בס"ד

אגף הנדסה

חיבור צרכן לרשת המים

[טופס  | 317עדכון ]01.17

מד על שם
ת"ז  /ח.פ.

שם בעל הנכס
ת"ז  /ח.פ.

איש קשר
מס' טלפון
מד זמני

מד ראשי

מד דירתי (לפני אכלוס בניין) בקוטר:

אני הח"מ מבקש מהתאגיד לבצע עבורי התקנת מד:
פירוט הבקשה:
עבודות חיבור הנכס למערכת מים עירונית (כולל "גמל" ו/או האביזרים הנדרשים) יבוצעו על ידי התאגיד לבקשתי ועל חשבוני
בהתאם לכללי רשות המים ,אמות מידה סעיף  26ב'.
מס' בית

שם רחוב
מצורף טופס 2

מס' בקשה  /היתר בנייה

מס' דירה

מצורף טופס 4

מצורף היתר
אני מתחייב:
 .1לשמור על התשתיות בשטח העבודה וסביבו שלמות ותקינות ולהחזירן כך.
 .2לשלם את חשבון המים עבור מד זמני בשכונות בפיתוח ע"פ הנוסחה הבאה :החיוב בגין ההפרש בין סה"כ צריכת המים
שתימדד במד הראשי לשכונה לבין צריכת המים שתימדד במדי הצרכנים יחולק יחסית לשימוש של כל צרכן וצרכן.
 .3שבגידור השטח לזמן הבניה ,כל תשתיות המים והביוב העירוניות יישארו מחוץ לתחום המגודר.
 .4להקצות שטח נגיש ומוגן עבור מערכת מדידה זמנית ,מחוץ לתחום המגודר ,וידוע לנו שרק לאחר מכן תתאפשר התקנת מד
מים זמני.
 .5לשלם באמצעות העברה בנקאית עבור פיקדון צריכת מים :קבלן פיתוח ע"ס  ₪ 30,000קבלן בית פרטי ע"ס ₪ 10,000
קבלן בניין ע"ס ₪ 50,000
			
הפיקדון יוחזר בעת החזרת המד או העברתו למד קבוע.
תאריך
חתימת המבקש
/ /
בדיקת כתובת ומד ראשי (מחלקת הנדסה):
כתובת ע"פ :GIS
סמל רחוב:
מגרש מס':
מס' מד ראשי קיים:
הערות:

חתימה:
בדיקה בשטח :בתאריך:
קיימת הכנה תקינה לחיבור מים קוטר " __.
קיימת/לא קיימת מ .מדידה למד מים קוטר " __.
לא תקין
תקין
שטח מגודר ותשתיות מחוץ לגדר כנ"ל סעיף 3
קיימת הגנה  /גומחה למערכת מדידה .מצ"ב תמונה
נדרש לבצע:

פרוט לחיוב הלקוח:

מילוי ע"י מחלקת הגביה:

מדים (עלות לפי מחירון רשות המים):
קוטר __________ :כמות__________ :
מד זמני
עלות __________ :סה"כ__________ :
קוטר __________ :כמות__________ :
מד ראשי
עלות __________ :סה"כ__________ :
קוטר __________ :כמות__________ :
התקנת
מדים דירתיים עלות __________ :סה"כ__________ :
עבודות תשתית:
עלות בגין עבודות תשתית מים_________________ :
סה"כ לתשלום__________________________ :
הותקן מד מספר

מצ"ב תמונה
מצ"ב תמונה

מד ראשי

מד משני

מד דירתי

מד זמני

תאריך:
מספר משלם:
מספר פיזי (נכס):
נגבה תשלום ע"ס₪ ______________________ :
מצ"ב קבלה
יש לצרף כרטיס נכס.
החזרת מד זמני כן  /לא
חתימה:

מילוי לאחר התקנה
תאריך ההתקנה
שם המתקין

חתימה

לאחר התקנת המד ,יש להחזיר טופס זה למחלקת הנדסה ,או במס' פקס 02-9920700 :בצרוף כרטיס נכס.

מי שמש ,תאגיד המים של בית שמש <  < 1-800-84-8888פקס02-9920700 :
רח' יגאל אלון  < 1מרכז  < BIGבית שמש < www.m sms.co.il < 9906201

