הנחיות להכנת תכנית סניטרית
על מגיש בקשה בהתאם לסעיף  6במסמך תנאים לרישיון ,להגיש לאישור אגף ההנדסה של התאגיד תכנית
סניטרית תואמת את הוראות ההל"ת וכל תקן מחייב אחר ,זאת כתנאי לקבלת היתר בניה.
להלן תנאים מקדימים והנחיות להכנת תכנית סניטרית לצורך קבלת אישור בניה מתאגיד מי ביאליק:
א .תנאים מקדימים למתן אישור בניה:
 .1על המגיש להציג תכנית מדידה הכוללת שוחות ביוב ומתקני מים בשטח המגרש ושוחת החיבור
המבוקשת לרבות גבהים ).)I.L/T.L
 .2על מגיש הבקשה לפנות לתאגיד מי ביאליק בע"מ לצורך קבלת נתוני חיבורי המים והביוב.
 .3התכנית הסניטרית שתוגש תתייחס לתנאים נוספים שיתבקשו ע"י רשות הכבאות הארצית ,משרד
הבריאות וכל רשות אחרת ,בהתאם לדרישות הנוגעות לאופי השימוש במתוכנן בנכס.
 .4על מגיש הבקשה להעביר לתאגיד אישור כיבוי אש לתכנית ולתכנן בהתאם להוראות שניתנו
בתוכנית בטיחות במידה ונדרשה ע"י הועדה המקומית.
 .5על מגיש הבקשה לצרף מסמך "החלטת הועדה לתכנון ובניה".
 .6התכנית הסניטרית תוגש על רקע תכנית אדריכלות מעודכנת ומפת מדידה עדכנית הכוללת מתקני
מים וביוב קיימים ,חתומה ע"י מודד מוסמך.
התכנית בקנ"מ  1:250תימסר בשני העתקים למשרדי מי ביאליק ותכלול:
 תוצאות בדיקת ספיקות ולחצים ברשת המים העירונית (תוקף הבדיקה שנה אחת).
 קווי צנרת ,מערכת אספקת ומדידת מים ומע' ביוב מתוכננים ,קטרי צינורות ומפלסיהם לפי
חישובים הידראוליים שיציג המתכנן .פרט מערכת מדידת מים ראשית ומשנית.
 תאי הבקרה של המבנה ושיפועי הצנרת בתוך המגרש לרבות שוחת ביוב העירונית אליה יחובר המגרש
(כולל גבהים .)I.L/T.L
 שוחות מגופי מים לרבות מתקני מים קיימים ומתוכננים ומיקום חיבור לרשת העירונית.
 0.0 של הבניין.
 מספרי שוחות הביוב המוטבעים.
 ציון כיווני הזרימה לביוב באמצעות חיצים.
 פרט התחברות למערכת הביוב העירונית.
 במבנה בו מותקנת מערכת הגברת לחץ יש להציב שסתום אל חוזר בכל סולם מדי מים קומתי כמו
גם בקצה המערכת.
 במידה ומתוכנן חיבור מים לחדר אשפה ,יחובר למערכת אספקת המים לצריכה ביתית ובאמצעות
אביזר אל חוזר.
 בחלקה בה מתוכננים מספר בתים על מרתף משותף ,יתוכנן חיבור מים ראשי משותף לכל הבניינים
וכן חיבור מים משני-ראשי לכל בנין .מד המים ימוקם בשטח המשותף לכל אחד מהבניינים.

 בחיבורים דירתיים כולל בתי קרקע הברזים (עד לקוטר " )2יהיו ברזים אלכסוניים ויותקנו משני
צדי מד המים.
 בכל מד מים דירתי יותקן אביזר אל חוזר.
 בחיבור ראשי המתוכנן עם צנרת בקוטר " 3ומעלה ,המגופים המתוכננים יהיו מסוג מגוף טריז.
 כל האביזרים שישמשו למערכות המים והביוב יעמדו בתקנים הישראלים הרלוונטיים והעדכניים.
 .7רשת המים המקומית מחויבת בהתאם להנחיות רשות המים ,ללחץ מים מינימאלי של 2.5
אטמוספרות בלבד .גם באם כיום מסופקים מים בלחץ גבוה מהנדרש ,ייתכן כי בעתיד יבוצעו שינויים
בלחץ המים כולל הורדות ללחץ המינימאלי .אי לכך ,אין להסתמך על מערכת אספקת מים בלחץ
הגבוה מ 2.5-אטמ' ובמידה ונדרש ,יש להקים מערכת הגברת לחץ ,לרבות מאגר מים אם נדרש
בהתאם להוראות ההל"ת עבור צריכת מים והוראות כיבוי אש ,ולהציג המערכת כחלק מהתכנית
הסניטרית.
 .8במידה ויחליט היזם בהתאם לשיקול דעתו ,לא לבצע ו/או לבצע חלקית מערכות התומכות בכיבוי
אש ,יש לצרף לתוכנית כתב שיפוי והתחייבות המצורף כנספח .4
 .9יש לציין את שמות המבקשים ,עורך הבקשה ומתכנן התכנית הסניטרית ולציין פרטי הנכס כפי
שמופיעים בבקשה להיתר בניה.
ב .הנחיות כלליות:
 .1הנחיות אלה באות כתוספת להנחיות והכללים הקבועים בתקנות ובחוק.
 .2הביצוע בשטח יהיה לפי התכנית הסניטרית המאושרת .כל שינוי חייב בקבלת אישור התאגיד ,לאחר
הגשת תכנית סניטרית מתוקנת .בכל מקרה אין לבנות על קווים קיימים או מתקנים קיימים.
 .3בשום מקרה אין לתכנן או לבצע שוחת בקרה לביוב פרטית שגובהה ) (T.Lנמוך מגובה שוחת הבקרה
לביוב הציבורית ) ,(T.Lאליה יחובר צינור הביוב הפרטי.
 .4קובץ מגנטי של הנספח הסניטרי -יימסר לתאגיד קובץ מגנטי בפורמט  DWGובפורמט  PDFכתנאי
לאישור הסופי של הנספח הסניטרי.
 .5בגמר העבודה יש לפנות לתאגיד מי ביאליק לצורך אישור הביצוע .פניה זו תהיה בצירוף תכנית מצב
סופי ואישור המתכנן מטעם היזם לביצוע העבודה בהתאם לתוכנית שאושרה ע"י התאגיד ובהתאם
לדרישות ההל"ת .אישור מהנדס התאגיד או מי מטעמו ,מהווה "אישור גמר בניה" בכל הנוגע
לתשתיות המים והביוב והנו תנאי לאספקת מדי מים וחיבור לרשת המים והביוב העירונית.
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