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לא   כן   תיאור הדרישה   סעיף    

במקרקעין נשוא הבקשה להיתר מונח חלק ממערכת הביוב הציבורית.  
נוכח זאת, דרישות התאגיד כתנאי לאישור הבקשה להיתר הבניה עשויות לכלול דרישה להעתקת הצינור 

ע"י ו/או ע"ח היזם כנגד הפקדת ערבות לטובת התאגיד ו/או דרישה לרישום זיקת הנאה ע"י מבקש ההיתר 
לטובת התאגיד לצורך מעבר וגישה חופשיים לבצע במערכות הביוב הציבוריות את כל הפעולות הנדרשות 

או המתחייבות מכוח סמכויות התאגיד בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, הכללים וההנחיות על-פיו 
וכן לזכות מעבר וגישה חופשיים לכלי רכב, מכל מין וסוג לצורך ביצוע פעולות כאמור.  

ברכה  

שרון מלכא  

  Sharon-m@mei-rg.co.il

תאגיד מי רמת גן

מפה טופוגרפית של החלקה וסביבתה בקנ"מ של 1:250 וסרגל קנ"מ, כולל כביש ומדרכה נגדית מכל דופן.     .1

צרוף דרישות מחלקות הביוב והמים כחלק מתיק המידע.  2.  
כותרת סטנדרטית (מחוז, נפה, מקום, גוש, חלקה ,הוכן עבור, מטרת מדידה וכתובת).  3.  

תרשים סביבה 1:2500/ 1:1250 הכולל כל שמות הרחובות .     .4

מספר החלקות , שמות הרחובות ומספרי בתים.     .5  

שמות כל תאי המים ושוחות ביוב בחלקה ובשטח העירוני (לא בראשי תיבות), כולל כביש ומדרכה נגדית מכל    .6  
דופן.  

 Invert Level, Top Level  7.   (בחלקה ובשטח העירוני).
תוואי צנרת הביוב כולל כיוון הזרימה בחלקה ובשטח העירוני.     .8  

מדי מים ראשיים בחלקה, ברזי שרפה ואביזרי מים גלויים בחלקה ובשטח העירוני כולל במדרכה הנגדית.     .9  

חתימה וחותמת ברורה של המודד.     .10  

במידה והמדידה באזור פרויקט חדש, יש לסמן את הקואורדינטות של מיקום הזקף מים.     .11

הגשת דוח קרקע.     .12

יש לבצע רישום זיקת הנאה לטובת תאגיד מי רמת גן.     .13

יש להגיש מפה טופוגרפית עם התשתיות מושתלות לחתימה ואישור התאגיד.     .14

האם דרוש זיקת הנאה?     .15

הערות כלליות:  
1. יש לשלוח גליון אחד ב-2 עותקים.  

2. יש לשלוח מפה לפי נוהל התאגיד.


