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 16י ואר 2020
י"ט/טבת/תש"פ

ה חיות לתכ ון ,להגשה ,לבדיקה ואישור תכ ית ס יטרית
וה חיות לאחר קבלת היתר ב ייה לבקשת חיבור מים ו/או ביוב
א.

הגשת תוכ ית ס יטארית לאישור

א .1.תהליך קבלת אישור לתוכ ית ס יטארית ה ו תהליך מוב ה הכולל :הגשת מפה מצבית לאישור ,הגשת תכ ית
ס יטארית לאישור ,בדיקות בשטח ,אישור התוכ ית הס יטארית ,תשלום דמי הקמה ועבודות לצורך ביצוע
חיבורי המים והביוב ע"י תאגיד מי הרצליה .התהליך ה ו תהליך ממוחשב המוב ה על פי שלבים .מבקש
הבקשה והמתכ ן יקבלו הודעות והתראות במיילים מהמערכת הממוחשבת בהתאם לסטטוס של אישור
התוכ ית.
א .2.שעות קבלה מיועדות להתייעצות והב ה כיצד יש להגיש תכ ית ס יטארית ,בהתאם למפורט במסמך זה.
שעות קבלה לא מיועדות לבדיקה ואישור התוכ ית הס יטארית שהוגשה לאישור.
א .3.תוכ ית ס יטארית תוגש לתאגיד רק לאחר קבלת אישור של מי הרצליה לאחר הגשת תיק מידע
בשלב א'-שלב מקדים ה דרש לפ י הגשת התוכ ית הס יטארית המתואר בהמשך מסמך זה בסעיף א. 9.
א .4.התכ ון הס יטארי יבוצע ע"פ תק ות התכ ון והב ייה)תכן הב ייה()תברואה( ,התש"ף ,2019 -הוראות למתק י
תברואה )הל"ת( כל עוד הם בתוקף  ,חוקים ,תק ות  ,כללים וה חיות שפורסמו במסגרת החוק.
א .5.תוכ ית ההגשה הס יטארית תכלול תכ ית פיתוח מבוססת על מדידת שטח באמצעות מודד מוסמך בק "מ
 1:250עם סימון קווי מים ,ביוב ו יקוז ציבוריים ,קטרי צי ורות ,מיקום שוחות מים ,ביוב ו יקוז .
יש למדוד את שוחת הביוב אליה יתבצע חיבור הביוב ,שוחה לפ יה ושוחה אחריה .אם יש מערכת יקוז
ציבורית יש למדוד  3שוחת יקוז עוקבות כולל מדידה של קולט י ה יקוז .מדידה וסימון השוחות תכלול את
המיקום וגבהים  T.L. , I.L.של כל שוחת ביוב ו יקוז.
א .6.בפיתוח של מתחמים ,יש צורך להגיש תוכ ית פיתוח אדריכלית הכולל את ייעודי הקרקע השו ים ,גי ון
ציבורי או פרטי ,מדרכות ,כבישים ,תכ ון פיתוח כל התכסית בשטחים הפתוחים.
א .7.לאחר הגשת תכ ית ס יטארית לאישור ,לא תהיי ה פגישות התייעצות .פגישות התייעצות צריכות להתבצע
לפ י הגשת התוכ ית לאישור.
א .8.שעות מע ה טלפו י במזכירות מחלקת ה דסה:
מע ה טלפו י בימים א' ,ג' ,ד' בין השעות8:30-15:30 :
מע ה טלפו י ביום ב' 8:30-18:00 :
מע ה טלפו י ביום ה' 8:30-15:00 :
א .9.שעות קבלת מתכ ים/מבקשי בקשה/יזמים באגף ה דסה:
בתיאום מראש עם מה דסי המים והביוב )בודק התוכ ית( יתן לתאם בכל ימות השבוע ובכל שעות העבודה.
התאום יכול להתבצע גם מול מזכירת אגף ה דסה  1-800-200-133שלוחה  3ה הלה וה דסה.
בימי עבודה א' ,ג' ,ה' בין השעות  10:00עד  13:00יתן להגיע גם ללא תיאום מראש ,אם כי עדיף לתאם
מראש.
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א .10.שעות מסירת מפות מצביות תוכ יות ס יטאריות ומידע ה דסי דרש לאגף ה דסה
א' – ה' בין השעות  8:00עד 13:00
יום ב' בין השעות  8:00עד 18:00
א .11.פרטי מזכירות ה דסה :טלפון 1-800-200-133 :שלוחה  3ה דסה וה הלה,
מיילoffice-eng@mey-herz.co.il :
בכל שליחת מייל למזכירות ה דסה יש לציין :מספר תיק בתאגיד)מספר משימה( ,מספר בקשה ,כתובת ה כס
לב ייה .קבצים ישלחו רק במייל לכתובת ה "ל בשל מגבלות סייבר .לא יתקבלו קבצים בדיסקים או בדיסק
און קי.
א .12.הגשת תוכ ית ס יטארית לאישור תתבצע בשלבים:
שלב מקדים – בקשת מידע במערכת רישוי זמין במסגרת בקשה לקבלת היתר ב ייה
 תיק המידע כולל המפה המצבית שהוגשו באמצעות מערכת רישוי זמין לצורך קבלת מידע ,מועבריםלמי הרצליה לצורך מסירת מידע על מערכות המים והביוב הציבוריים באזור הגוש והחלקה .המפה
המצבית תכיל את תכ ית הפיתוח.
 התאגיד ימסור מידע למגיש הבקשה על רקע המפה הטופוגרפית ,על תשתיות המים והביוב הציבורייםכולל מיקום חיבורי המים והביוב הקיימים והמוצעים .המידע מסר באמצעות מערכת הקומפלוט
ויימסר למבקש הבקשה ע"י מידען אגף הרישוי בעיריית הרצליה.
 הערות או דרישות להשלמת מסמכים יימסרו למגיש הבקשה באמצעות מערכת הקומפלוט של עירייתהרצליה ע"י המידען ומערכת רישוי זמין.
 בשלב בקשת המידע ברישוי זמין ,התאגיד מאשר את מיקום חיבורי המים והביוב לחלקה ועל פיהמיקומים הללו יש לתכ ן את התוכ ית הס יטארית.
 אם ית ו הערות ,על מגיש הבקשה להגיש תיק מידע מתוקן לעיריית הרצליה. מתכ ן התוכ ית הס יטארית חייב לקבל את תיק המידע ממבקש הבקשה ולתכ ן בהתאם למידעש מסר.
שלב א' – שלב מקדים ה דרש לפ י הגשת התוכ ית הס יטארית לאישור –תיק מידע תאגיד
 לפ י הגשת התוכ ית הס יטארית לאישור תאגיד מי הרצליה ,יש להגיש את המסמכים הבאים: +טופס פתיחת תיק
 +טופס מידע למפה מצבית שאושר ע"י מי הרצליה במסגרת הבקשה לקבלת מידע במערכת רישוי זמין.
 +החלטת וועדה
 +טופס הצהרת מתכ ן
 +טופס בקשה לשי וי מיקום או קוטר )אם יש צורך(
 +קובץ  DWFשל המפה המצבית כשהיא חתומה בחותמת  APPROVEDע"י עיריית הרצליה.
 המפה המצבית תוגש בהתאם לה חיות תאגיד מי הרצליה להגשת מפה מצבית לקבלת מידע ,כוללהוספת המידע ש מסר ע"י התאגיד ויישום הערות התאגיד במסירת המידע.
 במפה המצבית יש להציג תכ ית העמדת הב יין עם סימון תשתיות המים והביוב הפרטיות וציבוריותלביצוע ולביטול .יש לסמן את קודות ההתחברות לקווים קיימים כולל קו המים המחלק מקו המים
הציבורי לחיבור המים הקיים או המתוכ ן והאם הוא קיים ,לביטול או לביצוע .המפה תוגש בקובץ
. DWF
התיק הממוחשב ילווה את מבקש הבקשה משלב זה ועד לאישור התוכ ית הס יטארית .בשלב מאוחר
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ומתקדם התיק ילווה את מבקש הבקשה עד לאישור טופס . 4
 אם מבקש הבקשה מעו יין לש ות את מיקום חיבורי המים ו/או הביוב או את קוטר החיבור הקיים,יחד עם תיק המידע עליו להגיש טופס בקשה לשי וי מיקום ו/או קוטר חיבור מים/ביוב ) ספח .(2
יש לסמן בקובץ המפה המצבית גם את המיקום המבוקש בצורה ברורה ומוב ת תוך מתן הסבר מפורט
לסיבת הבקשה לשי וי מיקום החיבורים כדי ה יתן יהיה להבין ולקבל החלטות בהתאם.
 בדיקה ראשו ית תתבצע ע"י מזכירות ה דסה .הערות לתיקון )ככל שיהיו( יימסרו למגיש הבקשהבמייל למתכ ן וליזם בהתאם למיילים בטופס פתיחת תיק  .לאחר ביצוע התיקו ים ה דרשים או השלמת
המסמכים  ,תיק המידע יוגש מחדש .
 תיק המידע ייבדק בתאגיד וה תו ים הה דסיים כולל מיקום חיבורי המים והביוב )אם דרש שי וימיקום( יקבעו בשיתוף עם המתכ ן ומבקש הבקשה .לאחר בדיקה וסיכום ה תו ים ,תיק המידע יאושר
וקובץ המפה המצבית המאושרת ישלח למתכ ן .מפה זאת תצורף להגשת התוכ ית הס יטארית.
 תיק המידע המאושר הוא הבסיס לתכ ון חיבורי המים והביוב לחלקה  .למרות שמיקומי חיבורי המיםוהביוב יקבעו בשלב א' המקדים להגשת התוכ ית הס יטארית ,במקרים מסוימים בהתאם לתכ ון המפורט
קיימת אפשרות שבודקי התוכ יות יקבלו החלטה על שי ו מיקום חיבורי המים והביוב.
 מבקש הבקשה והמתכ ן לאורך כל השלב של תיק המידע יקבלו הודעות במיילים אשר יאפשרו להם גםלעקוב אחר סטטוס תיק המידע וגם כאשר הם דרשים לפעולה מסוימת.
שלב ב' – הגשת תוכ ית ס יטארית
 לאחר קבלת אישור וחתימה על תיק המידע של אחראית תיקי המידע והתיאומים הה דסיים ,על מגישהבקשה ,להגיש תוכ ית ס יטארית משולבת מים וביוב ,אשר תיבדק בהתאם למפורט במסמך זה
בהמשך.
 תוגש תוכ ית ייר מודפסת בצבע ,למזכירות אגף ה דסה ,ה מצאת בכ יסה למשרדי ה הלה וה דסה שלתאגיד מי הרצליה.
 תוכ ית אשר תוגש לא בהתאם לה חיות המפורטות בהמשך המסמך ,לא תתקבל. התוכ ית הס יטארית תוגש יחד עם טופס פתיחת התיק שהוגש בשלב תיק מידע תאגיד. בדיקה ראשו ית לקליטת התוכ ית הס יטארית והעברתה לבדיקה ,תתבצע במזכירות ה דסה .הערותלתיקון התוכ ית )ככל שיהיו( יימסרו למגיש הבקשה במייל .התוכ ית המתוק ת תוגש שוב עם
טופס פתיחת תיק כ דרש .
 במידה ואין הערות ,התוכ ית תעבור לבדיקת בודקי התוכ יות השו ים.שלב ג' – בדיקת תוכ יות ס יטאריות ואישור התוכ יות
 לאחר אישור שלב ב'  ,התוכ ית תעבור להמשך טיפול של בודקי התוכ יות בתאגיד. בודקי התוכ יות יאשרו או ישיבו למתכ ן את התוכ ית בליווי הערות ודרישות לתיקון והשלמתהתוכ ית כ דרש ) ספח  .(6המתכ ן יקבל את ההערות במייל מהמערכת הממוחשבת ישירות.
 בהתאם להערות ולדרישות התאגיד ,תוגש תוכ ית מתוק ת לבדיקה חוזרת ,בצירוף מסמך ההערות שלהתאגיד עם חתימה ליד כל הערה ,המאשרת שההערה תוק ה ) ספח .(6
 אם לאחר תיקון ההערות ע"י המתכ ן תהיי ה הערות וספות ,התהליך יחזור על עצמו עד אשר כלההערות יתוק ו ע"י המתכ ן ויאושרו ע"י בודק התוכ ית.
 תוכ ית שמסמך ההערות והדרישות לא יצורף כשהוא חתום  ,לא תתקבל. לאחר שכל ההערות תוק ו ,הבודקים יפיקו טופס אישור תוכ ית ס יטארית ) ספח  (7וטופס חיוב דמי הקמהוחיוב עבור עבודות דרשות לביצוע ) ספח  .(8בשלב זה המתכ ן יתבקש במייל ע"י מזכירות ה דסה לשלוח :
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 +קובץ  DWFשל התוכ ית הס יטארית המעודכ ת )במייל למזכירות ה דסה(.
 +תוכ יות ס יטאריות מודפסות)בהתאם ל דרש( ,לצורך החתמתן בחותמת אישור התוכ ית.
 3 +תוכ יות מודפסות לביצוע בהדפסה צבעו ית של קומת הקרקע בק "מ  1:100ומפה מצבית שאושרה
בתאגיד בק "מ  1:250כולל תרשים סביבה ,מוטמעת בתוכ ית קומת הקרקע ,בהן משורטטים חיבורי
המים והביוב למערכות המים והביוב הציבוריות על פי התוכ ית המאושרת ,כולל סימון רצועת הדרך
)מדרכה וכביש( והקווים הציבוריים אליהם יחוברו חיבורי המים והביוב .המפה המצבית תושתל בתוך
תוכ ית קומת הקרקע.
לתוכ ית קומת הקרקע יש לצרף את פרט חיבור המים המאושר בתוכ ית הס יטארית.
 +כאשר מתוכ ן או קיים מרתף במב ה ,לתוכ ית קומת הקרקע יש להוסיף גם את תוכ ית קומת המרתף
בק "מ . 1:100
 בכל התוכ יות ,קווי המים ,הביוב וה יקוז ישורטטו בצבע .קווי מים בכחול ,קווי ביוב בחום כהה וקווייקוז בירוק.
 יש לציין קווים ושוחות לביצוע ,לביטול וקיים .כ "ל לגבי חיבורי מים וביוב. תוכ יות אלו ישמשו לביצוע חיבורי המים והביוב.א .13.תכ ית שלא תכיל את כל ה דרש בהתאם למפורט במסמך זה ,כולל כל המסמכים ה לווים ה דרשים,
תוחזר ללא בדיקה ,היא לא תחשב כהגשה והתיק ייסגר .במקרה כזה מומלץ להגיע להתייעצות בשעות
הקבלה או לתאם פגישה עם בודקי התוכ יות הס יטאריות להתייעצות.
ב.

תכ ית ס יטארית תכלול את הפרטים הבאים:

ב .1.מפה מצבית שאושרה בתיק המידע תאגיד כמפורט בשלב א'-תיק מידע תאגיד לעיל.
המפה המצבית ותרשים הסביבה יוצגו עם הקואורדי טות ה כו ות לק ה המידה של כל אחת מהתוכ יות.
שמות הרחובות יופיעו גם במפה המצבית וגם בתרשים הסביבה .כאשר מטמיעים את המפה המצבית ותרשים
הסביבה בתוך התוכ ית הס יטארית ,יש להציג את התוכ יות ה "ל עם הקואורדי טות ה כו ות לק "מ של
התוכ יות  .יש להטמיע את המפה המצבית שאושרה עם חותמת התאגיד.
ב .2.הרקע יהיה תכ ית אדריכלות )גרמושקה(  ,מעודכ ת כולל רחובות סביב הב יין  .בגרמושקה תהיה תוכ ית
פרדת לכל קומה ויצוין שם הקומה בצורה ברורה ובולטת .כל שי וי בתוכ ית האדריכלית צריך לבוא לידי
ביטוי ברקע של התוכ ית הס יטארית לפ י הגשתה לאישור.
ב .3.כאשר מתוכ ן לבצע כלו סאות במסגרת היתר הב ייה ,יש להגיש את תכ ית הכלו סאות המאושרת ע"י
העירייה וב וסף יש להעמיד את תכ ית הכלו סאות בתוכ ית הס יטארית תוך התייחסות בתוכ ית
הכלו סאות המאושרת למערכות המים והביוב המתוכ ות.
ב .4.כאשר מתוכ ן מרתף ,בתוכ ית קומת הקרקע יש לסמן את גבולות המרתף בצורה ברורה ובהירה.
ב .5.בתוכ יות המרתף וקומת הקרקע יש לסמן את כל תשתיות המים והביוב הציבוריות הקיימות והמתוכ ות
כולל קודות ההתחברות המתוכ ות ומערכת המדידה המתוכ ת ב ישה או בחדר השירותים .יש לסמן גובה
 0.0של החלקה.
ב .6.יש להציג את שמות הרחובות  ,פרטי ה כס הכוללים  :מס' גוש וחלקה ,מס' ה כס ,שם הרחוב ,ומס' הבית.
לבתים משותפים יש להגיש ב וסף את מספר הקומות ,מספר הדירות .יש לציין במפורש קווי מים ו/או ביוב
קיימים וקווי מים ו/או ביוב לביצוע ,כולל קווים לביטול.
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ב .7.תכ ית קומות כולל גבהים בק "מ . 1:100
ב .8.טבלת חישוב שטחים לבי וי.
ב .9.בחלקה עם יותר ממגרש אחד ,יש להגיש עם התוכ ית הס יטארית עם תכ ית הבי וי של כל החלקה ,כולל
ספח מים וביוב מאושר ע"י כל בעלי המגרשים ,לכל המגרשים בחלקה) .בתוכ ית המוגשת יש להציג את
מערכת המים והביוב של כל החלקה(.
ב .10.אם חיבור הביוב של ה כס מחובר למערכת הביוב של חלקה סמוכה ,יש להציג זאת בתוכ ית הס יטארית.
ב .11.סכמת מערכת מים )מי שתייה וכיבוי אש( וסכמת מערכת ביוב.
ב .12.חתכים לאורך של מערכת הביוב) .יש להכ יס לחתך את גובה האפס המתוכ ן של המב ה(
ב .13.כל פרט ביוב או מים המופיע בתכ ון  ,יובהר בתכ ון לאן הוא שייך בתוכ ית.
ב .14.יש לסמן את כיוון הצפון בתוכ יות.
ב .15.התוכ יות צריכות להיות עם מקרא ברור  .קווי מים וביוב יופיעו בצבעים  .מים בכחול ,ביוב בחום.
ב .16.יש לציין בברור מערכות מים וביוב שהן לביטול ,לביצוע או קיימות.
ג.

דרישות תכ ון – מערכות מים

ג .1.הצגת צריכות מים שעתיות בזמ י חירום)כיבוי אש( וצריכות שעתיות למי שתייה ולגי ון ,בטבלת חישובי
צריכת מים על פי מהות הצריכות ) .מי שתייה וס יטרי ,כיבוי אש ,גי ון וכו'(  .על סמך חישוב הצריכות יש
להציג בתוכ ית ,חישובים הידראוליים של מה דס האי סטלציה לכמויות המים וגודל החיבור ה דרש.
ג .2.כאשר על פי התקן יש דרישה לביצוע אופיין רשת ,מבקש הבקשה או ציגו יתאם את מועד הביצוע עם תאגיד
מי הרצליה .מבקש הבקשה או ציגו אי ו רשאי לבצע בדיקת אופיין ללא תיאום ואישור התאגיד.
ג .3.בבקשות להיתר ב ייה של בית משותף או מספר ב יי ים ,קביעת מיקום ,קוטר ,מספר ומהות מדי המים ,יקבע
בתאום ואישור התאגיד ,לפ י הגשת הבקשה להיתר לו ועדה המרחבית .אישור התאגיד יתקבל רק לאחר
הגשת סכמת מערכת המים לכל הב יי ים.
ג .4.תכ ון מיקום ,קוטר וכמות מדי המים
יש להיצמד למידע שהועבר בשלב בקשת המידע על מיקום חיבורי המים והביוב ולתכ ן את מיקום החיבורים
בהתאם למידע שהועבר בשלב בקשת המידע.
בב יה צמודת קרקע ,מיקום חיבור הצרכן יהיה כמפורט להלן:
 בחדר שירותים אחד ,המרכז את כל המתק ים הטכ יים השו ים .חדר השירותים יתוכן בהתאם לפרטשפורסם בה חיות המרחביות של הועדה המקומית לתכ ון וב יה הרצליה.
 בתוך ישה ,מאו ך לגבול החלקה בכ יסה לבית או בצמוד לש י גבולות המגרש הגובלים עם הגבול בחזיתהמגרש/החלקה .חייבת להיות גישה וחה)כולל פתח כ יסה( לחיבור הצרכן מהשטח הציבורי .בבתים
משותפים ,אפשר לתכ ן את מיקום חיבור הצרכן במרחק של עד  1מטר מגבול החלקה הפו ה לצד כ יסת
מקור המים ובמאו ך לו .יש קשר ישיר בין מיקום חיבור המים על גבול המגרש לבין תכ ית הבי וי
העמדה( ועל האדריכל המתכ ן לקחת בחשבון את מיקום חיבור המים במהלך תכ ון תכ ית העמדת
המב ה.
כללי אצבע לתכ ון כמות מדי המים הראשיים ולחישוב קוטר מד מים דרש:
 כאשר ספיקה שעתית מתוכ ת לצריכה וכיבוי אש היא עד  75מק"ש ,מד המים בחיבור צרכן ראשייהיה בקוטר " 2והוא יהיה משותף לצריכת מי שתייה וכיבוי אש.
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 כאשר ספיקה שעתית מתוכ ת לצריכה וכיבוי אש היא מעל  75מק"ש ,והב יין מתוכ ן עד ל 20-יחידותדיור ,יש להפריד בין מערכת מי השתייה למערכת כיבוי האש ולתכ ן ש י חיבורים פרדים
) 2מדי מים ראשיים( כאשר כל מד מים מקבל הז ה פרדת מהקו המגיע לגבול החלקה.
 כאשר ספיקה שעתית מתוכ ת לצריכה וכיבוי אש היא מעל  75מק"ש ,והב יין מתוכ ן מעל ל20-יחידות דיור ,קוטר מד המים הראשי יהיה " 3והוא יהיה משותף לצריכת מי שתייה וכיבוי אש.
 בבתים משותפים יש לתכ ן ב וסף לחיבור המים הראשי למי שתייה וכיבוי אש ,חיבור מים וסף לגי וןוחדר אשפה 2 .מדי המים יותק ו ב ישה אחת כאשר מד המים לגי ון יקבל את ההז ה אחרי מד המים
הראשי מקו מי השתייה.
 בחלקה בה מתוכ ים מספר בתים על מרתף משותף ,יש לתכ ן חיבור מים ראשי משותף למי השתייהוכיבוי אש לכל הבתים )מד מים ראשי אחד( .במידה ומתוכ ן גי ון משותף לכל הבתים בחלקה ,יתוכ ן
באותה ישה גם מד מים ראשי לגי ון משותף שמקבל את ההז ה אחרי מד המים הראשי מקו מי
השתייה.
 2מדי המים יותק ו ב ישה אחת ויקבלו את ההז ה מאותו קו המגיע לגבול החלקה.
 בחלקה בה מתוכ ים מספר בתים על מרתף משותף ,יתוכ ן חיבור מים מש י-ראשי לכל ב ין .הואימוקם בשטח המשותף לכל דיירי הב יין ,גיש לאחזקה ,רצוי ב ישה או בלובי הכ יסה לב יין  .מיקום
מד המים לא יתוכ ן במרתף.
 כאשר מתכ ים מתחם ובו מספר ב י ים הממוקמים על שתי חלקות ומתוכ ן גי ון משותף לכלהב יי ים ,אזי יש לתכ ן שעון ראשי אחד לשתי החלקות ושעון גי ון ראשי לשתי החלקות שיקבל את
ההז ה שלו אחרי מד המים הראשי .לכל ב יין על כל חלקה יתוכ ן מד מים ראשי לב יין בהתאם
למפורט לעיל ) .כאשר הב ייה במתחם לא מתבצעת בו זמ ית ,ויש גי ון משותף לכל הב יי ים ,אזי
צריך לתכ ן חיבור מים ראשי לכל חלקה וחיבור גי ון משותף אחד לשתי החלקות מקו המים הציבורי.
חיבור הגי ון המשותף יתוכ ן בסולם עם אחד מחיבורי המים הראשיים לאחת החלקות.
ג .5.מידות ישה לחיבור צרכן יתוכ ו בהתאם לאביזרים ה דרשים בכל קוטר של חיבור.
בחיבורי מים בהם קוטר השעון הוא עד " 2והשעון הוא רב זירמי ,תכ ון אורך החיבור ייקח בחשבון את אורך
מד המים ,אורך ש י ברזים אלכסו יים לפ י ואחרי השעון ,אורך צי ור מים ישר באורך  5Dלפ י מד המים,
אורך צי ור מים ישר באורך  3Dאחרי מד המים ,אורך יפלים ובושי גים ואורך  2קשתות .גובה ה ישה
מי ימום  80ס"מ ,עומק ה ישה מי ימום  30ס"מ.
בחיבורי מים בהם קוטר השעון הוא מ 2" -והשעון הוא אלקטרומג טי או אולטרסו י ,תכ ון אורך החיבור
ייקח בחשבון את אורך מד המים ,אורך ש י מגופי פרפר " 3לפ י ואחרי השעון ,אורך מס ן מים לפ י מד
המים ,אורך צי ור מים ישר באורך  5Dלפ י מד המים ,אורך צי ור מים ישר באורך  3Dאחרי מד המים ,אורך
אוג ים ואורך  2קשתות .גובה ה ישה מי ימום  80ס"מ ,עומק ה ישה מי ימום  30ס"מ.
בחיבור מים ראשי ,לא תהיה הפרדת מדידה למי שתיה ולמערכת כיבוי אש אלה במקרים מיוחדים בהתאם
לשיקול דעתו של הבודק.
במקרים מיוחדים ,כאשר דרשת הפרדה בין אספקה לכיבוי אש ואספקה למי שתייה ,האביזרים ה דרשים
למערכת כיבוי אש כולל מז"ח/אל חוזר כפול לא יתוכ ו מעל למד המים הראשי אלה בהמשך ציר מד המים
או בגב ה ישה או במיקום אחר ללא שום קשר ל ישה של מד המים הראשי.
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ג .6.רצפת ה ישה לחיבור הצרכן)מד המים הראשי( לא תהיה רצפת בטון או ריצוף שיש/קרמיקה אלה מילוי
מצעים  .ריצוף אפשרי רק של אב ים משתלבות .מכיוון כ יסת קו ההז ה של המים לא תתוכ ה חגורות בטון
בקרקע ועל פ י הקרקע.
ג .7.כאשר קו ההז ה לחיבור הצרכן למים או מיקום חיבור הצרכן מתוכ ן מעל למרתף ,יש לתכ ן את ה מכת
תקרת המרתף בתאום עם האדריכל ,כדי לאפשר עבודות אחזקה בחיבור הצרכן וקו ההז ה .הה מכה
ה דרשת היא  70 X70ס"מ.
ג .8.מד מים מש י ראשי לב יין המתוכ ן להעביר עד  8מק"ש ,יהיה מד מים רב זרמי בקוטר ". 1
בספיקה מתוכ ת מעל  8מק"ש ,יהיה מד מים אוקטב בקוטר ". 1.5
ג .9.קוטר מד מים דירתי בב יין יהיה "½ או "¾ בהתאם לספיקה המתוכ ת.
ג .10.קוטר מד מים לבית קרקע יהיה

"¾

.

ג .11.בחיבורים דירתיים כולל בתי קרקע הברזים)מגופים( יהיו ברזים אלכסו יים.
ג .12.בחיבורים הדירתיים הברזים האלכסו יים יהיו בקוטר "¾ ,בחיבורים לבתי קרקע הברזים האלכסו יים יהיו
בקוטר ".1
ג .13.מדי מים דירתיים יתוכ ו ב ישות/פירים מתאימים ובמידות ה כו ות שיאפשרו לבצע את כל חיבורי הדירות
בהתאם לאורך המתוכ ן ,בחדר המדרגות בקומות השו ות או בגבול החלקה הפרטית .חיבורי דירות בפירים
בחדרי מדרגות יתוכ ו בחזית הפיר ולא תבוצע שום צ רת או אביזר כל שהוא בחזית מדי המים שימ עו
קריאה ואחזקה של מערכות המדידה.
ג .14.בפרויקטים של תמ"א  ,38יש לתכ ן החלפת קווי המים מהשעון הראשי לשעו ים הדירתיים ,החלפת כל
חיבורי הצרכן הדירתיים והחלפת כל הצ רת והאביזרים עד לכ יסה שלהם לדירות הקיימות.
ג .15.חיבורים דירתיים יתוכ ו במקום גיש ,עם אפשרות וחה לאחזקה ,בסולם .בסולם יתוכ ו לא יותר מחמישה
חיבורים דירתיים כאשר גובה החיבור העליון לא יהיה יותר מגובה של  1.50מטר מגובה פ י הקרקע.
ג .16.בחיבור ראשי המתוכ ן עם צ רת בקוטר " 3ומעלה ,המגופים המתוכ ים לפ י ואחרי מד המים הם מגופי
פרפר " . 3במקרה זה יש לתכ ן אביזר מלכודת אב ים לפ י מד המים הראשי.
ג .17.בחיבור ראשי המתוכ ן עם צ רת יציאה בקוטר " 4מקו ציבורי ראשי  ,יש להכ יס בתכ ון מגוף תת קרקעי
ציבורי בשוחה במדרכה ,לפ י כ יסת הצי ור ל ישה.
ג .18.שסתום אוויר בחיבור צרכן יתוכ ן אחרי מד המים) .שסתום האוויר ה ו פרטי ועל חשבון מבקש הבקשה(
ג .19.שסתום אל חוזר יתוכ ן אחרי מד המים לפ י הפיצול למערכת כיבוי אש ואספקת מי שתייה או על קו אספקת
מי השתייה אחרי מד המים) .שסתום אל חוזר הוא פרטי ועל חשבון מבקש הבקשה(.
ג .20.אין לשתול על קו המים המזין את חיבור הצרכן ובקרבת חיבור הצרכן עצים ,שיחים וכל צמח ששורשיו
עלולים לפגוע בקווי המים התת קרקעיים או שיפריעו לתחזוקה שוטפת של חיבור הצרכן.
ד.

דרישות תכ ון – מערכת ביוב :

ד .1.כאשר מערכת הביוב של ה כס אי ה מחוברת ישירות למערכת הביוב הציבורית ,או שלמערכת הביוב
הפרטית של ה כס קשורה מערכת ביוב של כס או כסים אחרים ,יש לתכ ן את מערכת הביוב תוך התחשבות
מלאה לא לפגוע במערכות הקיימות .יש להציג בתכ ון את מערכות הביוב הקשורות למערכת הביוב של ה כס
בתכ ון כולל מיקום וגבהי שוחות וצי ורות.
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ד .2.יש להימ ע מתכ ון קווי ביוב המשותפים ליותר מחלקה אחת .כאשר יש כוו ה לתכ ן קווי ביוב משותפים
ליותר מחלקה אחת זה דורש תאום עם תאגיד מי הרצליה.
ד .3.לחלקה יש לתכ ן חיבור ביוב אחד למערכת הביוב הציבורית .דרישה ליותר מחיבור ביוב אחד למערכת
הציבורית יש לתאם עם תאגיד מי הרצליה לפ י הגשת הבקשה להיתר לוועדה המרחבית.
ד .4.מערכת ביוב פרטית  ,לא תעבור בשטח פרטי של חלקה/חלקות אחרות ללא זכות מעבר כ דרש בחוק.
ד .5.תוגש סכמת מערכת הביוב של המב ה הכוללת קוטר הקווים ,סוג הקווים ,אורך קווים בין שוחותI.L/T.L ,
שוחות ,סוג וקוטר שוחות .יש להציג את גבהי הקומות כולל גבהים אבסולוטיים ,יש לציין את מיקום בור
השאיבה במידה וקיים כולל קווים ה כ סים לבור ,קווים היוצאים מהבור ,לאיזה שוחה סו קת המשאבה .כל
קולטן יסומן לאיזה שוחה הוא מתחבר .
ד .6.יש להגיש חתך לאורך של מערכת הביוב הפרטית.
ד T.L. .7.של שוחת הביוב הציבורית אליה מתחברת מערכת הביוב הפרטית תהיה מוכה ב 20-ס"מ לפחות מגובה
 0.0של המב ה ומגו בה כל שוחה פרטית במערכת הביוב הפרטית.
ד .8.השוחה האחרו ה של המב ה תמוקם בתוך גבולות המגרש ,עד  3מטר מגבול המגרש .משיקולי אחזקה ,רצוי
שמיקום השוחה יהיה בכ יסה לח ייה ,אם מתוכ ת ומבטון.
ד .9.לא תהיי ה מערכות ס יטריות במב ה ומחוצה לו ה מוכות מגובה  . 0.0הקמת מערכות ס יטאריות מוכות
מגובה  , 0.0תחייב תכ ון תח ת שאיבה לביוב במערכת הביוב הפרטית.
ד .10.כאשר ה תו ים מאפשרים זאת ,חיבור חדש של מערכת הביוב הפרטית לשוחת הביוב הציבורית תבוצע
במפל )פ ימי( ,גבוה ככל ה יתן ה דסית ,במטרה להקטין עד כמה ש יתן את עומק תוואי חיבור הביוב.
ד .11.שפכים שאי ם שפכים ס יטאריים ,חובה לציין את איכותם בהתאם ל דרש בכללי תאגידי מים וביוב )שפכי
מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( .יש לתאם מול התאגיד את טיפול הקדם ה דרש לצורך הזרמת שפכי
התעשייה בהתאם לדרישות הכללים.
ד .12.במב י תעשייה יש לתכ ן הפרדת זרמי תעשייה מזרמים ס יטאריים כולל תכ ון שוחת דיגום מתאימה.
ד .13.מסעדות ,בתי מלון ,מפעלי מזון ,תח ות דלק ,מוסכים מחויבים בהתק ת מפריד שומן/שמן/דלק מתאים
לתהליך  .יש לתכ ן הפרדת זרמי תעשייה מזרמים ס יטאריים.
ד .14.יש לתכ ן מיקום שוחת דיגום בהתאם ל דרש בכללי תאגידי מים וביוב.
ד .15.אין לחבר מערכות יקוז למערכת הביוב למעט המותר בחוק.
ה.

בקשה לביצוע חיבור מים/ביוב  ,העתקה או שי וי קוטר החיבור -כתוצאה מאישור תוכ ית ס יטארית

ה .1.באישור תוכ ית ס יטארית קבע האם יש צורך בביצוע חיבור מים ו/או חיבור ביוב  .ביצוע חיבור מים ו/או
ביוב דורש קבלת היתר י חפירה מגורמים רבים :עירייה ,משטרה ,חברות תשתית ,רשות העתיקות ,
היתרים שהם בעלי תוקף ולכן הבקשות לקבלת היתרים מהגורמים השו ים מתבצעות רק כאשר מבקש
הבקשה/היזם/הקבלן מגיש בקשה לביצוע חיבור מים ו/או ביוב .
ה .2.לוחות הזמ ים לביצוע חיבורי מים וביוב מות ים בקבלת היתרים לביצוע העבודה מהגורמים השו ים
המפורטים למעלה .תהליך קבלת ההיתרים לביצוע העבודה אורך לעיתים  3חודשים ויותר .באחריות מבקש
הבקשה לתאם את מועד בקשתו לביצוע חיבורי ביוב ומים בהתאם ,כך שיוכל לקבל את החיבורים עפ"י לוח
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זמ ים שמתאים לו.
לא יתן לבצע חיבורי מים וביוב בהתראה קצרה ,לכן מומלץ לבקש את ביצוע החיבורים מוקדם ככל האפשר.
ה .3.בקשה לחיבור מים ) זמ י או קבוע ( ו/או לביוב ,יש להזמין דרך מזכירות התאגיד 1-800-200-133
שלוחה  , 3רק לאחר תשלומי האגרה וההיטלים ה דרשים על פי החוק )לאחר קבלת היתר ב ייה( .הבקשה
לביצוע חיבור מים ו/או תבוצע בהתאם ל והל פ ימי של תאגיד מי הרצליה " :הזמ ה וביצוע חיבור מים" .
ה .4.הביצוע בשטח יהיה לפי התוכ ית הס יטארית המאושרת .כל שי וי חייב לקבל את אישור התאגיד ,לאחר
הגשת תכ ית ס יטרית מתוק ת.
ה .5.לפ י הבקשה לביצוע חיבור מים ו/או ביוב מבקש הבקשה יבצע את כל ה דרש לביצוע החיבורים ע"י התאגיד.
אם לא תהיה התאמה בין דרישות התכ ון במסמך זה לבין הביצוע בפועל בשטח ,ביצוע
החיבורים יידחה עד לתיקו ים ה דרשים והגשת בקשה חוזרת לקבלת החיבורים .
ה .6.חיבור ביוב ,אשר יבוצע כאמור ע"י התאגיד ,יכלול את הפעולות הבאות:


ה חת ביב)צי ור ביוב( מהשוחה הציבורית ועד למיקום השוחה הפרטית המתוכ ת בתוך שטח
החלקה )עד 3מטר מגבול החלקה( .

ה .7.אין לבצע את מערכת הביוב הפרטית לפ י ביצוע חיבור ביוב בשטח ע"י קבלן התאגיד  ,כדי למ וע אפשרות
שלא יתן להזרים את הביוב ממערכת הביוב הפרטית בגרביטציה בגלל טעויות מדידה ,טעויות
תכ ון או טעויות ביצוע.

ו.

הגשת תוכ ית שי ויים לתוכ ית ס יטארית שאושרה

ו .1.בהגשת תוכ ית שי ויים) לתוכ ית ס יטארית שאושרה( יש להגיש את התוכ ית שאושרה ועליה לשרטט את
השי ויים המבוקשים בצבע שו ה ובולט כדי ש יתן יהיה במבט מהיר להבחין בשי ויים המבוקשים.
ו .2.תוכ ית שי ויים תוגש בהתאם לה חיות במסמך זה למעט שלב א'-תיק מידע תאגיד  ,שאין בו צורך בהגשת
תוכ ית שי ויים .טופס פתיחת תיק יוגש יחד עם תוכ ית השי ויים.
ו .3.תוכ ית שי ויים  ,שאי ה כוללת שי וי כל שהוא במערכות המים ו/או הביוב ושאין שום השפעה של השי ויים
על מערכות המים ו/או הביוב )לדוגמא ב יה על תוואי הקווים שלא הייתה באישור המקורי( ,תאושר ללא
בדיקה לאחר הגשת אישור מתכ ן/אדריכל ,המצהיר שאין שי וי במערכת המים והביוב ) ספח .(5

ז.

כללי

ז .1.בעל ההיתר ומבצע העבודות של מתק י התברואה ב כס צריכים לבצע את הבדיקות הבאות :
 בדיקת אטימות של צ רת מערכות המים. שטיפה וחיטוי צ רת המים. שטיפה של מערכת הביוב הפרטית לפ י חיבורה למערכת הביוב הציבורית. בדיקת אטימות בין שוחה לשוחה וצילום וידאו של מערכת הביוב הפרטית. בדיקת המערכות הקיימות .הבדיקות יבוצעו בהתאם ל דרש בתקן  ,1205בחוק התכ ון והב ייה ובהתאם לדרישות משרד הבריאות.
ז .2.במהלך ב יה )לדוגמא תמ"א  , (38כאשר קיים חיבור ביוב  ,במידה והקבלן יפגע במערכת הביוב הפרטית,
יזרוק פסולת למערכת הביוב הפרטית ,יפתח מכסי שוחות פרטיות ,התאגיד יחסום את מעבר הביוב ממערכת
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הביוב הפרטית למערכת הביוב הציבורית .במקרה כזה מבקש הבקשה והקבלן יאלצו לפ ות את השפכים על
חשבו ם לאתר פי וי שפכים מאושר בתאום עם התאגיד.
ז .3.כאשר על פי תכ ית הב ייה על קבלן הב ייה לבצע כלו סאות ,יש לתאם עם התאגיד סיור בשטח ,לפ י ביצוע
הכלו סאות ,כדי לא לבצע בטעות כלו ס שיפגע בחיבור הביוב קיים וע"י כך לגרום זק כבד גם לחיבור הביוב
וגם למערכת הביוב הציבורית ע"י החדרת בטון למערכת הביוב הציבורית.
ז .4.חיבור ביוב חדש ,לאחר ביצועו ,ייסתם עד לקבלת תעודת גמר) תון להחלטת מה דס התאגיד (.
ז .5.בב ייה חדשה ,חיבור הביוב הקיים ייסתם עד לקבלת תעודת גמר ) תון להחלטת מה דס התאגיד(.
ז .6.פתיחת חיבור הביוב תתבצע ע"י ציג תאגיד "מי הרצליה" בלבד ולאחר סיום הפעולות הבאות :
 גמר עבודות הב ייה בשטח. שטיפת קווי הביוב ובדיקת אטימות מערכת הביוב  .מתן העתק דו"ח הבדיקה ל ציג התאגיד. שטיפת הביב הציבורי תבוצע ע"י התאגיד. הצגת כל מסמכי הבדיקות ה דרשות בחוק.בכבוד רב
אריק אב רי
סמ כ"ל ה דסה
מי הרצליה בע"מ
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