שלב ד – חיבור מים זמני לנכס לצורכי בנייה בלבד
טופס ( 2תקנה )3
הסבר כללי
טופס  2הוא טופס בקשה לחיבור זמני של מים וחשמל בנכס .השלמת התהליך של טופס  2היא תנאי לתחילת
בנייה בפועל.
טופס  2מונפק למבקש ההיתר מהרשות המקומית רק לאחר שהסתיימו השלבים הראשונים בתכנון הבנייה,
לרבות קבלת היתרי בנייה והגשת כלל המסמכים הנדרשים לצורך התחלת הבנייה.
בהתאם להוראות הדין הקיים ,כל חיבור לרשת המים והביוב העירונית ללא ידיעת התאגיד וללא אישורו –
מנוגד לחוק.
התאגיד מבצע ביקורות שוטפות לאיתור וגילוי חיבורים לא חוקיים לרשת המים והביוב ונטילת מים ללא היתר
שהם ,כאמור ,עבירה על החוק.
כל גורם שימצא פועל בניגוד לחוק יהיה צפוי לנקיטת הליכים אזרחיים ופליליים הכרוכים בהוצאות כספיות
ניכרות.
שימו לב :את מד המים לבנייה יש להתקין לפני תחילת הבנייה ולא במהלכה או בסיומה!

חיבור מים לצורכי בנייה – בנייה פרטית
שלבי התהליך
עם קבלת היתר בנייה /טופס  / 2צו התחלת עבודה מהרשות המקומית ,ולצורך הגשת בקשה לחיבור הנכס לרשת
המים העירונית בעזרת התקנת מד מים לבנייה ,על בעל הנכס לפנות לאגף ההנדסה בתאגיד:
שעות קבלת קהל :יום א' –  ,14:00-16:00יום ג' –  ,16:00-18:00יום ה' 09:00-11:00
שעות מענה טלפוני :ב',ד' – 8:30-9:30
אם לא קיימת הכנה לחיבור מד המים לבנייה ,תבוצע ההכנה על ידי תאגיד מי שבע .
• התקנת המודד תתבצע לאחר הכנת מערכת המדידה תוך  7ימי עסקים (בהתאם למוגדר באמות המידה
לשירות).
• רכישת המודד תתבצע רק בתאגיד המים.
• לכל מגרש יותקן מד מים ולא ניתן להשתמש במד מים של מגרש סמוך .
• לאחר התקנת המד על ידי התאגיד ,אם לא תתאפשר קריאה רציפה או יתברר כי ישנה צריכת מים ללא
מדידה (מד המים לא נמצא בשטח או שימצא בנכס מד מים שלא שייך לתאגיד) או קיים שיבוש של מדידת
המים או חבלה שנגרמה למד המים – יחויב בעל הנכס בצריכת המים לפי הערכת מהנדס התאגיד ,וכן יחויב
בגין כל נזק שייגרם.

חיבור מים לצורכי בנייה – בנייה רוויה ,תעשייה ומסחר
שלבי התהליך:
• עם קבלת היתר בנייה/ /טופס / 2צו התחלת עבודה מהרשות המקומית ,על בעל הנכס ליצור קשר עם אגף
ההנדסה בתאגיד בפנייה טלפונית ,בשליחת דוא"ל או בהגעה למשרדי אגף ההנדסה בתאגיד בשעות קבלת
קהל ,לצורך הגשת בקשה לחיבור זמני של האתר לרשת המים העירונית.
• גורם מוסמך בתאגיד יאשר את הקוטר והמיקום הנדרשים של מד המים לבנייה על בסיס הנספח הסניטרי
כפי שאושר על ידי התאגיד ,תוך התחשבות בשיקולים הנדסיים.
• אם יתברר כי לא קיימת בשטח ההכנה הנדרשת לחיבור מד המים הזמני ,הקבלן או בעל הנכס ישלם את
העלות הכרוכה בהכנה הנדרשת.
• ההכנה תבוצע על ידי התאגיד לאחר ביצוע התשלום על ידי בעל הנכס.
• אם קיימת ההכנה הנדרשת ,התקנת מד המים הזמני תבוצע רק על ידי גורם מוסמך מטעם התאגיד תוך 7
ימי עבודה* מיום הגשת הבקשה.
• מד המים הזמני ירשם על שם בעל הנכס ולא על שם הקבלן המבצע את עבודות הפיתוח/בניה עבורו
והאחריות להסדרת התשלומים בגין צריכת המים בזמן הבניה הינה באחריות בעל הנכס.
• באחריות בעל הנכס לשמור על מד המים במצב תקין.
• בעל הנכס יאפשר גישה לקריאה תקופתית של מד המים.
• אם לא תתאפשר קריאה רציפה או יתברר כי ישנה צריכת מים ללא מדידה (מד המים לא נמצא בשטח או
שימצא בנכס מד מים שלא שייך לתאגיד) או קיים שיבוש של מדידת המים או חבלה שנגרמה למד המים,
יחויב בעל הנכס בצריכת המים לפי הערכת מהנדס התאגיד ,וכן יחויב בגין כל נזק שיגרם.
• בעל הנכס לא יפרק ולא יעתיק את מיקום המד לאתר אחר או לנכס אחר.
• במסגרת חתימה על טופס  ,4מד המים הזמני אשר שימש כמד מים לבנייה יפורק על ידי גורם מוסמך מטעם
התאגיד ובמקומו יותקן מד מים קבוע.

* ימי עסקים :ימי עבודה א–ה ,לא כולל חגי ומועדי ישראל לרבות חופשות חול המועד,
ימי שבתון ,וחופשות מרוכזות של התאגיד כפי שיפורסמו מעת לעת.

