הנחיות תאגיד "מי לוד" לקבלת טופס 4
ביקורת סופית לקבלת אישור "מי לוד" להספקת מי

שלב א'
ע סיו הבניה והגשת בקשה לאישור "מי לוד" לטופס  4על הקבל להגיש למשרד את המסמכי
הבאי:
 .1הצהרת מהנדס המתכנ  /המפקח על ביצוע האינסטלציה הסניטארית בהתא להיתרי,
לדרישות ולתוכניות המאושרות.
 .2אישור גור מוסמ #על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי השתייה עפ"י דרישות הל"ת
סעי ,2.17 $ובהתא להנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי.
 .3אישור גור מוסמ / #מעבדה מאושרת על ביצוע בדיקות טיב הבניי כמפורט להל:
 3.1בדיקת מערכות סולריות ועמידת בתקני.
 3.2בדיקת מערכות מי קרי וחמי.
 3.3בדיקת מערכת הנקזי והדלוחי בתו #הבניי ובחצר.
 3.4בדיקות מערכת הגברת לח(.
 .4תכניות עדות לאחר בניה בצורת גרמושקה ע ד $מקדי סטנדרטי הכוללת את התוכניות
והתרשימי כדלקמ:
 .4.1תרשי סביבה בקנ"מ .1:1250 ,1:2500
 .4.2תרשי מגרש בקנ"מ .1:250
 .4.3תוכנית מרת $צבעונית ע קווי מי )בצבע כחול( ביוב )בצבע אדו( ,וניקוז )בצבע ירוק(
בחצר בקנ"מ  1:00או .1:50
 .4.4תוכנית קומת קרקע )פיתוח( צבעונית )לפחות העתק אחד יישאר ב"מי לוד"( ע גבהי,
סימו יציאת ביוב מבני ,קווי מי )בצבע כחול( ,קווי ביוב )בצבע אדו( ,וניקוז )בצבע
ירוק( בחצר וכל הנתוני לתאי ביקורת ) ,H, IL, TLקוטר ,סוג מכסה( ולקווי ) IL,
 ,TLקוטר( בקנ"מ  1:100או .1:50
 .4.5פרטי מתקני תברואה וניקוז מי גש.
לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ואישור ,יוזמ הקבל למשרדי "מי לוד" .בבואו ,עליו להביא
עימו את קריאת מד המי ששימש אותו לצור #הבנייה.
לאחר התשלו בגי צריכת המי ואיפוס החשבו יקבל הקבל טופס אישור להספקת המי.
∗ יש לציי שרכישת כל מדי המי )הראשיי והדירתיי( יבוצעו רק בתאגיד המי והביוב.
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שלב ב'
התקנת מדי מי קבועי
לאחר קבלת טופס  4מהעירייה ,על הקבל להגיש ל"מי לוד" את המסמכי הבאי:
 .1העתק טופס  4כפי שנית ע"י עיריית לוד.
 .2רשימת רוכשי דירות על גבי טופס "רשימת דיירי".
 .3טופס הצהרה על גודל גינה.
עד שבועיי מיו הגשת המסמכי ,יותקנו ע"י "מי לוד" מדי המי הפרטיי בבניי.
עבור הדירות שטר אוכלסו ,יהיה הקבל אחראי לתשלומי בגי צריכות המי בנכסי ובגי
חלק היחסי בצריכת המי המשותפת .ביצוע החלפת שמות המשלמי )המחזיקי( לאחר
אכלוס הדירות הינו באחריות הקבל.
לתשומת לב:
 אי לאכלס את הדירות לפני קבלת טופס  4מעיריית לוד .קבלת טופס  4מותנית בקבלת
אישור להספקת מי ע"י "מי לוד".
 לא יסופקו מי ליחידות במבני שלא אושרו .יתרה מכ - #אספקת המי לדירות שאוכלסו
ללא האישורי הנדרשי תנותק ע"י "מי לוד".

שלב ג'
אישור "מי לוד" לתעודת גמר
בתו הבניה על הקבל להגיש ל"מי לוד" בקשה לתעודת גמר.
במידה והבקשה לתעודת גמר הוגשה במועד אישור אספקת מי )לקראת טופס  ,(4ואישור אספקת
המי נית בשלב פיתוח סופי ,תבדוק "מי לוד" את התאמת מספר מדי המי הפרטיי והראשיי
בבני לתנאי ההיתר ולתוכניות המאושרות משלב אישור אספקת מי.
במידה והבקשה לתעודת גמר הוגשה לאחר מועד אישור אספקת מי ו/או שלא בשלב פיתוח סופי,
תוודא "מי לוד" ביצוע של הבדיקות הבאות בשטח:
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.1

חיבור מי ראשי.

.2

מדי מי פרטיי וראשיי.

.3

מיכלי אגירה.

.4

משאבות.

.5

מתקני כיבוי אש.

.6

חיבור ביוב.

.7

שוחות בקרה.

.8

הפרדת מערכות ביוב וניקוז.

.9

כל בדיקה נוספת עפ"י הצור.#
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במידה והבדיקות תאושרנה ע"י "מי לוד" ,יוזמ הקבל ל"מי לוד" ויקבל טופס אישור לתעודת
גמר .לתשומת לב :החל מהביקורת השטח השלישית ואיל ,#יידרש הקבל לשל  1 500דמי
טיפול לכל ביקורת שטח נוספת.

ש מלא של המבקש _____________________________________________________,
ת.ז ,__________________________ .חתימת המבקש __________________________,
רחוב ____________________________________ ,מגרש _______________________,
חלקה ____________________________ ,תארי._____________________________ #
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