
הנחיות להגשת תכניות עוגנים לאישור תאגיד מי רמת גן 

כללי   .1

מגיש הבקשה, מתכנן, יזם או כל גורם אחר (להלן: "מגיש הבקשה") נדרש להגיד לתאגיד מי רמת גן (להלן:   1.1
"התאגיד") תכנית עוגנים במידה שקיימת דרישה מעיריית רמת גן וזאת לאחר שקיבל היתר בנייה. 

הדרישה לתכנית עוגנים יכולה להיות ממחלקת תיאום הנדסי וזאת לאחר קבלת היתר.   1.2

שעות פעילות ומענה טלפוני פקידת התאגיד:   1.3

       ימי עבודה א'-ה' מהשעה 08:00 עד 16:00, בערבי חג וחול המועד אין קבלת קהל. 

    טלפון: 03-5651413    פקס': 03-5651426. 

   תרשים זרימה 

שלב א : מסירת מידע 
מורחב 

שלב ב : הגשת 
תוכנית  עוגנים 

תיאום פיקוח 



        
 
 

הוראת עבודה 

עדכון מס': 2  מס' ההוראה:  5.8.1.1  שם ההוראה:  חוברת הנחיות להגשת תכניות סניטריות 
ותיאומים הנדסיים. 

מתוך:  8  דף מס': 2  תאריך עדכון:  31/01/2018  תאריך הוראה קודמת:  

 
 

                               
 

דרך אבא הלל 14 בית עוז רמת גן     מיקוד 5250607 
טלפון: 03-5651427    פקס: 03-5651422 

1.4     (שלב א ') – הנחיות לקבלת מידע מורחב 
 

המפה הטופוגרפית תימסר לפקידת הקבלה בתאגיד ב-2 העתקים.   1.4.1

למפה הטופוגרפית יש לצרף מסמך נלווה שמציין כי מדובר במפה טופוגרפית לתכנית עוגנים ובנוסף מכתב   1.4.2

בקשה מהעירייה ראה דוגמא.  

התאגיד ימסור מידע על תשתיות קיימות לחיבורי מים וביוב לחלקה בחזית הבניין וב-3 הצדדים המבוקשים   1.4.3

לביצוע העוגנים, על גבי המפה המוגשת. 

במידה וניתנו הערות , על מגיש הבקשה להגיש תיק מידע מתוקן מודפס ב-2 עותקים לפקידת הקבלה.   1.4.4

תיק מידע יאושר אך ורק לאחר השלמת כלל הדרישות.   1.4.5

פרטי פקידת הקבלה: water-info@mei-rg.co.il, מס' טלפון : 03-5651413 , ראה הנחיות להגשת מידע להיתר    1.4.6

נספח א'. 

 
1.5     (שלב ב ') – הגשת תכנית עוגנים 

 
תכנית העוגנים תימסר לפקידת הקבלה בתאגיד ב-2 העתקים.   1.5.1

התכנית תכלול :    1.5.2

עמוד 1:  דף שער הזהה לתכנית סניטרית : תיאור הנכס הכולל את הפרטים של התכנית הסניטרית,       
מפרט , יש לציין בתוכן הבקשה את הדרישה מהעירייה ( למשל: בניין חדש עוגנים בעומק 9' מטר). 

עמוד 2: מפה טופוגרפית מאושרת וחתומה.   
עמוד 3: היתר מוועדה המקומית לתכנון ובניה בהתאם לחוק תכנון ובניה.   

עמוד 4: תכנית פיתוח עם סימון עוגנים, קווי מים וביוב קיימים /מתוכניים ( עפ"י התכנית   
הסניטרית המאושרת ו/או עפ"י תכנון עתידי להחלפת קווים מים וביוב). 

עמוד 5: תכנית פיתוח עם סימון תוואי גדר זמני ושער כניסה לאתר כף שכל אביזרי מים ו/או ביוב   
וקווי מים לא יהיו סגורים עם הגדר בשטח הביצוע ותהיה גישה חופשית לצוות התאגיד. 

עמוד 6: חתכים לרוחב רצועת השטח הציבורי (כביש/מדרכה/גינה/ ועוד) עם סימון קווי מים וביוב   
קיימים / מתוכניים ( עפ"י התכנית הסניטרית המאושרת ו/או עפ"י תכנון עתידי להחלפת קווים 

מים וביוב). 

 

 

 

 

 

 



        
 
 

הוראת עבודה 

עדכון מס': 2  מס' ההוראה:  5.8.1.1  שם ההוראה:  חוברת הנחיות להגשת תכניות סניטריות 
ותיאומים הנדסיים. 

מתוך:  8  דף מס': 3  תאריך עדכון:  31/01/2018  תאריך הוראה קודמת:  

 
 

                               
 

דרך אבא הלל 14 בית עוז רמת גן     מיקוד 5250607 
טלפון: 03-5651427    פקס: 03-5651422 

1.6     (שלב ג ') – תיאום פיקוח 
 

באחריות מגיש הבקשה/ יזם לתאם פיקוח מול מזכירות הנדסה בטלפון 03-5651427,   1.6.1
 . daniela-s@mei-rg.co.il :אמייל

 

מפקחי התאגיד ישימו דגש בין היתר על:   1.6.2
 

סיור באתר טרם קדיחת הכלונסאות והחדרת העוגנים.  א. 
וידאו מיקום ועומק תשתיות התאגיד בהתאם למסומן בתכנית.  ב. 

סיור נוסף לאחר קדיחת הכלונסאות וטרם החדרת העוגנים (לשק"ד המפקח).  ג. 
מקומות בהם נדרש לפנות תשתיות תאגיד יש לפעול בהתאם לנוהל הרגיל .  ד. 

סיורים נוספים בהתאם לשיקול דעת המפקח.  ה. 
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