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  מונגש – טופס הנפקת מד מים לקבלן/אכלוס/בנייה 
 

 053-6247838שלום. מספר נייד  רעות. מחסנאי:   -רחוב מעלה המור כתובת המחסן: 

  יש למלא את השדות הריקים בטבלה:

 

  תאריך 

  שם החברה 

  ח.פ 

  כתובת הרכבת השעון 

  מגרש 

  שם יזם הפרוייקט 

  חובה למלא  -מספר מד ראשי

  קוטר 

  מספר שעון 

  קריאה 

  מספר משדר 

  בניינים משויכים 

  רקורדים/אטמים  אביזרים נלווים:

  איש קשר 

  נייד איש קשר 

 

 מסירת מד המים 
 

  שם המוסר 

 חתימה 

 

 

  תאריך 

 

  שם הבודק 

 

  נייד 

 

  חתימת המקבל 
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 בדיקת התקנה בשטח
 

  בתאריך 

  בכתובת 

  מגרש 

  שם הקבל 

  שם הבודק 

  טלפון נייד 

  קיים/לא קיים  מד מים:

  התחילה בנייה כן/לא 

 הערות 

 

 

 

 

 

 טופס התחייבות יזם/קבלן להנפקת מד מים לקבלן לאכלוס/בנייה  
  שם החברה  הריני:

  מספר ח.פ 

  כתובת 

  מספר טלפון 

  כתובת מייל 

  איש קשר  -להלן המבקש

  תפקיד 

  מספר נייד 

 

 מד המים יירכש במשרדי התאגיד בלבד אין להתקין מד מים שלא ונרכש בתאגיד מי מודיעין.  •  

לצורכי    מים  אספקת  ,לשם  "התאגיד"(   )להלן:  בע"מ  מודיעין  מי  תאגיד  של  המים  לרשת  להתחבר  בזאת  מבקש  הריני 

          אכלוס/בניה . 

ידוע לי והנני מסכים בזאת, כי תחייבוני בגין צריכת המים במד המים  הדירתי והן בגין הצריכה המשותפת במבנה   ע"פ   א.

 המשותף לפי הפרוט כדלקמן:  נתוני מדידת מים במד הראשי

 ע"פ קריאת המונה הדירתי.  –הצריכה הפרטית   . 1

 היינו ההפרש בין סה"כ הצריכה כפי שנמדדה במד המים הראשי ,  –הצריכה המשותפת   . 2

 לבין סה"כ הצריכה לפי המונים הדירתיים , יחסית לתקופת  הצריכה.         

 ב.     כל עוד לא אוכלס המבנה האחרון במתחם המשותף ידוע לי כי אחויב בגין הצריכה המשותפת.   

 ג.     ידוע לי והנני מסכים כי אישור להנפקת מד מים זה, מותנה בתנאים מצטברים , כמפורט להלן:   

 ד.     התחייבויות המבקש:   

 מנת שניתן יהיה להתקין את מד המים.  לבצע את כל ההכנות הנדרשות בצנרת המים במגרש על . 1



שאקבל     ימי עסקים ממועד קבלת המד להתקין מד מים בתאום עם התאגיד ולאחר    3אני החתום מטה, מתחייב בזאת, תוך   . 2

 אישור לסגירת מים לצורך ההתקנה. 

ו הותקן, בהתאם לכתובת  אני החתום מטה, מתחייב בזאת שלא להסיר ו/או להעביר ו/או להעתיק את מד המים  מהמקום ב  . 3

שצוינה באישור זה, אלא אם כן אקבל אישור לכך בכתב ממח' שירות לקוחות , ולאחר שאשלם בגין צריכת המים ע"פ הקריאה  

  המופיעה על גבי מד המים . 

 אני החתום מטה, מתחייב בזאת לדאוג למצבו התקין של מד המים . . 4

נפק עבורי, אני החתום מטה, מתחייב בזאת  לדווח לתאגיד על כל תקלה במד  היה והתגלה פגם ו/או תקלה במד המים שהו . 5

 ולשלם לתאגיד, עם דרישת התשלום הראשונה עבור החלפת מד המים. 

ידוע לי כי במידה וימצא במגרש  שימוש ללא מד מים /התקנה לא תקינה/ימצא מד המים  שבור ו/או כל מקרה אחר בו   . 6

חייב בגין צריכת המים בהתאם לאומדן מהנדס מי מודיעין וע"פ נתוני הספיקה המקסימלית  תשובש מדידת המים, התאגיד י 

 של מד המים החל ממועד בו לא יהיו נתוני מדידת מים. 

 

 _________________   _____________________            ___________ 

 תאריך                   חותמת החברה              חתימת מורשה חתימה          

 

 

 חתימת מורשה חתימה 

 

 

 חותמת חברה 

 

 

 תאריך 

 

 

 


