
 בס"ד             

 

 2מתוך  1מוד ע                                                                                                                                                          

 אגף הנדסה:
 5136004בני ברק, מיקוד  שקלמגדלי  168כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 

 Handasa@mei-barak.co.ilדוא"ל:  073-2211095פקס:   073-2211070טלפון:

 

 
 

 סדור סניטרי   ןתנאי הרישיו
 

עבודת הסדור הסניטרי, לא תעשה כי אם ע"י שרברב רשום במחלקת הבריאות או ע"י אדם שיוכר כמוכשר לכך ע"י  .1

 מחלקת הבריאות.

הסניטרי העירוני כי הוא מתחייב למלא אחרי כל החוקים והתקנות הנ"ל יצהיר בכתב למשרד הבריאות ולמפקח  .2

הדרושות ולהוציא לפועל את העבודה בעצמו מבלי למסרה לאיש  תהחלים על עבודות הסדור הסניטרי להזמין לביקורו

 אחר.

 אסור להתחיל בעבודה לפני שהצהרתי תקבל את הסכמת הקצין הרפואי בתל אביב או בא כוחו. .3

 ןהם בעל הבניי ןוצאות העבודה לפועל בהתאם לתכנית המאושרת ובעד מלוי כל תנאי הרישיוה בעדהאחראים  .4

 והשרברב הרשום במשרד הבריאות והחתום על התכנית.

להודיע על זה מיד בכתב למשרד  ןבמקרה של חלופי השרברב האחראי בעד ההוצאה לפועל של העבודה. על בעל הבניי .5

 ה הסכמת הקצין הרפואי בתל אביב או בא כוחו.הבריאות ולמפקח הסניטרי ולקבל לז

שפורסם בעתון הרשמי  ןכל פרטי הסדור הסניטרי צריכים לעשות בהתאם להוראות המפורטות בפרק ז' בחוק הבניי .6

 2.11.25ובהתאם לתקנות הסדור הסניטרי שפורסמו ביום  16.8.29וקבל תוקף חוקי בעתון הרשמי מיום  15.5.26מיום 

, רשאי הקצין הרפואי או המפקח הסניטרי העירוני ןעבודה הסניטרית שלא בהתאם לרישיובמקרה של סדור ה .7

 להפסיקה מיד בלי שזה יטיל עליהם חובת תשלום פיצויים או כל אחריות אחרת.

על האחראים בעד ההוצאה לפועל של העבודה למלא במועד הקבוע אחרי דרישות הקצין הרפואי והמפקח הסניטרי,  .8

 אחרת ימסרו למשפט. – ןת הסדורים לדרישות החוק ותנאי הרישיולתקן ולהתאים א

או סימן כל שהוא בתכנית המאושרת וכ"כ אסור להוציא לפועל כל עבודה שלא בהתאם  ןאסור להכניס שנוי, תיקו .9

 והתכנית הנ"ל. ןלרישיו

ראשונה לאחר שנגמרה  תעל השרברב האחראי בעת העבודה להזמין, על טופס קבוע את המפקח הסניטרי לביקור .10

וחפירת הבורות בחצר ואסור לכסות את רשת התיעול לפני התקבלה ע"י המפקח הסניטרי  תעבודת הנחת הצינורו

 העירוני.

, על השרברב להזמין את הקצין הרפואי שוכשהאינסטלציה תהיה מוכנה לשימו ןסדור כל הבלים בתור הבניי רבהיגמ

 ת ולקבל תעודה על אשור הסדור הסניטרי.סופי תאו את המפקח הסניטרי  לביקור

 תעודת גמר. ןאסור להשתמש לדירה או למטרה אחרת בשום בנין, או חלק ממנו כל עוד לא ניתנה לבעל הבניי .11

 .םעל כל מקרה אסון שקרה בבנייני העל האחראים בעד ההוצאה לפועל של העבודות הסניטריות להודיע מיד לעיריי .12

 .וכחו יפה רק לשנה אחת מיום הינתנהזה לסדור סניטרי  ןהרישיו .13

 לעסק. ןלסדור סניטרי אינו יכול לשמש בתור רישיו ןהרישיו .14

 לסדור סניטרי. ןטופס זה בצירוף תכנית מאושרת משמש רישיו .15

 

 הנני מתחייב למלא את העבודה בהתאם לתנאים הנ"ל. ________________________ום את התכנית המאושרת קבלתי בי

 
 _______________________חתימה
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