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 מטרת ההוראה  .1

 .4וטופס   2תהליך בקרת התאגיד על בקשות היתר בניה, טופס לתאר את ההוראה ת מטר .1.1

 

 הגדרות  .2

 טופס בקשה לחיבור תשתיות מים באופן זמני לצורכי בניה.  - 2טופס  .2.1

 קבוע.  ביוב וטופס בקשה לחיבור לתשתיות מים   - 4 טופס .2.2

 פח הסניטרי.כתב התחייבות של היזם לקבלת אישור לנס –כתב התחייבות  .2.3

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ.  -תאגיד  .2.4

 להלן המהנדס.  – מנהל אגף הנדסה .2.5

 

 תוכן ההוראה  .3

 מחלקת הנדסה  -שרונים   תאגיד יהגשת תוכנית סניטרית לאישור במשרד .3.1

מבנה קיים  המעוניין לבנות מבנה חדש או לבצע שינוי ב  רמת השרוןכל גורם בעיר   .3.1.1

מנהל אגף    -למהנדס  את המפה הטופוגראפית  נדרש להציג  )להלן: מבקש הבקשה(  

 . הנדסה

למהנדס   .3.1.1.1 תוגש  ממוחשב  המפה  העירייה  מידען  באמצעות  באופן 

 הליך רישוי זמין. במסגרת 

יחד עם הערותיו  נציג העירייה  זירה למהנדס יבדוק את המפה הטופוגראפית ויחה .3.1.2

 ו/או סימון תשתיות מים וביוב קיימות. 

יכיןלאחר   .3.1.3 המאושרת,  המפה  הבקשה    קבלת  הסניטארית  מגיש  התוכנית  את 

הל הועדה  בדיקת  בהחלטת  הדרישות  גיליון  פי  על  ובנייה  תאגיד,  )מסמך  לתכנון 

 . לחיבור לרשתות מים וביוב התאגידהנחיות על פי (, דרישות כיבוי אש ו 1ישים 

התכנית   .3.1.3.1 הגשת  בעת  התחייבות  טופס  על  לחתום  יצטרך  היזם 

 . שרונים הסניטרית לבדיקת

הנספ .3.1.3.2 שנכתבו  בהכנת  המהנדס  הערות  על  להתבסס  יש  הסניטרי  ח 

 בתהליך אישור המפה הטופוגראפית. 

יש לסמן את מערכת הביוב הקיימת בשטח   .3.1.3.3 על המפה הטופוגראפית 

והחיבור למערכת העירונית וכן סימון שעון  משאבות  החלקה כולל עומק  

 המים הקיים. 
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 יבים הבאים: העתקים, ותכלול את המרכ  3-תוכנית ההגשה הסניטרית תוגש ב .3.1.4

 . מפה טופוגראפית מאושרת .3.1.4.1

 .גושים וחלקות, עם סימון 1:250תרשים סביבה בקנ"מ  .3.1.4.2

עם סימון מערכות מים וביוב הכוללות    1:100בקנ"מ    תוכנית פיתוח .3.1.4.3

 קווים, שוחות ושעוני מים. 

 . תוכנית הקומות .3.1.4.4

 סכמת מערכת מים. .3.1.4.5

 . סכמת מערכת ביוב .3.1.4.6

 . חתכים של קווי הביוב בקומת הקרקע .3.1.4.7

 . טניםסכמת קול .3.1.4.8

 . סכמת המערכת הסולארית .3.1.4.9

 . של מערכת אספקת המיםאיזומטרית סכמה  .3.1.4.10

 . פרטי מערכת מדידת המים ומידות .3.1.4.11

שריפות   .3.1.4.12 כיבוי  לצרכי  חירום  בשעת  מים  לצריכת  הידראולי  חישוב 

 כולל מערכת מתזים. 

 בדיקת אופיין רשת.  .3.1.4.13

נספח   .3.1.4.14 לפי  הביוב  ממערכת  נפרד  באופן  גשם  מי  לניקוז  .  3תכנית 

ע יחתום  ביוב  המתכנן  חיבורי  בתכנון  בוצעו  לא  לפיה  התחייבות  ל 

 לניקוז. 

 תוכנית מאושרת  .3.2

הנדסה .3.2.1 אגף  בדיקה  מנהל  לאחר  התוכנית  ע"ג  טופס    יחתום  קבלת  ולאחר 

   .התחייבות יזם בנייה

 התכנית המאושרת תועבר ע"י מגיש הבקשה לועדת תכנון ובנייה בעירייה.  .3.2.2

 . יתבצע במשרדי התאגידו יד בתאג יחושב )דמי הקמה( בגין היטלי פיתוח התשלום  .3.2.3

 ( 2)טופס   בקשת התקנת מד מים זמני לקבלן בתחילת בניית הפרויקט )באתר( .3.3

קבלת מד  לצורך  הבתאגיד ויסביר את  מנהל רשת מים וביוב  להקבלן יפנה ישירות   .3.3.1

 . המים הזמני וימסור פרטים על מיקום האתר



 

 7 עדכון מס': 5.03.6 מס' ההוראה:  דרישות התאגיד בתהליך הבניה  :ההוראה שם 

 6: מתוך 3דף מס':  12.9.21  תאריך עדכון: 22/11/20  תאריך קודם:

 

364604 

יבצע   .3.3.2 וביוב  מים  רשת  סנילגבי  בירור  מנהל  תוכנית  קבלת  ותשלום  אישור  טרית 

 . )ראה סעיפים שלעיל( אגרות היטלי פיתוח מים וביוב

)נספח  צריכת מים לבנייה דרך השעון בלבד  להתחייבות    על הקבלן לחתום על טופס .3.3.3

1.) 

 הכנת חיבורי מים  .3.4

מ .3.4.1 מחיר  הצעת  יקבל  מים   מחלקתהקבלן  לעבודות  נוכחי  מכרז  עפ"י    הנדסה 

 . )במקרה של העתקת חיבור קיים(

 למחלקת הנהלת חשבונות ולשלם עבור האביזרים.  על הקבלן להגיע .3.4.2

 . לאחר קבלת התשלום, התאגיד יספק את האביזרים הנלווים .3.4.3

 בור למד המים בצד/תחום הפרטי שלו.על הקבלן להכין חי .3.4.4

ע"י   .3.4.5 יעשה  המים  מד  התאגיד חיבור  מטעם  בתחום    קבלן  הכנה  לאחר  ורק  אך 

 הפרטי של הקבלן.  

ה .3.4.5.1 ימסרו  ההתקנה  שלפרטילאחר  הראשונית  ם  והקריאה  המים    מד 

 . במערכת הגבייהקבלן מטעם התאגיד, ויתויקו לתאגיד ע"י  

 4אישור קבלת טופס  .3.5

הבית   .3.5.1.1 חיבור  של  בשטח  בדיקה  המהנדס  עם  ישירות  לתאם  יש 

המאושר. השטח  לנספח  בהתאם  וביוב  מים  על    לתשתית  דגש  יושם 

 קיום הפרדה מוחלטת בין מערכות הניקוז והביוב. 

הביקור   .3.5.1.2 "אישור  לפני  טופס  התאגיד  למזכירות  להעביר  יש  בשטח 

 מתכנן" חתום וטופס הנדרש לקראת ביקור המהנדס בשטח.

 . 4בתום הבדיקה יחתום המהנדס על טופס  .3.5.1.3

 

 אחריות ביצוע  .4

 מנהל אגף הנדסה  .4.1

 ההנדסה.  מחלקת .4.2

 . מנהלת כספים .4.3

 מנהלת החשבונות בתאגיד  .4.4

 

 מסמכים ישימים  .5

 בניה הועדה לתכנון ודרישות  - 1מסמך ישים   .5.1

 בדיקת  תכניות סניטאריות למניעת חיבור    - 5.03.27נוהל מס'  – 2מסמך ישים   .5.2
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 . מערכת הניקוז למערכת הביוב                        

 

 

 נספחים .6

 . טופס החתמת קבלן/תושב להתחייבות רכישה/מסירה מד מים - 1נספח   .6.1

ם למתן שירותי מים( אישור לצורך עבודות לפי תקנות התכנון והבניה )אישורי  –  2נספח   .6.2

 . 1982 –התשמ"א 

 טופס התחייבות יזם לקבלת אישור לנספח סניטרי. – 3נספח   .6.3

 

 

 תפוצה  .7

 תאגיד  ה יתמנכ"ל  .7.1

 מנהל אגף הנדסה  .7.2

 מנהלת כספים  .7.3

 מנהלת החשבונות בתאגיד  .7.4

 הנדסה ה מחלקת צוות  .7.5

 
 

 

 

 

 מנהל אגף הנדסה  תפקיד:  מר קובי אופיר     :ההוראה כותב 

   מנכ"לית התאגיד תפקיד:    לנה ניצןגב' אי :ההוראהמאשר 

 חתימה:  תאריך: 
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 טופס החתמת קבלן/תושב להתחייבות רכישה/מסירה מד מים  - 1נספח 

 לכבוד 

 שרונים שירות הלקוחות של תאגיד  

 א.ג.נ.,

 החתום מטה מבקש בזאת, מד מים בהתאם לפרטים שלהלן:  אני

 ___________ _______________ _________________________  (שם חברהושם מלא של המבקש ) 

 ______________________ ___________________________________ מס' ת.ז / ח.פ / עו"מ 

 _____________________ ________________________ שם המבנה / סוג המבנה / סוג העבודה 

 _________ ____ ____________________________________________ כתובת המבנה / האתר 

 )מד לזמן ביצוע הבניה / מד קבוע /  מד נייד לעבודות עפר, תשתית וכיו"ב(. תיאור הבקשה

 גודל מד מים )בצול( ______________________________________________________ 

 מספרי טלפון ליצירת קשר _________________________________________________ 

 ____________________________________________________ מספר פקס ________ 

 שם החותם/ת __________________________________________________________ 

 :שרוניםהנדסה, תאגיד   אגףאישור 

 _______________________ ___ ____________________________________  שם המאשר

 _______________________________________ _______________________   תפקיד 

 ___________________________  ____  תאריך  __________________________  חתימה 

 מאשר בזה קבלת תכנית לחיבור מונה מים וכמו כן מונה מספר__________________. 

 בלת הזנת מים. בחתימתי למטה, הריני מתחייב לבצע בפועל את פרט החיבור כפי שנמסר לי לשם ק

ניתוק המונה מים בגמר העבודה ולהחזירו    מתאגיד שרונים תשתיות מים וביובכמו כן הנני מתחייב לבקש  

 למפקח מטעם התאגיד. 

 

 _________________________  _______________________         תאריך  חתימת המבקש 

 ___________________  / ח.פ. /עו"מ  ת.ז. מס.
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 - 2טופס 

 

 

 


