
 

 

 בקשה לשינוי מיקום ו/או גודל חיבור מים ו/או ביוב –נספח ט' 

 פרטי הנכס
  כתובת הנכס

  בקשה להיתר בניה מס' * 
 פרטי המבקש 

  שם פרטי ומשפחה/ חברה
  גוש וחלקה +  כתובת מגורים

  כתובת למשלוח דואר 
  טל בית  טל נייד   ת.ז./ ח.פ.

 
 המתאימה סמן החלופה 

להעתיק   מבקש  חיבור  \להוסיף\לשנות\להגדיל\הריני  למיקום \קיים  מיםלנתק  בהתאם  מוצע 
 המוצע בבקשה להיתר. 

להעתיק     מבקש  חיבור  \להוסיף\לשנות\להגדיל\הריני  למיקום \קיים  ביובלנתק  בהתאם  מוצע 
 המוצע בבקשה להיתר. 

  
 מוצע ללא היתר.\קיים מיםלנתק חיבור \להוסיף\לשנות\להגדיל\הריני מבקש להעתיק

 
 מוצע ללא היתר.\קיים ביובלנתק חיבור \להוסיף\לשנות\להגדיל\הריני מבקש להעתיק

 
הסיבות לבקשה: 

 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

 __________________________________ ________________________________________
 ._______________________________________________________________ 

 
ידוע לי כי היענות וביצוע העבודה על פי בקשתי, על ידי תאגיד מי יבנה בע"מ, כרוכה בהוצאות שיגרמו 

ים לשלם לתאגיד, מראש וכתנאי  היטלים ששולמו בעבר, והריני מסכ\לתאגיד, ללא קשר לדמי ההקמה
לביצוע ההעתקה, הוצאות בהתאם לחשבון שיוצא על פי קביעת מהנדס התאגיד )יחושב לפי תחשיב עלויות  

המתאים מבניהם(. לא תהיה לי כל טענה או  –תקורה או בהתאם לתעריפי רשות המים  25%בתוספת 
 תביעה בקשר לתשלום עבור העתקת החיבור כמבוקש. 

או היתרי חפירה התאגיד יתקל במניעה הנדסית  \ע לי כי יתכן ובמסגרת תיאום תשתיות וכמו כן ידו
או מהותי, ואחריותי הבלעדית \והחיבור לא יוכל להתבצע כפי שתוכנן וידרש לעשות שינוי משמעותי ו

ים המוצעים בתכנית או המבוקשים ותתחיל \ים החדש\תהיה במידה וינתן היתר בניה לפני ביצוע החיבור
 הבניה ותתקיים מניעה הנדסית לאחר מכן.

כמו כן ידוע לי כי התאגיד אינו מתחייב כלל וכלל ללו"ז לביצוע החיבורים החדשים וכי הדבר כרוך בהיתרי  
חפירה, לו"ז עובדי תאגיד, לו"ז עובדי קבלן וכדומה  וכי מרגע בקשת ביצוע בפועל יתכן שיקח זמן רב עד  

ם מניעה הנדסית, התאגיד אינו יהיה אחראי והיזם אחראי הבלעדי במצב לביצוע בפועל ויתכן אף שתתקיי
 כזה.

הנני יודע כי מילוי טופס זה אינו מהווה בקשה לביצוע החיבורים בפועל, לאחר מילוי טופס זה וביצוע  
ולוודא כי בקשתו   בפועלתשלום )במידה וידרש( על היזם האחריות להגיש בקשה נפרדת לביצוע החיבורים 

שינוי, על מנת שהתאגיד יקדם תכנון, היתרים וכו' ועל מנת להמנע \ה לפחות חצי שנה לפני הבניההתקבל
 ממצב בו היזם מתחיל לבנות והחיבורים המוצעים מתגלים מסיבות שונות כחיבורים שלא ניתנים לביצוע. 

 חתימת המבקש:_________________ 
 צילום ת.ז ואישור בעלות לנכס  * יש לצרף

 משותפת לחיבור החדש שיבוצע במסגרת הבקשה   \התאגיד אינו מחבר את הצנרת הביתית הפרטית יובהר כי 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    



 

 

 החלטת התאגיד 
 

 לא ניתן להיעתר לבקשת העתקת החיבור מהסיבה: _____________________________     
      ________________________________________________________________ 
       

 תאגיד ייעתר לבקשה, בכפוף לתשלום מאת המבקש לכיסוי הוצאות התאגיד בביצוע העבודות  ה ה
.  במידת הצורך החיבור. לאחר בדיקת התאגיד, יערך תחשיב ויופק חשבון לתשלום  לצורך העתקת     

עבור    yavne.co.il-liora@mey: במייללאחר ביצוע התשלום, על המבקש לשלוח צילום קבלה לתאגיד 
 מהנדס התאגיד. 

לאחר התשלום. על המבקש להודיע לתאגיד על גמר הכנת התשתית   תועבר לתכנון ותיאוםההעתקה     
 בחצרו לחיבור החדש.  

 
הערות נוספת: 

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________ 

 
 
 

 :_____________ תאריך  :________________            התאגידחתימת מהנדס  
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