
 

 

 

 

 

 
 1.1.2019 אחרוןדכון ע

 
 פרטי למערכת ביוב ציבורית קו ביובחיבור צורך לכלליות הנחיות נוהל ו

 
 2014יוני  15בתוקף מיום  ( 4 אישור אכלוס )טופסלהתכנון, קבלת היתר בניה ועד  שלבמ 
 
 

כנון עדה לתוובלצורך פתיחת בקשה  ,עקרוני לחיבור ביוב למגרש אישור  -התאום המוקדם:  שלב א'
 -ובניה 

   :המגרש אתכנית יש להציג בת
שבתחום המגרש   הביוב הקיימת, קטרים( עדכנית של כל תשתית IL,TL-מדידת רומים )גבהים  .1

  .והנחלה

מסביב  הקיימת תשתית הביוב הציבורית( עדכנית של כל , קטריםIL,TL-מדידת רומים )גבהים  .2
 . /למשקמגרשל, מחוץ לחלקה/למגרש

 ה הציבורית.השוח לחיבור המגרש אל תוואי מבוקש .3

לחיבור לתשתיות  יותווא ותכנית גרמושקה של הבקשה, כולל תשתיות הביוב הקיימיש לשלוח ת .4
  לנמען הרשום בו.גרש, ביחד עם טופס המידע מהוועדה הביוב הציבוריות שמחוץ למ

  .ןמתכנלעל גבי טופס הועדה תשובה שלח ת –בסיום הבדיקה  .5
 

 צנרת ביוב  פרטית במגרש,  בבקשה המוגשת תכנוןעבור אישור מגידו"  -הנחיות חברת "מי:  שלב ב'

 

תשתית הביוב  תכנון ליםהכול ,הטופוגרפיתקובץ המדידה את  וכןיש להעביר תכנית )גרמושקה(  .6
 .עד חיבור לתשתית הציבורית )לכל המבנים במגרש/בנחלה/במשק( פרטיתה

 .וקווני זרימהמידות של רומים, קטרים לכלול  נדרשתכנון של הביוב הפרטי ב .7

 בבקשה. המופיעים תפרטיותשתית תשתית ציבורית  שלבעלויות  יש לציין באופן ברור .8

 מגידו.-את התכנון המוצע יעביר המתכנן לבדיקת חברת מי .9

של הבקשה  כניות סופיותקבצים ות המתכן יעבירמי מגידו מבדיקת לאחר השלמת הדרישות  .11
 למי מגידו. המוגשת

  .מי מגידו יאשרו את הבקשה המלאה לחיבור ביוב .11
 

  תילמערכת הביוב הציבור קו ביוב פרטיחיבור  ביצועושלביות עבור  מגידו" -חברת "מי הנחיות:  'גשלב 

 אישור של תשלומי היטלי ביוב במועצה, והיתר בנייה תקף.הצגת  .12

 , דרך מוקד המועצה. למע' הציבורית ביובההמבקש יפתח פנייה עבור בקשה לחיבור  .13

 .מגידו" -חברת "מיבעל המגרש יתאם את ביצוע העבודות הנדרשות עם נציגי  .14
 

 
 ( 4)טופס  /טופס אכלוסאישור נספח לבקשה לתעודת גמרעבור  מגידו"  -הנחיות חברת "מי ':שלב ד

 
 באופן פרטיאם שבוצעו, אלו קיימות ואלו ה  -בהביו תשתיותכלל לכנית עדות שת קובץ ותהג .15

 מגידו -מי חברת על ידיאם ו

 ( דרך מוקד המועצה. 4טופס אכלוס )טופס נספח להמבקש יפתח פנייה לבדיקה עבור אישור  .16
יועבר הטופס החתום לוועדה לתכנון ובנייה  מי מגידו,חברת , ע"י לאחר אישור ההתחברות .17

 "יזרעאלים".
 

 מגידו"  -חברת "מייועץ אינג' דורון קובץ, מהנדס הגורם המטפל בכל תהליך זה הינו 

 handasa4@megido.org.il   :לכתובת דוא" 7281181-315נייד: 
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