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 הנחיות לגבי בקשה לשינויים בצנרת פרטית –דף מידע 

 לאחר המים לצנרת ואילו, הראשי המים למד עד המים למערכות אחראית נתניה מי, הדין הוראות לפי

 הפרטית המים בצנרת שינוי לבצע מעוניין שתושב במקרה.  הצרכנים אחראים ל"הנ המים מד

 כמפורט לפעול יש( אחר שינוי כל או קוטר שינוי, המים חיבור מיקום הזזת, תשתית הפרדת לרבות)

 : להלן

 בין מבנים קיימים הנמצאים תחת מד ראשי אחד תשתית להפרדת בקשה .1

  לפנות למתכנן אינסטלציה ע"מ שיגיש ויאשר במי נתניה תכנית שינויים להיתר יש

 הסניטרי שאושר במעמד היתר הבניה המקורי.

  ,ביצוע ע"מ שיבצע את השינויים בשטח וההכנות  לפנות לקבלןיש לאחר אישור התכנית

 להתקנת מוני המים.

  ,מי נתניה לשטח ע"מ שיבדוק כי הביצוע בשטח תואם של לזמן נציג  ישלאחר הביצוע

 .כאמור לעיל שינויים שאושרההאת תכנית 

  לאחר אישור נציג התאגיד, על הדיירים לשלם במחלקת שירות הלקוחות והגבייה של מי

 .הקבוע בחוקהתקנת מדי המים הנדרשים וזאת בהתאם לתעריף  נתניה עבור

 .לאחר התשלום, תתבצע התקנת מדי המים והזנתם למערכת 

  מובהר, כי גם לאחר התקנת מדי המים תימדד צריכת המים של המבנים במד הראשי

 המשניים שיותקנו במבנים. -המשותף, וההפרשים יחולקו בין המדים הכלליים

 

 ית בין מס' נכסים או בעקבות פיצול נכס לפי דיןתשת להפרדת בקשה .3

 לפנות לקבלן ביצוע באופן פרטי ע"מ שיבצע את השינויים בשטח וההכנות  על המבקש

 להתקנת מוני המים.  לפני הביצוע יש לתאם את השינויים מול מהנדס מי נתניה.

 ח אכן לאחר הביצוע, יש לזמן את נציג מי נתניה לשטח ע"מ שיבדוק כי הביצוע בשט

 הפריד את הנכסים המדוברים וכן כי ישנן הכנות תקינות בשטח להתקנת מדי מים.

  לאחר אישור נציג התאגיד, יש לשלם במחלקת שירות הלקוחות והגבייה של מי נתניה

 עבור התקנת מדי המים הנדרשים וזאת בהתאם לתעריף הנקבע עפ"י חוק.

 רכת.לאחר התשלום, תתבצע התקנת מדי המים והזנתם למע 

 

 הפעולות המפורטות לעיל יבוצעו באופן פרטי על ידי התושב ועל חשבונו.

דיירים בנכס לביצוע הפעולות הנ"ל לפי חוק המקרקעין או כל כל המובהר, כי ככל שדרושה הסכמת 

 .ולהציגן דין אחר, באחריות המבקש להשיג ההסכמות הנ"ל


