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 .כללי 1
 

אספקת שירותים  לצורך תאום הנדסי בדבר בתאגיד אלעיןטרם התחלת תכנון, המתכנן ייקבע פגישה 
 למבנה המתוכנן.

 
 במסגרת התאום, על המתכנן לספק הנתונים הבאים:

 
  נים.והשימושים השסוג המבנה ופירוט צריכות המים לפי 

 חוות דעת או פרוגרמה בטיחות בהן יקבעו דרגת הסיכון ואמצעי הבטיחות כולל 
 ספיקות ולחצים דרושים.

  (תנוחה)תכנון אדריכלי על רקע תכנית פיתוח כולל גבהים 

 בתוקף עד שנה  מפת מדידה של מודד מוסמך מקורית. 
 

למערכת  באשר לפתרון אספקת מים וחיבורבהתאם לנתונים שיסופקו, המתכנן יקבל מידע עקרוני 
 הציבורית.

 
 נלווים ומסמכים הסניטרי הנספח הגשת אופן. 2
 

נדרש להגיש נספח סניטרי על פי ההנחיות שלהלן רק כאשר הבקשה להיתר הבניה כוללת בתוכה 
 שינוי/תוספת/שדרוג במערכת המים והביוב של נושא הבקשה להיתר.

 
  ע"י מי שהוסמך לכך על פי החוק (גרמושקה)הנספח הסניטרי יוגש על פורמט תיק בנייה . 
  .על היזם לבצע מדידה ע"י מודד מוסמך לפני תכנון המערכות. המדידה תעשה בתאום עם התאגיד

על היזם לתכנן אותן בתאום מלא עם  -במידה והתשתיות הנדרשות לחיבור המבנים אינן קיימות 
ובהתאם לתוכנית אב. נספח סניטרי חייב לשקף את כל המערכות המתוכננות בהתאם התאגיד 

 לדרישות התאגיד.

  הוראות התוכנית הסניטרית חייבת להתאים לתקנות התכנון והבנייה ו/או להוראות ההל"ת(
ו/או כל תקן מחייב אחר התקף בזמן תכנון התוכניות ו/או לדרישות כיבוי אש  למתקני תברואה(

 שרד הבריאות ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או מחלקת דרכים ו/או כל גורם רלוונטי אחר.ו/או מ

  יש להעביר את תכניות הנספח הסניטרי לאישור התאגיד רק לאחר שכל שאר הגורמים
 המקצועיים החיצוניים והפנימיים אישרו הבקשה.

 כניות בהתאם לדרישות תכנית ההגשה הסניטרית תוגש לתאגיד לעיון ולאישור. לאחר עדכון התו
 2006העתקים ובקובץ שרטוט בתוכנת אוטוקאד בגרסת  3-התאגיד יש להגיש את התוכנית ב

 )בנוסף יש להסדיר תשלום בעבור אגרות והיטלים(.. DWGומעלה בפורמט 

  כל התוכניות יוגשו בצורה מפורטת ויכללו את כל קווי המים והביוב על כל מרכיביהם ועל פי
 .2ף בסעיהפירוט 

  באחריות המבקש לבדוק קיום תשתיות ציבוריות בשטח הבקשה להיתר בניה ובאם יהיה צורך
בהטיית קווי המים והביוב )כולל מתקנים(,ההטיה תבוצע על פי הוראות תאגיד אלעין ועל חשבון 

 המבקש.



 אופן הגשת התוכנית הסניטרית תכלול את המרכיבים הבאים:.3

 פח מים וביוב.חתימת המתכנן על תצהיר עבור נס 

  שמות הרחובות )אם יש( קואורדינטותעם סימון מספרי מגרשים,  1:2500תרשים סביבה בקנ"מ ,
 ופרטים נוספים שיאפשרו לאתר את מיקום המגרש בשטח.

  מפת מדידה ערוכה ע"י מודד מוסמך סימון מערכות המים והביוב  1:250תרשים מגרש בקנ"מ
 ו'.דהעירוניים, מתקנים, דרכים וכ

  התוכניות 1:100תוכנית אינסטלציה של כל הקומות במבנה )לרבות מרתף, קרקע וגג( בקנ"מ .
 תכלולנה גם מערכות סולריות, איגום מים וחיבור באמצעות שאיבה בקומת המרתף.

 . סכמת מערכות המים והביוב 

 . חתכים לאורך של כל קווי הביוב 

  1:25פרט מערכת מדידת מים בתוך גומחה + מידות בקנ"מ. 

  'תוכניות למתקנים מיוחדים כגון: מכוני סניקה לביוב, משאבות להגבת לחץ מים, מכלי אגירה וכו
 במידה ונדרשים לשם הפעלת המבנה.

 אישורים נלווים.4

  שיבוצע באחריות  ( אפיון רשת מים) תוצאות בדיקת ספיקת ולחצים ברשת המים העירונית
 .המבקש ע"י מעבדה מוסמכת

 כבאות על נספח תיאור אמצעי בטיחות אש ואמצעי כיבוי אשאישור שרותי ה. 
 

 .תוכנית אספקת המים5

 בתכנית אספקת המים יסומנו הפרטים הבאים:

  חיבורי מים בנספח הסניטרי יופיעו פרטי החיבור לרשת העירונית, כולל מיקום התחברות ומיקום
 ומידותיהם.מערכת המדידה, פרט מערכת מדידה הכולל את כל האביזרים 

 (.המגרש)מ' מכל צד החלקה  50הציבוריים הקיימים עד  האירדנטיים 

  במידה והתכנון התבצע במגרש בו קיים מבנה מיועד להריסה יסומן חיבור המים הקיים ומספר מי
 .המים המותקן וקוטרם

  על המתכנן מוטלת החובה לתכנן את גודל החיבור הדרוש ולקבל את אישור התאגיד. מיקום
מערכת המדידה יתואם עם התאגיד. מיקומו יקבע כך שתתאפשר אליו גישה נוחה לצורך קריאות 

 צריכת המים ותחזוקה נוחה.
 

  כחול מקוטעקווי המים הציבוריים הקיימים יהיו בצבע . 

  כחול רציף.קווי המים הציבוריים המתוכננים )המוצעים( יהיו בצבע 

 .תוכנית מערכת הביוב6

 הביוב יסומנו הפרטים הבאיםבתוכנית מערכת 

רום ו  T.L))חיבורי ביוב בנספח הסניטרי יופיעו פרטי החיבור לרשת עירונית כולל רום מכסה השוחה 
 (,I.Lתחתית הצינור)



בשוחות אשר יותקנו בגינון יבלטו  (,D)קוטר השוחה  ,(H)הפרש בין רום המכסה לתחתית שוחה  
, ושיפוע הקו בין (L)(, אורך הקו בין השוחות G.Lס"מ מינימום ויסומן רום מפלס הקרקע ) 10-השוחות כ

מטר  1-1.5בכל תוכנית פיתוח יש לתכנן ולבצע תא ביקורת פרטי אחרון במגרש במרחק  )%(.השוחות 
אם להנחיות ההל"ת יש להקפיד כי רום מכסי מגבולו ובעומק המתאים לתא ביקורת הציבורי. בהת

ס"מ מתחת למפלס הבית המחובר אליהם. כמו כן רום מכסי השוחות  20השוחות ליד הבית יהיו לפחות 
 ס"מ לפחות מרום מכסה השוחה העירוני שאליו מתחבר מגרש המבנה. 20-במגרש יהיו גבוהים בכ

  אדום מקוטעקווי הביוב הקיימים יהיו בצבע. 

 אדום רציףיוב המתוכננים יהיו בצבע קווי הב. 

 . שונות5

 .ולא כחלקים נפרדים 2כל התכניות יוגשו כמקשה אחת כמתואר בפרק 

 

 

 


