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 בעלי עסקים 

 ברחוב הירקון 

 יבנה

 

 .נ.ג.א

 

 .שינוי חיבור למגרשים -החלפת והגדלת קו מים ראשי ברחוב הירקון יבנה  : הנדון

והגדלת קוטר של קו המים הראשי ברחוב מקדם ביצוע של החלפת מ "בעתאגיד מי יבנה 

 .הירקון 

 ".01במסגרת הביצוע יוחלף קו המים לקו בקוטר 

בעלי עסקים המעוניינים להגדיל את קוטר החיבור לעסק שלהם יכולים לפנות בשלב זה של 

 .התכנון ולבקש את ההגדלה

 :להלן דגשים לנושא זה

באחריות בעל העסק לצנרת . ההגדלה תבוצע עד לחיבור המים הראשי של המבנה .0

 .החיבור למגרשאחרי 

 .מערכות ספרינקלרים אין להסתמך על הרשת העירוניתבתכנון וביצוע  .2

 . בלבד" 6גודל מקסימאלי להגדלת החיבור הינו  .3

בעל  אלא אם, התאגיד בתכנון הקיים ישאיר את גודל החיבור הקיים לכל בעל עסק .4

 .לתכנון הקו מראששתיכנס , העסק ביקש ושילם מראש עבור הגדלה

 וביוב מים תאגידי כלליבהתאם להוראות , להלן פירוט העלויות בגין ביצוע ההגדלה .5

נכון ) 2119-ע"תש, (ביוב או מים מערכות והקמת וביוב מים לשירותי תעריפים)

 :(למועד זה

 8,866.31ישולם סכום של "  מטרים  01במרחק של עד ,"6הגדלה לחיבור "...  .א

 .(מ"המחיר לפני מע)₪  590.19תוספת לכל מטר (.  מ"המחיר לפני מע)₪ 

 ₪ 6,896,10 של סכום ישולם"  מטרים 01 דע במרחק, " 4 לחיבור הגדלה" ...   .ב

 (.מ"מע לפני המחיר) ₪ 492.57 מטר לכל תוספת. מ"מע לפני הסכום



 

 

 

המחיר )₪  6781.57" 4למד מים : של מד המים  תוספתכל הגדלת חיבור תהיה ל .ג

 (מ"לפני מע

 .(מ"המחיר לפני מע)₪ . 8,866.89" 6למד מים ו

 

 הבקשה אתהנכם מתבקשים להעביר , ככל שהנכם מעוניינים בהגדלת חיבור .6

 למשרדי ולהתקשר  yavne.co.il-liora@mey  ל"דוא לכתובת חיבור להגדלת

 .הגיעה שהבקשה ולוודא 4שלוחה  18-933211לטלפון  התאגיד

 

 המים קויצוין כי ככל וההגדלה לא תבוצע במסגרת עבודות התאגיד להחלפת  .7

 כלליבהתאם להוראות  בעלויות נוספותיהיו כרוכות עתידיות הגדלה עבודות ,

, (ביוב או מים מערכות והקמת וביוב מים לשירותי תעריפים) וביוב מים תאגידי

 .עלויות בגין חציית הכביש: בין היתר, 2119-ע"תש

 ,בכבוד רב

 רונן פיפאנו

 ל התאגיד"מנכ

 

 

 ע"רה –מר צבי גוב ארי   :העתק

 מהנדס העיר –קובי נעים  'אינג 

 רישוי עסקים  –ילנה פלינר ' גב 
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