
 

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה   - 26טופס 

 הנובעת מנזילה 

אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב  (בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב 

   2011-תשע"א והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(

 

כמות המים שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך )דירתי(, השווה או   צריכה חריגה:

 אחוזים מהצריכה הרגיל.  150העולה על 

 :בקשה הנובעת מנזילה תוכר אם התקיימו ארבעת התנאים הבאים

 שלושת התנאים המצטברים הבאים מתייחסים למד מים משויך )דירתי( או מד מים ראשי

המשויך או במד המים הראשי בתקופת החיוב  כמות המים שנמדדה במד המים  .1

 ;מהווה צריכה חריגה לפי העניין

 הצרכן הצהיר, כי הצריכה החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה .2

 טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה .3

 

לא הוכרה בנכס ניתן להגיש הבקשה אם התנאי המצטבר הרביעי לגבי מד מים משויך הוא: 

החודשים שקדמו למועד תקופת   12ב   יותר מפעמייםהאמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה 

 .החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה

חריגה   לא הוכרה בנכס האמור צריכה הוא: מד מים ראשיהתנאי המצטבר הרביעי לגבי 

החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת  12 הנובעת מנזילה ב

 ההכרה

 

 .בקשה אשר אינה עומדת בתנאים על פי כללי תאגידי מים וביוב לא תאושר -לידיעתך 

את  על מנת שנוכל לדון בבקשה יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים ולצרף

 המסמכים הבאים

 ) על תיקון הנזילה )אישור חתום ע"י שרברב מוסמך עונה על צורך זהאסמכתאות  •

במידה ומדובר בנזילה במערכת המים המשותפת, יש לצרף כתב מינוי לנציגות הבית  •

 המשותף



בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה במד  ל

 יש למלא את הפרטים הבאים  דירתי )מד משויך( 

 

תקופות החיוב לגביהן מתבקשת הכרה 

 בנזילה

 

  מספר תעודת זהות של המבקש

  כתובת מלאה כולל רחוב מספר בית ודירה 

  טלפון לבירורים 

  כתובת דואר אלקטרוני או פקס אם ישנה

  

מצהיר בזה כי הייתה נזילה ברשת הפרטית והצריכה החורגת מהצריכה  החתום מטה אני 

ברגילה שלי נבעה מהנזילה האמורה. כמו כן, אני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה; 

 מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס. 

לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף בעבור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעבור תקופות  

 המצוינות מעלה וב החי

 

 חתימת המצהיר 

   

תעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים לבקשה להכרה ב

 יש למלא את הפרטים הבאים   מנזילה במערכת המים המשותפת )מד ראשי(

תקופות החיוב לגביהן מתבקשת הכרה 

 בנזילה

 

  מספר תעודת זהות של נציג הוועד 

  בית ודירה כתובת מלאה כולל רחוב מספר 

  טלפון לבירורים 

  כתובת דואר אלקטרוני או פקס אם ישנה

 

כמצוין   שכתובתוך לפעול בשם נציגות הבית המשותף, המוסמ החתום מטה,אני 

מצהיר בזה כי הייתה נזילה במערכת המים המשותפת והפרשי המדידה   לעיל

החריגים נובעים מהנזילה האמורה. כמו כן, אני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה; 

 מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס. 

לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף בעבור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעבור 

 כמצוין לעיל. תקופות החיוב 

הריני מסכים/ה בזאת כי ישלחו אלי חשבונות מים, לכתובת הדוא"ל הרשומה 

בטבלה, במקום משלוח חשבון מים בדואר קבלתם תיחשב לצורך כל דבר ועניין  

 אי תשלום.  לרבות לצרכי גבייה במקרה של



בשעות  420-300-1800לצורך ביטול יש להתקשר למוקד שירות הלקוחות 

 הפעילות. 

 חתימת המצהיר 

                                                       

 יש לשלוח טופס זה בפקס במייל או בדואר על פי הפרטים הבאים
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