
 

 רשימת דרישות התאגיד להגשת תכנית הסניטרית –נספח ב' 
 

ף ראשון של בקשה להיתר בנייה לרבות פרטי הנכס, תיאור בקשה, פרטי ד .1

 בעל הנכס/יזם, עורכי בקשה.

ביוב. ו עם סימון מערכות מים של התאגיד GIS -ה  ממערכת מפת תשתיות .2

 קובץ הנ"ל מנציג התאגיד.את המבקש לקבל העל 

)לפי הבקשה( כולל רקע  1:5000, 1:2500, 1:1250תכנית סביבה בקנ"מ  .3

 תב"ע.הטופוגרפי וההמגרש 

 ך עם סימון מיקום חיבור מים ביובנערכה ע"י מודד מוסמשתכנית מדידה  .4

ותאי ביוב  ביוב הקיימים במגרשהתאי התכנית תכלול מדידה של למגרש. 

 . במדידת תאי ביקורת יופיע:וניים של החיבור למערכת העירוניתעיר

  מדידתTL. 

  מדידתIL. 

 מפלסי צינורות מחוברים לתא, כולל סימון מפל. 

 כיווני זרימה. 

 קוטר התא. 

 .קוטרי הצינורות המחוברים 

. בתכנית 1:250או  1:100תכנית פיתוח שטח מאושרת ע"י העירייה, בקנ"מ  .5

 הפיתוח יש לסמן את הפרטים הבאים:

  פריסת קווי מים, מיקום חיבור למערכת מים עירונית. פרט חיבור

 לרשת מים עירונית

 פריסת קווי ביוב, מיקום חיבור למערכת ביוב עירונית 

 כולל פריסת קווי מים ביוב וסילוק מי גשם 1:100כנית קומת מרתף בקנ"מ ת .6

 כולל סימון פרטים הבאים:1:100תכנית קומת קרקע בקנ"מ  .7

מערכת ביוב מתוכננת כולל מיקום חיבור למערכת עירונית. פירוט מערכת 

תכלול פירוט קטעי הצינורות: אורך, קוטר, שיפוע, סוג  כלוליביוב מתוכננת 

וחומר הצינור. פירוט תאי בקרה יכלול סימון מפלסים עליון ותחתון, חיבור 

 הצינורות, קוטר וסוג התא וכדומה.

 מערכת מים מתוכננת כולל מיקום חיבור למערכת מים עירונית.

טיפוסית עם פריכת קווי  1:100תכניות קומות ביניים או תכנית קומה בקנ"מ  .8

 מים, ביוב ופתרון לסילוק מי גשם.

 .מיםעם סימון מערכת סולרית,  1:100תכנית קומת גג בקנ"מ  .9

 .1:100חתך המבנה בקנ"מ  .10

 מערכת הספקת מים, ללא קנ"מ.סכמה של  .11

חישוב הידראולי של מתכנן האינסטלציה לכמויות המים, גדלי החיבור ומד  .12

 מים.

 סכמה לקולטנים של הביוב, ללא קנ"מ כולל כל מערכת הביוב והסניקה. .13

, עד לתא 1:250/1:100וי ביוב במגרש בקנ"מ חתך לאורך לאורך של קו .14

 בקרה עירוני.

 בי קווי תיעול במגרש, עד לתא עירוני.כנ"ל לג .15



 .דירתי לבקשות להיתר בנייה לכל סוגי הנכסים/פרט מד מים ראשי .16

, פרט ארון בניית מתחם או מרכז מסחריבקשה לבמקרה  פרט מד מים משני .17

 .מים קומתי וכיבוי אש

 פרט למשאבות הגברת לחץ מים וכיבוי אש. .18

 סניקה. –פרט למשאבות ביוב ופרט "גמל"/"אומגה"  .19

סימון ומיקום לחדר משאבות ומאגר מים כולל סימון פרטים של מאגר מים  .20

 עליון ותחתון ופתרון ניקוז.

סימון ומיקום של מדי מים משניים במקרים של תכנון מתחמים מגורים,  .21

 מסחריים, תעשיתיים.

 מפריד שומנים ופרט הנחה של מפריד השומנים.במידת הצורך, סימון של  .22

קרקעי נדרש תיאום תשתיות עם -במקרה של תכנון תשתית אספקת גז תת .23

 חברת גז.

 

 יחד עם התכנית הסניטרית יש להגיש

 אפיון רשת מים. .א
 כתב התחייבות לתשלום עבור שינוי בתנאי חיבורים למערכות עירוניות. .ב

 .אישור של משרד הבריאות .ג

 נספח בטיחות מאושר. .ד

 יחידה לאיכות הסביבה כולל הגשת פרשה טכנית וסימון תאי דיגום.האישור  .ה

 (.נספח ג'הצהרת של המתכנן לביצוע תכנון סניטרי בהתאם לכל התקנות הקיימות. ) .ו

 מכתב התחייבות לאחזקת מפריד שומן. .ז

 מכתב התחייבות לאופן תשלום של צריכת המים במקרה של המתחם מכל סוג. .ח

 )אישור לאכלוס(. 4חתימה על טופס דרישה לקבלת טופס  .ט

 


