
 

 

 

 

 

   

 הנפקת מד מים לקבלן בנייה/אכלוס  6טופס מספר 

 כתובות המייל הבאותליש למלא את הפרטים בטבלאות ולהחזיר את הטופס 

 modiin.co.il-moked1@mei  modiin.co.il-lizal@mei 

 רחוב מעלה המור רעות כתובת המחסן:

  053-6247838  שלום. מספר טלפון נייד: שם המחסנאי:

 

  אותיש למלא את כל הפרטים בשורות הריקות בטבל

  שם החברה

  מספר ח.פ

  השעוןכתובת הרכבת 

  מגרש

  טקשם יזם הפרויי

  קוטר

  מספר שעון

  קריאה

  מספר משדר

 

 טבלה למילוי פרטים לגבי מסירת מד המים

  שם המוסר

  חתימה

  תאריך

  שם המקבל

  מספר טלפון נייד

  חתימת המקבל

  שם מנהל העבודה

  מספר טלפון של מנהל העבודה

 

 התקנה בשטח  יקורתטבלה למילוי פרטי ב

  תאריך

  כתובת

  מגרש

  שם קבלן

  שם בודק

  טלפון נייד בודק

  האם מד מים קיים או לא קיים

  כן או לא -האם התחילה בנייה
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 ופס התחייבות יזם/קבלן להנפקת מד מים לבנייה/לאכלוס/מדים משנייםט

 יש למלא הפרטים בשורות הריקות בטבלה

  להלן "המבקש" -שם החברה

  מספר ח.פ

  כתובת

  מספר טלפון

  כתובת מייל 

  שם מלא של נציג החברה

  תפקיד נציג החברה

  מספר טלפון נייד נציג החברה

 

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

 

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

 ה.  אכלוס/בניי

 

ידוע לי והנני מסכים בזאת, כי תחייבוני בגין צריכת המים במד המים לבנייה ו/או הדירתי והן בגין הצריכה א. 

 המשותפת במבנה, על פי נתוני מדידת מים במד הראשי המשותף לפי הפירוט כדלקמן:

 נה הדירתי. על פי קריאת המו -הצריכה הפרטית .1

לבין סך כל הצריכה  היינו ההפרש בין סך כל הצריכה כפי שנמדדה במד המים הראשי, -הצריכה המשותפת .2

 לפי המונים הדירתיים, יחסית לתקופת הצריכה. 

 

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

 מטה מתחייב בזאת, בשם החברה, כדלקמן:אני החתום  :התחייבויות המבקש

 

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

ימי עסקים  3להתקין מד מים בתיאום עם התאגיד ולאחר שאקבל אישור לסגירת מים לצורך ההתקנה תוך  .2

 ממועד קבלת המד.

ת מד המים מהמקום בו הותקן, בהתאם לכתובת שצוינה באישור זה, לא להסיר ו/או להעביר ו/או להעתיק א .3

אלא אם כן אקבל אישור לכך בכתב ממחלקת שירות לקוחות בתאגיד, ולאחר שאשלם בגין צריכת המים על 

  פי הקריאה המופיעה על גבי מד המים.

במידה ויותקן מד נייד, הריני מתחייב להודיע למחלקת שירות לקוחות ולעדכן את הכתובת בכל הזזה של  .4

 ת המיילבהמד וכן לשלוח בתחילת כל חודש צילום של מד המים עם הקריאה לכתו

info@mei-modiin.co.il.  

 לדאוג למצבו התקין של מד המים. .5
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היה והתגלה פגם ו/או תקלה ו/או שבר במד המים שהונפק עבורי, אני מתחייב לדווח על כך לתאגיד ולשלם  .6

לתאגיד, עם דרישת התשלום הראשונה עבור החלפת מד המים ובגין צריכת המים ממועד הפגיעה במד 

  המים בהתאם להערכות.

 

ימצא מד המים  שבור ו/או כל  במגרש שימוש ללא מד מים או התקנה לא תקינה או ידוע לי כי במידה וימצא .7

מקרה אחר בו תשובש מדידת המים, התאגיד יחייב בגין צריכת המים בהתאם לאומדן מהנדס מי מודיעין ועל 

פי נתוני הספיקה המקסימלית של מד המים החל ממועד בו לא יהיו נתוני מדידת מים. כמו כן, לתאגיד 

  ישמר הזכות לפעול להסרת השיבוש ולחייב את החברה בגין הוצאות הסרת השיבוש.ת

 

 עירוניות ללא קבלת אישור בכתב ממי מודיעין. או הריני מתחייב לא לחבר את המד למערכת מים פרטיות .8

 

 נא למלא בשורות הריקות בטבלה את הפרטים הבאים

 

 

 

 

  חותמת החברה

  תאריך

 


