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הנחיות להגנה על מערכת הביוב העירונית באתרי בנייה 

על המבצע לסגור קצוות קווי ביוב קיימים בתחום המגרש טרם ביצוע עבודות הדיפון, החפירה והבנייה ולוודא   .1
אטימתו בשתי קצוות קו הביוב הקיים.

הסגירה תהיה באמצעות פקק לפי קוטר הצינור הקיים גם בקצה הצינור שבתחום מגרש הבנייה, וגם בקצה הצינור   .2
בתוך השוחה הציבורית.

מרחק בין דופן כלונס דיפון לדופן צינור ביוב קיים לא יקטן מ 1.0 מ'. ניתן להקטין מרחק זה רק באישור המפקח   .3
אך לא פחות מ 0.5 מ'.

לפני תחילת ביצוע עבודות הדיפון, החפירה והבנייה, יש לתאם סיור נוסף באתר הבנייה עם מפקח התאגיד במס'   .4
03-5651413. באחריות המבצע להראות למפקח מטעם התאגיד הפעולות שננקטו להגנה על מערכת התאגיד.

כל פגיעה במערכת התאגיד כתוצאה מעבודות הבנייה תתוקן על ידי התאגיד ועל חשבון הקבלן המבצע. התאגיד   .5
שומר לעצמו את הזכות להוציא צו הפסקת עבודה לקבלן המבצע עד להשלמת תיקון הפגיעה.

על מגיש הבקשה / היזם / יועץ אינסטלציה להעביר עתק הגשה סניטרית –ביוב , המאושר במח' ביוב , לרישוי   .6
עיריית ר"ג אישית .

על מגיש הבקשה לשלוח דיסק למחלקת ביוב תאגיד מי ר"ג עם קובץ PDF כולל הגשה סניטרית –ביוב , המאושרת  .7
במח' ביוב , סרוקה (כולל אישורים) שם הקובץ יכלול  : כתובת , גוש, חלקה , מס' בקשה (ע"פ החלטת ועדה) 

כדוגמה: קריניצי 33 , ג 6126 , ח 15 , 2013203, לתיבת "חומרים למחלקת הנדסה", הנמצאת בכניסה למשרדי 

תאגיד.

על מבקש הבקשה לשמור עתק הגשה סניטרית לביוב , המאושרת בתאגיד מי ר"ג עד קבלת טופס 4 .  .8

באחראיות יועץ אינסטלציה , התאמת תכניות לביצוע למסומן בהגשה הסניטרית , המאושרת בתאגיד מי ר"ג .  .9

10. באחראיות מבקש הבקשה לבצע חיבור הביוב לקו העירוני , בהתאם למסומן בהגשה הסניטרית לביוב , המאושרת 

בתאגיד מי ר"ג .
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