
עמוד  גרסת הנוהל :  שם ההוראה:  חוברת הנחיות 
  1  מס' ההוראה:  5.8.1.1   01 להגשת תכניות סניטריות 

ותיאומים הנדסיים.  

דרך אבא הלל 14 בית עוז רמת גן     מיקוד 5250607  

טלפון: 03-5651427    פקס: 03-5651422  

נספח ח                תאריך: 04/06/2019  

אל: אגף הנדסה מחלקת רישוי ובנייה בעיריית רמת גן/ מגיש הבקשה.  

מאת: תאגיד מי רמת גן.

הנידון : אישור תכנית סניטרית ע"י תאגיד מי רמת גן כחלק מהליך קבלת 
היתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה עיריית רמת גן.  

מספר_נכס   שם  מספר הבקשה:   שם מתכנן האינסטלציה:  
נושא   ת.ז/ח"פ:  תיאור בקשה:  
גוש   טלפון_נייד  גוש:   טלפון:  

חלקה   דואר_אלקטרוני  חלקה:     :Email
כתובת_נכס   פקס  כתובת הנכס:   פקס:

שם_לקוח   תאור_תפקיד  שם בעל הנכס/היזם:   תאור תפקיד:  
מס_לקוח   ת.ז/ח"פ:  

טלפון_נייד_מלקוח   טלפון נייד:  
דואר_אלקטרוני_מלקוח    :Email

פקס:

האישור הנ"ל מתייחס להנחיות להגשת תכנית סניטרית בתאגיד מי רמת גן, גרסה 1 מתאריך 
  . 31/1/18

אישור פרק המים:  

1. תוכן לחיוב:  

מס פרט וקוטר:   חיבור ראשי למי צריכה קיים:  
מס פרט וקוטר:   חיבור ראשי למי צריכה חדש:  
מס פרט וקוטר:   חיבור ראשי לכיבוי אש קיים:  
מס פרט וקוטר:   חיבור ראשי לכיבוי אש חדש:  

קוטר ודגם:   מד מים ראשי למי צריכה קיים:    
קוטר ודגם:   מד מים ראשי למי צריכה חדש:    
קוטר ודגם:   מד מים ראשי לכיבוי אש קיים:  
קוטר ודגם:   מד מים ראשי לכיבוי אש חדש:  

קוטר, דגם וכמות ביח':   מדי מים דירתיים קיימים:   
קוטר, דגם וכמות ביח':   מדי מים דירתיים חדשים:  

קוטר וכמות ביח':   ניתוק חיבור קיים:  
קוטר וכמות ביח':   ניתוק מע' מדידה קיימת:  

2. מתקנים פרטיים נוספים מתוכננים:

דרישות למשאבות למי צריכה/כיבוי אש/כמות/פרטים:  
דרישות להידראנט: כיבוי אש/כמות/פרטים:  

למאגר מים: למי צריכה/כיבוי אש/כמות/פרטים:  

חתימת הבודק: 
תאריך: 
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3. אישור פרק ביוב: 

קוטר:     חיבור קיים:    
קוטר:     חיבור קיים נוסף:    
קוטר:     חיבור חדש:    
קוטר:     חיבור חדש נוסף:    
קוטר:     העתקת קו ביוב: אישור, אומדן:    
       

חתימת הבודק:   
תאריך:   

  

יש לתאם הגעתכם עם פקידת הקבלה בתאגיד מי רמת גן בטלפון 03-5651413 לקבלת העתק   
תכנית מאושרת.  

  
נדרש חיוב סעיפים 13,14 : כן/לא.  

כן, מצ"ב :  
1. דרישת תשלום חתומה ע"י היזם. 

2. מכתב בקשה חתום.  
   

  

  

  

  

 


