסף      .10
מדי המים יותקנו בנישה אחת כאשר מד המים לגינון יקבל את ההזנה אחרי מד       2לגינון  וחדר אשפה .

 המים הראשי מקו מי השתייה.  
ים על מרתף משותף, יש לתכנן חיבור מים ראשי משותף למי השתייה    בחלקה בה מתוכננים מספר בת .11

וכיבוי אש לכל הבתים )מד מים ראשי אחד(. במידה ומתוכנן גינון משותף לכל הבתים בחלקה, יתוכנן   
באותה נישה גם מד מים ראשי לגינון משותף  שמקבל את ההזנה אחרי מד המים הראשי מקו מי      

 יותקנו בנישה אחת ויקבלו את ההזנה מאותו קו המגיע לגבול החלקה.  מדי המים  2השתייה.  
ראשי לכל בנין. הוא   -בחלקה בה מתוכננים מספר בתים על מרתף משותף, יתוכנן חיבור מים משני .12

ימוקם בשטח המשותף לכל דיירי הבניין, נגיש לאחזקה, רצוי בנישה או בלובי הכניסה לבניין . מיקום    
 מד המים לא יתוכנן במרתף . 

לכל    .13 משותף  גינון  ומתוכנן  חלקות  שתי  על  הממוקמים  בנינים  מספר  ובו  מתחם  מתכננים  כאשר 
  הבניינים, אזי יש לתכנן שעון ראשי אחד לשתי החלקות ושעון גינון ראשי לשתי החלקות שיקבל את 
בהתאם  לבניין  ראשי  מים  מד  יתוכנן  חלקה  כל  על  בניין  לכל  הראשי.  המים  מד  אחרי  שלו    ההזנה 

ורט לעיל . כאשר הבנייה במתחם לא מתבצעת בו זמנית, ויש גינון משותף לכל הבניינים, אזי  צריך   למפ
 . לתכנן חיבור מים ראשי לכל חלקה וחיבור גינון משותף אחד לשתי החלקות מקו המים הציבורי

 חיבור הגינון המשותף יתוכנן בסולם עם אחד מחיבורי המים הראשיים לאחת החלקות .  .14
מים ראשי, לא תהיה הפרדת מדידה למי שתיה ולמערכת כיבוי אש אלה במקרים מיוחדים  בחיבור   .15

 בהתאם לשיקול דעתו של הבודק.   
האביזרים   .16 שתייה,  למי  ואספקה  אש  לכיבוי  אספקה  בין  הפרדה  נדרשת  ,כאשר  מיוחדים  במקרים 

הראשי אלה בהמשך  הנדרשים למערכת כיבוי אש כולל מז"ח/אל חוזר כפול לא יתוכננו מעל למד המים  
 .ציר מד המים או בגב הנישה או במיקום אחר ללא שום קשר לנישה של מד המים הראשי

מדי מים דירתיים יתוכננו בנישות/פירים מתאימים ובמידות הנכונות שיאפשרו לבצע את כל חיבורי   .17
 הדירות בהתאם לאורך המתוכנן, בחדר המדרגות בקומות השונות או בגבול החלקה הפרטית.  

יבורי דירות בפירים בחדרי מדרגות יתוכננו בחזית הפיר ולא תבוצע שום צנרת או אביזר ח  .17.1
 שהוא בחזית מדי המים שימנעו קריאה ואחזקה של מערכות המדידה.   כל 

שלהם   .17.2 הקוטר  הדירתיים,  המים  מדי  כמות  את  ולכתוב  לסמן  יש  קומה  תוכנית  בכל 
 ושרטוט של כל הצנרת בפיר. 

 הנישה/הפיר עם האדריכל .    יש לתאם את גודל .17.3
 יש לתכנן שרוול קר"מ )קריאה מרחוק( עבור מדי המים הדירתיים.  .17.4

, יש לתכנן החלפת קווי המים מהשעון הראשי לשעונים הדירתיים, החלפת  38בפרויקטים של תמ"א   .18
 והחלפת כל הצנרת והאביזרים עד לכניסה שלהם לדירות הקיימות.    כל חיבורי הצרכן הדירתיים

חיבורים דירתיים יתוכננו במקום נגיש, עם אפשרות נוחה לאחזקה, בסולם. בסולם יתוכננו לא יותר   .19
מטר מגובה פני    1.5מחמישה חיבורים דירתיים כאשר גובה החיבור העליון לא יהיה יותר מגובה של  

 הקרקע.  
בח  .20 אוויר  מבקש  שסתום  חשבון  ועל  פרטי  הנו  האוויר  שסתום  המים.  מד  אחרי  יתוכנן  צרכן  יבור 

 . הבקשה
שסתום אל חוזר יתוכנן אחרי מד המים לפני הפיצול למערכת כיבוי אש ואספקת מי שתייה או על קו    .21

 אספקת מי השתייה אחרי מד המים. )שסתום אל חוזר הוא פרטי ועל חשבון מבקש הבקשה(. 
ק   .22 על  לשתול  צמח  אין  וכל  שיחים  עצים,  הצרכן  חיבור  ובקרבת  הצרכן  חיבור  את  המזין  המים  ו 

 ששורשיו עלולים לפגוע בקווי המים התת קרקעיים או שיפריעו לתחזוקה שוטפת של חיבור הצרכן.  
 מידות נישה לחיבור צרכן יתוכננו בהתאם לאביזרים הנדרשים בכל קוטר של חיבור:  .23
)מד המים הראשי( לא תהיה רצפת בטון או ריצוף שיש/קרמיקה אלה   רצפת הנישה לחיבור הצרכן  .24

ריצוף אפשרי רק של אבנים משתלבות. מכיוון כניסת קו ההזנה של המים לא תתוכננה    מצעים.מילוי  
 חגורות בטון בקרקע ועל פני הקרקע . 

עם תקרה מעל  ס"מ.   באם מתוכננת נישה    30ס"מ, עומק הנישה מינימום    80גובה הנישה יהי מינימום   .25
 . ס"מ 50המגופים עד התקרה של הנישה יתוכן מרווח של לפחות  

לתכנן את   .26 יש  חיבור הצרכן מתוכנן מעל למרתף,  מיקום  או  למים  הצרכן  לחיבור  קו ההזנה  כאשר 
הנמכת תקרת המרתף בתאום עם האדריכל, כדי לאפשר עבודות אחזקה בחיבור הצרכן וקו ההזנה.  

 ס"מ .   70X70ההנמכה הנדרשת היא 
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 ביוב ביצוע חיבור מים ו/או חיבור 

 באישור נספח תברואה )תוכנית סניטארית( נקבע האם יש צורך בביצוע חיבור מים ו/או חיבור ביוב.   .1
ביצוע חיבור מים ו/או ביוב דורש קבלת היתרי חפירה מגורמים רבים: עירייה, משטרה, חברות   .2

מהגורמים   היתרים  לקבלת  הבקשות  ולכן  תוקף  בעלי  שהם  היתרים  העתיקות,  רשות  תשתית, 
השונים מתבצעות רק כאשר  מבקש הבקשה/היזם/הקבלן מגיש בקשה לביצוע חיבור מים ו/או  

ה לעיתים   ביוב.  תהליך קבלת  אורך  לביצוע העבודה  ויותר  שלושההיתרים  . באחריות  חודשים 
ביוב ומים בהתאם, כך שיוכל לקבל את   מבקש הבקשה לתאם את מועד בקשתו לביצוע חיבורי 
וביוב בהתראה קצרה, לכן   ניתן לבצע חיבורי מים  לוח זמנים שמתאים לו.  לא  החיבורים עפ"י 

 .   ם ככל האפשרמומלץ לבקש את ביצוע החיבורים מוקד
 לדוא"ל : 10העברת נספח  ע"י  בקשה לחיבור מים )זמני או קבוע( ו/או לביוב, יש להזמין  .3

  a.org.il-infob@ma       לאחר קבלת היתר והנדרשים על פי החוק  דמי הקמה  רק לאחר תשלומי    
 . בנייה

 זמני יש להציג לתאגיד היתר בניה. בטרם הגשת בקשה לחיבור מים  .4
כל שינוי חייב לקבל את    הביצוע בשטח יהיה לפי נספח התברואה )התוכנית הסניטארית( המאושר. .5

 )תכנית סניטרית( מתוקן.    אישור התאגיד, לאחר הגשת נספח תברואה 

קין  המבקש ההיתר ידאג לבצע את כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע ת  חטרם ביצוע החיבור בשט .6
  הביצוע בשטחבתוכנית תברואית מאושרת,   אם לא תהיה התאמה בין דרישות התכנון  ומושלם.  

חוזרת   בקשה  והגשת  הנדרשים  לתיקונים  עד  וביוב  יידחה  מים  למערכות  החיבורים  לביצוע 
 הציבוריות. 

ד  )צינור ביוב( מהשוחה הציבורית וע  הנחת ביב:  חיבור ביוב, אשר יבוצע ע"י התאגיד, יכלול את .7
 .    מטר מגבול החלקה( 3 עד   למיקום השוחה הפרטית המתוכננת בתוך שטח החלקה )

אין לבצע את מערכת הביוב הפרטית לפני ביצוע חיבור ביוב בשטח ע"י קבלן התאגיד, כדי למנוע   .8
אפשרות שלא ניתן להזרים את הביוב ממערכת הביוב הפרטית בגרביטציה בגלל טעויות מדידה,  

 טעויות תכנון או טעויות ביצוע.  

והביוב .9 המים  חיבורי  כולל  הפרטיות  והביוב  המים  צ   מערכות  בתוכנית      יבוריתלמערכת  יסומנו 
 ".   4לאחר ביצוע ע"י מודד מוסמך, שתוגש במסגרת בקשה לאכלוס "טופס  
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_ תיק תאגיד:____ ' מס                                

 תנאים לרישיון -  1נספח 

 
 ______ שם המבקש/בעל הנכס: _______________

 ______ __________________   שם עורך הבקשה:

 ______ _________________ _________  כתובת: 

 חלקה:__________    גוש: __________

 :  בתנאים הבאיםכנית שהתקבלה בתאגיד בתאריך __________, תאושר והת

התאגיד,   .1 של  הגביה  במחלקת  הקמה"  "דמי  תשלום  הסדרת  הינו  בניה  היתר  למתן  מקדים  תנאי 
   תאגידי מים וביוב ו/או כל חיוב אחר על פי דין. בהתאם לכללי

במידה ותוגש בקשה לשינוי מיקומי חיבור לרשת הציבורית בקשה זו תבחן בהתאם לכללי תאגידי   .2
מים וביוב )שינויים במערכות מים או ביוב(. במידה והשינוי ניתן לביצוע, עלותו תקבע בהתאם לכללי  

 תאגידי מים וביוב .  
כנית על גבי מפת מדידה עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך הכוללת את  וש בת את הבקשה יש להגי .3

ביוב   בשוחות  גבהים  מדידת  לרבות  בשטח  הקיימים  והביוב  המים  אלו    (I.L/T.L)מתקני  ואת 
 המתוכננים.  

 בשום מקרה אין לחבר למערכת הביוב ניקוז נגר עילי ומרזבים.  .4
 במידה ובקשת ההיתר הינה לאחד מהמקרים הבאים:   .5

 בניית מבנה חדש   .5.1

 וכדומה  38תוספת בניה על פי תמ"א   .5.2

 במסמך זה. נדרשת הכנת תכנית סניטרית בהתאם להנחיות       

כנית ע"י התאגיד הינו תנאי לקבלת היתר בניה .יצוין כי בהתאם להנחיות מנהל התכנון,  ואישור הת .6
 . קומית אישור התוכנית הסניטרית הנו תנאי להעברת התוכנית לדיון בוועדה המ

 נדרש לקבלת אישור התאגיד.   מאושרתכל שינוי מתוכנית   .7

לת .8 דרישה  למתן  זכותו  על  שומר  נסיבות  והתאגיד  לכך  קיימות  כי  והשתכנע  היה  סניטרית  כנית 
 הנדסיות.  

 הנחיות אלה באות כתוספת להנחיות והכללים הקבועים בתקנות ובחוק.   .9
  ךלאחר הסדרת התשלום ומילוי התנאים על ידי המבקש, תחתם התוכנית הסניטרית המאושרת ומסמ .10

 .   לתכנון ובניהאישור התאגיד יועבר לוועדה המקומית 

החו .11 "מעיינות  לתאגיד  לפנות  יש  קיים/חפירה/דיפון,  מבנה  הריסת  הנחיות  בטרם  קבלת  לצורך  ף" 
 .  4לנספח  בהתאםוביצוע חיבור מים זמני לניתוק מערכות מים וביוב קיימות 

 אין לבנות על קווים קיימים או מתקנים קיימים )מים או ביוב( פרטיים ו/או ציבוריים.  .12
המבקש מתחייב כי ככל שהדבר נדרש, יציג פתרון לצנרת ביוב ומתקני מים הממוקמים מתחת לבניה   .13

 שתוגש לתאגיד.    וצעת, לפי "תכנית שינוי " מ
 אישור התאגיד אינו כולל מערכות כיבוי אש אותן יש להביא לאישור רשות הכבאות.  .14

 ____ חתימת המבקש/בעל הנכס: __________

 __ ________________חתימת עורך הבקשה:

 _______ תאריך: _____________________

 העתקים: הוועדה המקומית לתכנון ובניה , משרד מהנדס העיר      
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 דרישת תשלום דמי הקמה  -  2נספח 

 תוספת רביעית 

 )א(( 14)סעיף  

 תאריך:___________  

_ תיק תאגיד:____ ' מס                                

    דוגמא( ) טופס דרישת תשלום דמי הקמה

  2015-( לכללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב(, התשע"ה1)א()9לפי סעיף  
נדרש לשלם דמי הקמה כמפורט להלן, בתוך    – )להלן   ימים ממועד המצאתה של    45הכללים( אתה 

 דרישה זו:  
מספר   מס' לקוח (גביה)   

 זהות/ח.פ./ע.מ  
שם בעלי עניין   כתובת   

 הנכס  
 סוג  

  

, 9   רחוב       
  1א,

 ___________ מספר בקשה:
 ( לכללים[1)א()9]חלק זה ימולא בדרישת תשלום לפי סעיף 

 תאריך הגשת  
 תיק בניין:   הבקשה:

 כתובת הבניה:   שכונה:  

  שטח מגרש: מ"ר
 גוש וחלקה: 

  שטח בנייה:  מ"ר

  
 שטח בניה לחיוב:   מטרים רבועים  

 שטח בנייה כולל בנכס    

 שטח בנייה בנכס ששולם בעדו תשלום קודם או שיש לראותו ככזה     

 יתרת שטח בנייה לחיוב בדמי הקמה    

 לכללים:   13-) ו2(א()9שטח לחישוב מקדמה בדרישת תשלום לפי סעיפים       
   מטרים רבועים  

 כנית שבתוקף ומהשטח העיקרי המותר לבנייה לפי הת %33   

 שטח בנייה בנכס ששולם בעדו תשלום קודם או שיש לראותו ככזה     

 יתרת שטח בנייה לחיוב בדמי הקמה    
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 דמי הקמת מערכות מים ומערכות הביוב:  
מטרים      

 רבועים  
   1,א, 9 דמי הקמה     

מטרים      
 רבועים  

בגין תשלום   5הפחתה %   
קודם בעבור מגרש מעל  

 שנים   7

  

 סה"כ                                                                                                                                                                            

  
   17מס ערך מוסף %   

 סך הכל לתשלום בשקלים חדשים                                         

 
 לתשלום דרישת תשלום זו אנא פנה למחלקת הגביה. 

 ( לכללים[   1)א()9]יחול בדרישת תשלום לפי סעיף    

כל    פירעון  בדבר  המקומית  לוועדה  החברה  אישור  למתן  תנאי  יהיה  התשלום  דרישת   פירעון 
 התשלומים שיש לשלמם  לחברה בשל הנכס;  

ימים ממועד המצאתה, יפקע תקפה אלא אם כן ניתן היתר    45אם דרישת תשלום זו לא תיפרע בתוך  
ל חדשה  תשלום  דרישת  לך,  תמציא  החברה  כזה  במקרה  בנכס;  במועד  בניה  ההקמה  דמי  סכום  פי 

 המצאתה.  

    ) לכללים[ פירעון דרישת התשלום יהיה תנאי לחיבור הנכס 3  )א(9]יחול בדרישת תשלום לפי סעיף      
ימים ממועד המצאתה,    45לאספקת מים או להזרמת ביוב ; אם דרישת תשלום זו לא תיפרע בתוך 

במקרה כזה החברה תמציא    יפקע תקפה אלא אם כן חובר הנכס לאספקת מים או להזרמת ביוב;
 לך, לבקשתך, דרישת תשלום חדשה לפי סכום דמי ההקמה במועד המצאתה.  

ימים מיום שהומצאה לך דרישת תשלום זו, לפנות לחברה בבקשה לקיים בירור   30אתה רשאי, בתוך  
)להלן  בעניין ד בקשה לבירור(, שתהיה ערוכה לפי הטופס שבתוספת החמישית    –רישת התשלום 

 לכללים )המצורף בזה(  .  
 העניינים שלגביהם ניתן להגיש בקשה לבירור הם אלה בלבד: 

 השטח המחויב בדמי הקמה;  (1)
 ( זהות החייב בתשלום דמי הקמה;  2)
לכללים מחייב את ביטול החיוב או   13)ב(או  12, 11( קיומו של תשלום קודם שלפי סעיפים 3)

 את הקטנת סכום דרישת התשלום; 
סופר, טעות בתיאור אדם או נכס, בתאריך, במספר או בחישוב, או טעות טכנית אחרת בדרישת  -( טעות4)

 התשלום.  
רעון של דרישת התשלום, אולם אתה רשאי לבקש  אין בהגשת בקשה לבירור כדי לדחות את מועד הפי     

 מהחברה לדחות את מועד הפירעון.  
 

לעניין נכס המחויב בדמי הקמה כנכס הבנוי בצפיפות נמוכה אף שלפי התכנית שבתוקף ניתן לבנות  
בו יחידות דיור נוספות שאילו נכללו גם הן בבקשה להיתר שאושרה, החיוב בדמי הקמה היה לפי  

 אינו בנוי בצפיפות נמוכה:   התעריף לנכס ש

בכפוף לפירעון דרישת תשלום זו, ניתן יהיה לבנות בנכס _________ מטרים רבועים נוספים ללא  
חיוב נוסף בדמי הקמה ,בתנאי שבקשה להיתר לבניית _______ יחידות דיור נוספות לפחות  תאושר  

 שנים ממועד התשלום לפי דרישה זו  7בתוך 
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"מורדות הכרמל" לכבוד: וועדה מקומית לתכנון ובניה   
 

 
 לתכנון ובניה "מורדות הכרמל"  האישור לקראת דיון בוועד -   3נספח 

אישור זה אינו מהווה אישור התאגיד להיתר בנייה שיופק לאחר תשלום דמי הקמה  

 נות החוף" בע"מ.י "מעי והשלמת תנאים הנדסיים של תאגיד המים והביוב  כחוק

 גוש:________________חלקה:__________כתובת:________________________ 

   המבקשים:______________________________

 מהות הבקשה:________________________________ מספר בקשה:_______________ 

   .)על פי הצהרת עורך הבקשה, לא נדרש להכנת תכנית שינויים )מים ו/או ביוב 

 ______________ עורך הבקשה:______ חתימת

 

 תנאים מחייבים לקבלת היתר בניה: 

 

 ינות החוף" בע"מ. יתוכנית סניטרית חתומה ע"י תאגיד המים והביוב "מע  .1

 הסדרת תשלום דמי הקמה בהתאם לחוק.  .2

 . אישור תאגיד "מעיינות החוף" לבקשת היתר הבניה, חתום 6צירוף נספח  .3

יוגשו   .4 ותוכניות  ומתכנן מסמכים  ליזם  הנחיות  בחוברת  מפורטות  להנחיות  בהתאם    לתאגיד 

 ( 13)מהדורה  

:  םנוספי   תנאים .5

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 ____________________________________ _________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________ _______ 

 
 
 

 תאריך: _________________ 
 

 חתימה: ________________ 
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 דיפון וחפירה במסגרת היתר הבניה  ,הנחיות התאגיד לביצוע הריסה -  4נספח 

לתאגיד "מעיינות החוף"  יש לפנות      בטרם תחילת עבודות דיפון וחפירהאו    קיים    בטרם הריסת מבנה .1
 . לצורך קבלת הנחיות לניתוק מערכות מים וביוב קיימות

 הנחיות אלה באות כתוספת להנחיות והכללים הקבועים בתקנות ובחוק.   .2

ושוחת החיבור הקיימת   בשטח המגרשעל המגיש להציג תכנית מדידה הכוללת שוחות ביוב ומתקני מים  .3
 .I.L/T.Lלרבות גבהים 

קיימים בהתחברות לתשתית הפרטית הקיימת    עירונייםכנית קווי מים וביוב  והבקשה להציג בת על מגיש   .4
 בתוך המגרש לרבות מערכת מדידת מים ראשית ושוחות הביוב.  

   .יש לפנות למחלקת הגביה של תאגיד "מעיינות החוף" לרכישת מד מים לצורך בנייה .5

סילוק פסולת וכל הפרעה  :  כנת השטח ע"י המבקשרק לאחר ה  יותקן ע"י תאגיד   מים הזמנימד החיבור   .6
אחרת לביצוע העבודה לרבות קירות, גדרות, מבני בטון, צמחייה וכל דבר אחר העשוי להפריע בביצוע  

 העבודה.  

התקנת מד מים זמני . מפקח מטעם התאגיד יאשר בחתימת טופס זה  ללא    עבודות הבניה  אין לבצע את   .7
 ביצוע התקנה. 

תאגיד "מעיינות החוף" באופן מידי ולפעול  התשתית מים או ביוב, יש להזעיק מפקח  במקרה של פגיעה ב .8
 על פי הנחיותיו.  

מקבל האישור יישא באחריות לכל נזק שיגרם לתשתיות המים ו/או הביוב, כתוצאה מהעבודה המבוקשת   .9
 ו/או בקשר אליה.  

   פגישה באתר העבודה.ימים מראש לצורך תיאום  3בטרם כניסה לביצוע יש להודיע למפקח התאגיד  

   4446125-050, טלפון  שהם פארי קריית ביאליק: במפקח התאגיד 

  9444610-050עלי באש, טלפון  :טירת כרמלב מנהל תפעול

   יש להעביר הנחיות אלו באמצעותכם לקבלן הביצוע.

 

 ___________  גוש:________________חלקה:__________כתובת:_________________ 

 מספר היתר: 

 המבקשים:______________________ חתימה:__________________ תאריך:______________  

 

 

 : אישור ביצוע למילוי ע"י נציג התאגיד כאסמכתא למילוי התנאים

 שם :__________________   חתימה:_________________  תאריך:______________  

 

 העתקים:  

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה  משרד מהנדס העיר   

 תאגיד "מעיינות החוף"   - אגף הנדסה, אגף גביה 
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 תנאי רישיון בריכת שחיה פרטית     -   5נספח 

 

 גוש:_______________  חלקה:__________  כתובת:___________________________  

 המבקשים:______________________________  

 מהות הבקשה: _______________________________________  

 מספר בקשה:_______________  

 

 הנחיות להקמת בריכת שחייה פרטית -נספח לתנאי רישיון  

  

רצפת חדר המכונות והבריכה המוצעת נמוכים ממפלס מערכת קו הביוב. סתימה בקו הביוב או הפסקת פעולת  
 תחנות הביוב עלולות לגרום להצפת חדר המכונות והבריכה במי ביוב.  

על מנת למנוע מקרים כאמור, יש צורך לבנות הפרויקט כך שניקוז מי הבריכה יהיה בסניקה אל שוחת החיבור  
 בורי.  לקו הצי

הקו המנקז את הבריכה לשוחת הביוב יחובר לשוחה בחלקה העליון. על הקו הנ"ל יותקן מגוף ושסתום אל  
 חוזר.  

יש לפתוח את המגוף הנ"ל אך ורק בעת הורקת הבריכה. כל זאת על מנת להבטיח שבמקרה של תקלה כלשהי  
 במערכת הביוב, גלישת מי הביוב תהיה בשטח הפתוח ולא בבריכה.  

 להגיש לאישור התאגיד תכנית בהתאם להנחיות הנ"ל. יש 

  

  

  

 תאריך:_________________            חתימת עורך הבקשה:_________________ 
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 אישור תאגיד "מעיינות החוף" לבקשת היתר הבניה  -  6נספח 

 

 פרטי הבקשה:

 גוש:________________חלקה:__________כתובת:________________________  

 המבקשים:______________________________   

 מהות הבקשה: _________________________________________  

 תיק תאגיד:__________________  

 _________________ מספר בקשה : 

 

 ______________________תאריך:_________________    אישור התאגיד על הסדרת התשלום:  

 

   ______תאריך:____________            __________________ :כנית סניטרית ואישור התאגיד לת 

 

 

 :עבור תוכנית לגליזציה לבנייה קיימת

כפי שמופיע במסמך תנאים לרישיון   ,ככל שהבנייה המבוקשת להסדרה בוצעה שלא בהתאם לתנאי התאגיד

ו/או בוצעה בניה על תשתית מים ו/או ביוב פרטית והוחלט ע"י המבקש שלא תוגש תכנית שינוי, כל בעיה  

 שתתגלה בעתיד הנה באחריות מבקש הבקשה.  

 

 .מים ו/או ביובלמערכות   על פי הצהרת עורך הבקשה, לא נדרש להכנת תכנית שינויים   

 ך הבקשה:____________________  חתימת עור     

 

 (:במידה ונדרשה) כנית שינויואישור התאגיד לת    

 תאריך:_______________          

 

 

  הערות:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ _____ 

______________________________________________________________________ _____ 

 

 העתקים:  

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה   

 אגף הנדסה  - משרד מהנדס העיר  

 תאגיד "מעיינות החוף"  -אגף גביה 
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 לכבוד: וועדה מקומית לתכנון ובניה "מורדות הכרמל" 
 

 

 / לגליזציה  שלא על הקרקע  לבקשה - האישור לקראת דיון בוועד -   7נספח 

 

 

כתובת:_________________  __________ חלקה:  גוש:________________  

   ____________________המבקשים:______________________________

_______ מהות הבקשה:________________________________________   

 מספר בקשה:_______________ 

 

ככל שהבנייה המבוקשת להסדרה בוצעה שלא בהתאם   -קיימת  ותוספות עבור תוכנית לגליזציה 
לתנאי התאגיד כפי שמופיע במסמך תנאים לרישיון ו/או בוצעה בניה על תשתית מים ו/או ביוב פרטית 
 והוחלט ע"י המבקש שלא תוגש תכנית שינוי, כל בעיה שתתגלה בעתיד הנה באחריות מבקש הבקשה. 

להכנת תכנית שינויים )מים ו/או ביוב(.    על פי הצהרת עורך הבקשה, לא נדרש  

______________ חתימת עורך הבקשה:______  

 

 

אישור זה אינו מהווה אישור התאגיד להיתר בנייה שיופק  

 לאחר תשלום דמי הקמה כחוק 

____________________________________________________________________   הערות:

 _________________________________________________________________________

__ _______________________________________________________________________

_________________________________________ ______________________________ _  
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 טופס בקרה לאישור גמר בניה  –  8נספח 
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 הצהרת מתכנן מערכות מים וביוב –  9נספח 

 לכבוד   

   מעיינות החוף בע"מאגף הנדסה 

 

 

   ________גוש: __________ חלקה: _____מגרש:______ מס' בקשה: ____________מס' תיק: 

    פרטי המתכנן  .1
 

 שם: ________________________ ת.ז/ח.פ:__________________             

 ____________________כתובת: ____________________   ___ טלפון:      

 

    פרטי הנכס .2
 

 ההיתר:___________ מבקש 

 ת.ז/ח.פ:__________________   

 כתובת הנכס:_________   

 

 אני הח"מ, מגיש בזאת תכנית סניטרית בעבור בקשת ההיתר לנכס הרשום מעלה.   .3
  - אני מצהיר בזאת כי התכנון המוגש תואם את תקנות התכנון והבניה (תכן הבנייה) (תברואה), התש"ף

ת והנחיות משרד הבריאות ודרישות והנחיות רשות הכבאות הארצית  וכמו כן עומד בכל דרישו  2019
 והתקנים המתאימים.  

פי כל הכללים  -אני מתחייב לבדוק את המערכת במהלך עבודת ההתקנה, ובסיומה לוודא שבוצעה על
 . והדרישות וכי המערכת פועלת כנדרש ולאשר בחתימתי קבלת המערכת המושלמת

   
 תאריך : ______________                                                                                          

 
 __________ חתימת המתכנן: 

  

 

  

   ימולא ע"י המתכנן בגמר ביצוע המבנה  להשלמת ביצוע ()אישור המתכנן 

  

 אני מאשר בזאת כי בדקתי את מערכות המים והביוב שבוצעו בנכס .  

 לעיל.   4המערכות בוצעו בהתאם לתכנון ונמצאו תקינות ועומדות בכל התקנים כאמור בסעיף 

  

 חתימת המתכנן: ____________   ________________  תאריך:
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 קוטר החיבורבקשה לביצוע חיבור מים/ביוב, העתקה או שינוי  - 10נספח 

 

 לכבוד:  

 החוף"  "מעיינות  תאגיד

 אגף הנדסה ותפעול  

  

 

 במים וביו   ביוב       מים      הנדון: בקשה לחיבור קבוע של:      

 כתובת הפרויקט:_____________________________  

 מס' בקשה: __________ מס' היתר:__________ גוש:_______ חלקה:_______   

 שם מגיש הבקשה: ___________________  

 פרטי מבקש הבקשה:                         פרטי איש קשר:   

 שם:     ________________             שם:     _________________  

 טלפון:  _________________       טלפון:  ________________       

 פקס:    ________________             פקס:   _________________  

 

 

 

 

 

 מהות הבקשה:   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

 חתימת המבקש:  ________________  

 

 


