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 5.4בקשה לחיבור לתשתיות מים וביוב קבוע (טופס :)4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

מערכת ביוב  -המבקש יפנה למחלקת הגבייה לתאום וביצוע חיבור המגרש מערכת הביוב
העירונית.
קבלן שיתחבר באופן עצמאי וללא אישור התאגיד ,ייקנס ע"י התאגיד וישלם את
הפרשי המחיר בגין צריכת המים עפ"י הערכת מהנדס החברה.
על המבקש להגיע למחלקת הגבייה לפני בדיקת התאגיד לצורך טופס  4ולדאוג לשלם בגין
סגירת חשבון עבור צריכת המים שנספרה במד הבנייה.
יודגש כי גם אם במתחם הבנייה קיימים מספר בניינים המבוצעים ע"י הקבלן ,על בעל
ההיתר לסגור חשבון עבור כל הפרוייקטים המבוצעים על ידו ,וזאת כתנאי לבדיקת
טופס .4
לקראת האכלוס ולאחר התקנת מד המים ראשי והמדים המשויכים לדירות ,וביצוע
חיבור ביוב בתאום עם התאגיד והשלמת כל הבדיקות הנדרשות ,יעביר המבקש ע"י
הועדה המקומית לתאגיד טופס אישורים לקראת קבלת טופס  4בצירוף:
א.

אישור מכון התקנים על תקינות מערכות האינסטלציה הפרטיות של
המבנה/מבנים ,כולל בתוך שטח המגרש עד לנקודת החיבור עם הרשת העירונית
(בדיקת מעבדה מוסמכת לפי ת"י .)1205

ב.

צילום קווי ביוב גרביטציוניים בתחומי המגרש/המתחם ,כולל ניפל עד התחברות
למערכת עירונית מחוץ למגרש.

ג.

אישור מתקין למז"ח

ד.

אישור חיטוי מאגרים וצנרת

ה.

אישור יועץ אינסטלציה

תכנית  MADE - ASבעותק קשיח ודיסק (בפורמט )DWG
ו.
 5.4.4לאחר מילוי התחייבויות בסעיפים הנ"ל  5.4.1-5.4.2-5.4.3נציג התאגיד יצא לאתר לבצע
ביקורת לקראת קבלת טופס .4
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5.4.5

הנציג יבדוק בנוסף את הנושאים הבאים:
( )1תקינות חיבורי מערכות הביוב והמים הפרטיות למערכות העירוניות ,וכי בוצעו
בהתאם למאושר בתכנית הסניטרית.
( )2מיקום מד המים.
( )3סימון מד מים תואם לדירה.
( )4סימון מספר דירה המשויכת למונה על הדלת של ארון המונים.
( )5קיום מונה ראשי לבניין או מתחם לפעמים מספר בניינים משויכים למונה ראשי אחד
ללא הפרדה.
( )6קיומו של מד מים נוסף למערכת הגינון כאשר קיימים מספר בניינים במגרש – ראה
הערה כנ"ל.
( )7ניתוק בין מערכת ניקוז לביוב.
( )8קיום מז"ח ואישור מתקין מורשה (תחנות דלק ,מערכות כיבוי אש ,מכבסות,
מקוואות ,מערכות השקיה ,מפעלי מזון ,מרווח אוויר במכלים).
( )9אישור גורם מוסמך על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכת אספקת המים לפי דרישות הל"ת
(הוראות לתכנון מתקני תברואה) ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ובדיקה
מיקרוביאלית.

 5.4.6לאחר אישור נציג שביקר בשטח על גבי טופס האישורים ,יגיש המבקש לתאגיד את
המסמכים המפורטים בסעיפים .5.4.3-5.4.5
 5.4.7לאחר קבלת כל המסמכים ובדיקת תקינותם ,יאשר נציג תאגיד המים את טופס
האישורים של המבקש ויעביר את התיק שהתקבל מהועדה חתום ע"י התאגיד
לוועדה לצורך קבלת טופס .4
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