בס"ד

תהליך הגשת בקשה להיתר בניה עד לקבלת תעודת גמר
עירייה

תאגיד

הגשת בקשה

פתיחת תיק באגף הנדסה
"מי ברק"
הגשת נספח סניטרי ותכנית
מאושרת וחתומה ע"י העירייה
 +העתק תשלום אגרת בניה.

בדיקה ראשונית  +גיליון

דרישות
השלמת דרישות

בדיקת תכנית סניטרית
דיון בוועדה
תיקונים במידת הצורך
ואישור ביצוע
מאושר בתנאים

לדחות

אישור אגף הנדסה" -מי ברק"
מילוי תנאים

הנפקת היתר בניה
קבלת טופס 2
(תקנה )3
בקשה לטופס 4
מילוי דרישות
עירייה לקבלת
טופס 4

הסדרת תשלום אגרות והיטלים
עב"ב  +תאגיד (  +מד זמני לבניה
חדשה  +מדים משניים)
הגשת היתר בניה וטופס 2
(תקנה  )3חתומים ע"י עירייה
בקשה מאגף תפעול
להתקנת מד מים זמני

התקנת מד מים זמני ע"י צוות
תפעול
מילוי דרישות לקבלת טופס 4

עירייה
מי ברק אגף הנדסה
מי ברק אגף כספים
מי ברק אגף תפעול

הנפקת טופס 4

בקשה לתעודת גמר
ואישור אכלוס
תעודת גמר ואישור
אכלוס

אישור אגף הנדסה מי ברק
לטופס 4
בקשה להתקנת מדי מים משניים
התקנת מדים ע"י צוות תפעול
קבלת תעודת גמר
ואישור אכלוס

משרדי הנהלה:
כתובת :רחוב ז'בוטינסקי  168מגדלי שקל בני ברק ,מיקוד 5136004
טלפון 073-2211050:פקס 03-5782326 :דוא"לmei-barak@mei-barak.co.il :

בס"ד

המלצת תאגיד מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ
להתקנת משאבות מים הכוללות מנגנון פיקוד שבת בבנייני מגורים ובבניינים ציבוריים
בהתאם לסעיף  )7( 78ו )8(-לכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה לשירות) ,תשע"א ,2011-מתכבד התאגיד לפרסם
המלצה בדבר משאבות הכוללות מנגנון פיקוד שבת.
יישום ההמלצות ייבחן במסגרת הפרמטרים הרלוונטיים לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים
וטלפון) ,תשמ"א ,1981-תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (תברואה) ,תש"ף 2019-ובהתאם לסעיף 157א )3( .לחוק
התכנון והבניה ,תשכ"ה.1965-
מי ברק ,תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ ,מודיע בזאת לציבור על המלצתו ,לפיה בכל בניין מגורים ובכל בנין
ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965-לגביהם נדרשת התקנת משאבות ,מומלץ כי יותקנו
משאבות מים הכוללות מנגנון פיקוד שבת (מנגנון המאפשר צריכת מים בלא חילול שבת).
צוות מקצועי שהוקם לצורך בחינת המערכות הטכנולוגיות הקיימות בשוק ,איכותן ועמידתן בדרישות ההלכתיות
שהותוו על ידי גופים הלכתיים מוסמכים גיבש המלצות לשימוש במערכת שעונה על הקריטריונים שלהלן:
.1
.2
.3
.4

הברז והמצוף למילוי המאגר יהיו מכניים (לא חשמליים).
יותקן שסתום מכני להחזרת עודפי לחץ למאגר.
העברה למצב שבת תהיה אוטומטית (שעון אסטרונומי כולל שבתות וחגים)  +ידנית.
במצב שבת:
א .חיישני הלחץ ינותקו.
ב .המנוע יפעל בתדר קבוע.
ג .תופעל נורת חיווי מצב שבת.
ד .החזרת עודפי לחץ למאגר.

המערכות המומלצות ממלאות את הדרישות ההנדסיות והטכנולוגיות כפי שגובשו על ידי מהנדס התאגיד.
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אגף הנדסה:
כתובת :רחוב ז'בוטינסקי  168מגדלי שקל בני ברק ,מיקוד 5136004
טלפון 073-2211070:פקס 073-2211095 :דוא"לHandasa@mei-barak.co.il :

