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 ביוב - 4הנחיות לבדיקה ואישור טופס 

 

  כללי : .א

לאחר קבלת האישור הוועדה המקומית בני ברק, לביצוע סבב אישורים במחלקות השונות בעירייה ובתאגיד 

 הנדסה. אגף , מבקש הבקשה יגיע למשרדי התאגיד, מזכירות 4המים לקבלת טופס 

 שעות מיום קבלת אישור הועדה המקומית ב"ב . 48את הבקשה יש להגיש תוך 

 

  מסמכים נדרשים : .ב

, יש למסור למזכירות הנדסה את המסמכים 4היה לאשר את ביצוע תשתיות הביוב לקבלת טופס כדי שניתן י

 הבאים : 

מפה מצבית ) מפת עדות ( בקואורדינאטות אמיתיות הכוללת מידע כללי של : כתובות הנכסים בחלקה,  .1.ב

 , מספר הנכס, סימון הנכס, שמות בעלי הנכס. 4מספרי היתרי הבנייה שעבורם מבוקש טופס 

 דוחו"ת (.  2דוחו"ת פיקוח עליון של מתכנן האינסטלציה במהלך הביצוע  ) לפחות  .2.ב

 בדיקות מעבדה נדרשות ע"פ ההל"ת , כולל בדיקת אטימות . .3.ב

 .  .D.W.Gקובץ על מדיה מגנטית של המפה המצבית בפורמט:  .4.ב

טלציה , מכתב אישור של המהנדס הסניטרי האחראי על הפיקוח והביקורת בשטח, כי מערכות האינס .5.ב

הניקוז וחלחול המים באתר,  בוצעו בהתאם לתוכנית הסניטרית המאושרת, הוראות הל"ת, משרד הבריאות 

 ותקנים ישראלים נדרשים תוך ציון מספר תקן נדרש. 

 

 :  הנתונים הנדרשים להצגה במפה המצבית .ג

 ( .   .T.L., I.Lשוחות הביוב הפרטיות והציבוריות סביב החלקה )  .1.ג

 ( .  I.L.2בשוחה שיש מפל יש להציג גם את רום צינור הכניסה של המפל ) 

הביבים ) צינורות הביוב ( הפרטיים והביב ) צינור הביוב ( הציבורי המחבר בין השוחה הפרטית לשוחה  .2.ג

 הציבורית. קוטר, שיפוע, כיווני זרימה, סוג הצינור. 

 מיקום ועומק מתקני וצינורות חיבור מי גשם ) בורות חלחול ( וצנרת ניקוז.  .3.ג

 מיקום ורום שעון המים הראשי בחלקה.  .4.ג

 מיקום ורום שעוני מים דירתיים ) כאשר הם חיצוניים למבנה (.  .5.ג

 במקרים בהם יש מגוף ראשי על קו החלוקה לנכס, יש לסמן את מיקום ורום שוחת המגוף.  .6.ג

 שאיבת הביוב ) אם קיים (. מיקום ורום בור  .7.ג

 ( של גמל קו סניקת הביוב ) אם קיים (.  .T.Lמיקום ורום )  .8.ג

תשתית הביוב הפרטית שתימדד ותוצג במפה תכלול גם את השוחה הציבורית אליה היא מתחברת  .9.ג

 ב ) כולל מעבר בחלקות פרטיות (. ברחו
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 ד (: ) תתקיים רק עפ"י החלטת מהנדס התאגי בדיקת תשתית קיימת בשטח .ד

 לאחר הגשת מפה מצבית ) מפת עדות ( לבדיקה, מזכירות הנדסה תתאם סיור בשטח, עם מבקש הבקשה.  .1.ד

 מבקש הבקשה יוודא  שלסיור יגיעו הקבלן המבצע ומתכנן האינסטלציה.  .2.ד

 במהלך הסיור יידרש הקבלן לפתוח את שוחות הביוב לבדיקה. יש לוודא שלקבלן יהיה ציוד נדרש בשטח.  .3.ד

 

 :  4פס אישור טו .ה

מבקש הבקשה יגיש מפה מצבית ) מפת עדות ( מתוקנת ) בהתאם לתיקונים הנדרשים ע"י התאגיד  .1.ה

 בתאגיד .  GISבהתאם לדרישות רכזת   .D.W.Gוהמחלקות השונות בעירייה ( , כולל קובץ בפורמט :

 בדיקת כל המסמכים הנדרשים, יבוצע במשרדי התאגיד .  .2.ה

פה המצבית המעודכנת שהוגשה ) כולל הטלה על קובץ גושים וחלקות בדיקת התאמה בין הקובץ שהוגש למ .3.ה

 של התאגיד (. 

במקרים בהם החלקה ממוקמת בתוך רדיוס מגן של באר מים, יש להגיש את דרישות משרד הבריאות  .4.ה

 ולהציג במפה המצבית את הביצוע בהתאם לדרישות הנ"ל. 

 
 
 

 בכבוד רב                                                          

 מי ברק–אגף הנדסה                                                            

 


