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 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו במסגרת בקשה להיתר בנייה התייחסותהנדון: 

 

 לנושאים הבאים: תייחס יאישור התאגיד  .1

)דמי הקמה למערכות מים  דמי הקמה עפ"י כללי תאגיד מים וביוב חישוב תשלום     1.1

 תשלום זה מהווה תנאי סף לקבלת היתר הבנייה. .2015 –וביוב( התשע"ה 

 . אישור חיבור הנכס למערכות המים והביוב הציבוריות 1.2

 : הבהרות לאישור התאגיד        

  מערכת האינסטלציה הפנימית של הנכס.לתאגיד אין אחריות על   

  התאגיד יספק מידע באשר לתשתיות הציבוריות הקיימות בשטח ו/או

 המתוכננות  על ידו, ככל שיש בידו מידע זה.

  באחריות המבקש כולל עלויות באם –העתקת קווים/ שוחות / מפרטים עיליים

 יהיו ובתיאום עם התאגיד. 

 סימוני התשתיות אינם מדויקים ומשמשים לאינפורמציה מיפוי תשתיות.  יינתן

בלבד על כך שקיימות תשתיות תת"ק בשטח ומבלי לקבוע את עומקן מתחת 

אם קיימות יש למפות באמצעות מדידה / בלפני הקרקע. תשתיות נוספות 

 גישוש.

  בעת החפירה/קידוח יוזמן נציג התאגיד לזיהוי קו המים ו/או הביוב אשר

העבודה. כל נזק שייגרם בעקבות ביצוע החפירה לתשתיות  נמצאים בתחום

התאגיד יתוקן ע"י הקבלן לשביעות רצון נציג התאגיד. על הקבלן להשיב המצב 

 .054-9419266יש ליצור קשר עם מנהל התפעול סלמאן פלאח בטלפון  לקדמותו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 סכימת תהליך אישור התאגיד: .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגשת בקשה להיתר
 לתאגידבנייה 

)מקוונת / בקשה ישנה 
 ( / דוא"לבמסירה ידנית

 

 

 תוספת בנייה 
)ציבורי / פרטי / מפעל ( הנכס 

מחובר לתשתיות המים 
 ולא נדרש חיבור נוסף  והביוב

 

  בנייה חדשה

 

 נכס ציבורי/ מפעל
 שלבי עבודה :

על המתכנן  -תיאום תשתיות .1
 לקבוע עם התאגיד פגישה

למטרת תיאום תשתיות המים 
  והביוב והסכמה עקרונית.

 נספח סניטאריהגשת  .2
וגרמושקה אדריכלית 

המתבסס על , ים()צבעוני
מדידה כולל תיאום התשתיות ו

. קותרקע גושים וחל מצבית על
חברות למערכת התתכנון 

  מדידתבאחריות היזם  -ביובה
I.L ,T.L כיווני זרימה  וסימון

 של השוחות הבאות:

  ביוב ציבורית שוחת
 להתחברות

  האחרונה הביוב שוחת
מרחקה לא יעלה על במפעל ,

 חלקה )המגרש(. המ' מגבול  1
  -מערכת המים

  פרט התחברות נדרש
 למערכת המים הציבורית.

ובה יגיש פרשה טכנית  -מפעל .3
תיאור מילולי וסכמה תהליכית 

 -1אה נספח ר של הייצור.
 התייחסות התאגיד למפעל .

 נכס פרטי 
תכנית אדריכלית  .1

)גרמושקה( על רקע 
מדידה מצבית עם 

גושים וחלקות , תכנון 
התחברות למערכת 

תימדד שוחת  -ביוב
הביוב הציבורית 

 ( I.L ,T.Lלהתחברות )
פרט התחברות -מים 

למערכת המים 
הציבורית וסימון 

התחברות מיקום 
למערכת המים 

 הציבורית.

 

תוספת בנייה/ תכנית 
  שינויים

 דרישות הגשה:
תכנית אדריכלית  .1

 בשני העתקים
 היתר בנייה קיים לנכס .2

 
 

 


