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 אל הקבלנים
 

 א.ג.נ
 

ברח' ______________ מס._____  ןהיות ופנית לתאגיד המים והביוב בבקשה לקבל חיבור מים לבניי

 גוש_______________ חלקה_____________ 

 התנאים כדלקמן. ילמלוו תשתחתום על התחייבוהנני להודיעך שתקבל חיבור זה רק לאחר 

 רתים יהיה בקוטר מינימלי של:ידהעד מדי המים  ןקו המים הראשי בבניי .1

 מ"מ פקסגול 32עבור דירה אחת או שתי דירות או  1א. "

 מ"מ פקסגול 50על שלוש או ארבע דירות או  11/2ב. "

 מ"מ פקסגול 63עבור חמש דירות ומעלה או  2ג. "

 ידה הדירתית תהיה כדלהלן:מערכת המד .2

 .3/4ברז אלכסון או ברז כדורי " 3/4על קו " 3/4הכנה למד מים " 3/4ברז אלכסון או ברז כדורי "

דירתי ועד להסתעפות הראשונה שבתוך הדירה, יהיה בקוטר מינימלי של קו המים הידרתי ממערכת המדידה  .3

 .מ"מ 25 - 1/2 לאחר מכן בתוך הדירה מינימום "מ"מ  32 - 3/4"

 16ן/ פקסגול מדרג "וותהיה מאיכות לא פחותה מדרג ב' מגול ןכל הצנרת בבניי .4

 .כל חלקי האינסטלציה, יהיו מתוצרת שאושרה ע"י מכון התקנים/ הל"ת .5

האביזרים והחיזוקים הגלויים לעין יצבעו בשכבת צבע מגן ובשתי שכבות צבע שמן לאחר  תהצינורו יכל קוו .6

 ההרכבה.

מתחת לריצוף יהיו עם חיצוני פוליאתילן חרושתי כולל תיקונים  יבמלוו ןהעוברים בתוך הבניי תהצינורו יקוו .7

 וחיבורים ובמקום שנפגע הצפוי.

יהיו עם עטיפה חיצונית פוליאתילן מבית  םהעוברים בתוך הקרקע אשר מסביב ומתחת לבנייני תהצינורו יקוו .8

לפני הכסוי יש לתקן את הפגיעות בסרט תיקון תקני  16"או פקסגול דרג  A.PCחרושת וצפוי מלט פנימי )צנור 

 כולל מריחה בפריימר.

 או זיפותם כאמור לעיל יש לנקותם היטב מכל לכלוך, שומן, טיט, מלט, בוץ, וכו'. תלפני צביעת הצינורו .9

צר שבח תבפסולת בנין. במקרה שהצינורו תיונחו בתוך עטיפת חול נקי. אין לכסות את הצינורו תכל הצינורו .10

בתוך עטיפת חול בעובי מינימלי  תעוברים בתוך קרקע שאינה חול או מכילה פסולת בנין יש להניח את הצינורו

 ס"מ מסביב. 10של 

+ מעל פני הים, יש להתקין לכל 60.00עולה על  ןאשר בהם הגובה האבסולוטי של הגג העליון של הבניי םהבנייני .11

ו נדרשים להתקין משאבה, הזנת המים למשאבה תהיה רק דרך שב ןדיירי הבנין משאבה להגברת הלחץ. בבניי

 מיכל שיוצב ליד המשאבה.

, חישוב נפח המיכל לא יכלול את הפרש הגובה בין יציאת ןליטר לכל יחידת דיור בבניי 200נפח המיכל יהיה  .12

 ההספקה הנמוכה ובין הקרקעית וכן את הנפח החופשי מפני המים ועד לתקרת המיכל.
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או יצוק מבטון ומצופה מבפנים בטיח מלט או באריחי חרסינה או מיכל פלסטי  ןמפלסטיק משוריי המיכל יהיה .13

 תקני. כל המערכת כולל המיכל יותקנו בתוך מבנה סגור מוגן ונעול ע"מ לאפשר כניסה רק לאדם המטפל בציוד.

ו כלפי מטה סגור עם רשת כשפתח 3המיכל יהיה סגור ואטום כולו ויאוורר ע"י צנור אויר בקוטר מינימלי של " .14

 .תאקספנדר מגולוונ

 על הקבלן לברר בתאגיד את מקומו המתוכנן של מד המים הראשי לפני הנחת הצנרת בחצר. .15

 מד המים הכללי יותקן במרחק של עד מטר מגבול המגרש או הגדר. .16

התאגיד אחרי שהוכנה לכך ע"י  תחיבור רשת המים הביתית למתקן מד המים הראשי, יעשה ע"י הקבלן, לזווי .17

 מד המים הראשי. אין להתחבר למערכת המדידה הראשית בשום צורה אחרת.

 לשימוש בתקופת הבניה. 1יזמין בתאגיד חיבור מים זמני " ןהקבלן הבונה את הבניי .18

 .ןכל הצנרת העולה אל קומות הבית תהיה מחוזקת ע"י ווים לקירות הבניי .19

ורשימת אכלוס מאושרת של הדירות. הקבלן יזמן מהתאגיד  4לאחר תום כל עבודות הבניה ימציא הקבלן טופס  .20

, ורק לאחר מכן יותקנו מדי מים דירתיים לכל דירה, ולסמן ןאת התקנת חיבור המים הראשי הקבוע לבניי

 . 26, 24מספרי דירה על המתקן בהתאם לסעיפים 

 ארכיטקטונית במבנה כולו.דודי השמש יהיו בעלי תו תקן ויותקנו בתוך מבנה שישתלב מבחינה  .21

 ע"י חשמלאי מוסמך ובצורה שתאפשר הזזת ופרוק מד המים. תחיבור הארקות לצנרת המים חייבת להיעשו .22

וחייבים להיות או אם אושר אחרת בתוכנית שהוגשה המתקנים של המודדים המשניים יותקנו בקומת קרקע,  .23

א יותר מארבע מודדים בשורה אחת. בשום אופן במקום ובגובה המאפשר קריאה והחלפה נוחה של מדי מים. ול

אין להתקין מתקנים כנ"ל בתוך חדרים או ביתנים, ארונות קיר, חדרי מדרגות, או מקומות חשוכים. כ"כ אין 

 להתקינם במקום המיועד למעבר כלי רכב ולמקום חציה.

על מערכת מדידת המים  ספור זההעל דלתות הדירות ושלטים עם מ םעל בונה הבית להתקין מספרים סידוריי .24

הקבוע ימציא הקבלן לתאגיד רשימת אכלוס  בור רתית המתאימה. עם הצגת טופס ע"מ לקבל את החיהדי

 מאושרת הכוללת את הפרטים הנחוצים בס"ד על הרוכש ועל הדירה שרכש לפי מס. דירות.

תנאים דלעיל. הבדיקה היא עם סיום הנחת צנרת המים בחצר ולפי הכסוי יש להזמין את נציג התאגיד לבדיקת ה .25

 ותעודת גמר. 4תנאי לקבלת טופס 

 אם יתברר שהתנאים לא ימולאו ויש צורך בבדיקה חוזרת. יחויב הקבלן באגרת בדיקה נוספת.

 לאכלס דייר שרכש דירה אלא לאחר התנאים הבאים:אין  .26

 ורשימת אכלוס. 4. שהקבלן המציא לתאגיד טופס 1

 מים קבוע.חיבור  ן. שהתאגיד חיבר לבניי2

 . שהדייר ביקר במח' שומה ופתח חש' מים, ולאחר מכן הזמין מד מים בתאגיד.3
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דייר לפני מלוי כל התנאים הנ"ל, יהא התאגיד רשאי לנתק את חיבור המים לבנין ללא  אכלסבמידה והקבלן י

לפני חידוש   הבנייןהתראה עד שהקבלן ימלא את כל התנאים, והקבלן מתחייב לשלם קנס עבור כל דייר 

 החיבור.

במידה ונכנס דייר לגור בדירה לפני קבלת חיבור מים קבוע. הקבלן החתום מטה אחראי אישית לתשלום כל  .27

ע"י מד המים הזמני מיום כניסת הדייר ועד לביצוע חיבור מים קבוע לבנין כאמור בסעיף  דכמות המים שתימד

26. 

על רשת המים שבבית ובחצר ועל כל אביזרי המים כולל על הבונה לקבל את אישור מכון התקנים הישראלי  .28

 הדודים. לפני התקנת החיבור הקבוע וכניסת הדיירים לדירות.

 .4עם קבלת טופס  תכנית סניטרית חתומה ע"י המהנדסעל הקבלן להמציא לתאגיד המים  .29

זרת( לפי תקנות משרד "ח )מונע זרימה חוזחייב להתקין על יד מתקן המודד הראשי מ יכל בנין מסחרי / תעשיית .30

 הבריאות.

כל צינור אחר שאינו מתכת )כג' פוליאתילן( יאושר רק באישור מכון התקנים, צריך להניח במקביל לצינור כבל  .31

 הארקה לפי דרישות חב' חשמל.

, לפני הכנסתה לשימוש, וזאת ע"פ ןכולל מכילי האגירה שהותקנו בבניי השל מי השתיי ייש לבצע שטיפה וחיטו .32

 ולפי הוראות הל"ת.  12051לת"י  29הנחיות רשות הבריאות בסעיף 

 יעשה ע"י בעל מקצוע שהוסמך לכך ע"י משרד הבריאות. יהחיטו

ת )טופס אכלוס( מותנית בביצוע כל הסעיפים הנ"ל ובהמצאת אישור על שטיפה וחטוי מערכ 4חתימה על טופס  .33

 כנדרש בתקנות התכנון והבניה והל"ת. המי השתיי
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