
 
 

 

  לבדיקת מד המים בקשה   4טופס 
נזילה על ידי סגירת כל הברזים קיומה של מומלץ לשלול בגלל צריכה גבוהה  לבדיקת מד מים הגשת בקשהלפני 

יש להניח כי הפרפר ממשיך להסתובב, היה ובנכס ובדיקה האם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. 

 בנכס ויש לפעול לאתרה ולתקנה בהקדם האפשרי. נזילה  קיימת

 :התהליךהסבר 

 בדיקת מד המים כרוכה בתשלום אגרת בוררות. .1
 ניתן לשלם במזומן או בכרטיס אשראי בלבד . .2
 משך הזמן לקבלת תשובה של בדיקת מד המים הינה כחודש. .3
 העברתו לבדיקה, מותקן מד מים חדש,  ללא עלות נוספת. לצורךמד המים מעמד פירוק ב .4
 עם קבלת תשובת המעבדה הנושא יטופל בהתאם לממצאי הבדיקה כדלקמן: .5

 ישלח לתושב מכתב תשובה עם ממצאי הבדיקה. -תקיןמד מים אשר נמצא  .א
 דמי אגרת בוררות יוחזרו למשלם. -ומדד פחות ממה שנצרך בפועל לא תקיןמד מים אשר נמצא  .ב
דמי אגרת בוררות יוחזרו למשלם. בנוסף,  -ומדד יותר ממה שנצרך בפועל  לא תקיןמד מים אשר נמצא  .ג

המשלם יזוכה בגין צריכה מעל לצריכתו הרגילה עבור שתי תקופות חשבון  . הצריכה הרגילה תקבע לפי 
 ם חדש.תקופות עוקבות אחרי התקנת מד מי 2הצריכה בשנה קודמת בתקופה מקבילה או לפי ממוצע 

 פרטי הנכס:

  ________________ מיקוד:  ____________ יישוב: ________________________ כתובת הנכס:

 ________________  מספר מד מים:  ________________________ מספר הנכס:

 ____________  אחר ☐ עסקים ☐ מגורים ☐  סוג שימוש: 

 _____________ תאריך קריאה:  _____________( :קריאת מד מים )תושב

 _____________ תאריך קריאה: _____________תאגיד( :קריאת מד מים )

 צרכןפרטי 

 _________________ תעודת זהות / ח.פ:  _______________________ חברה:שם פרטי ומשפחה/

  _________________ מיקוד:  ____________יישוב:  _______________________  דואר:כתובת למשלוח 

 _________________  נייח: ____________נייד:    ___________________________________ ל :דוא"

  

 אבקש לשלוח את מד המים לבדיקת מעבדה חיצונית על מנת לבחון את תקינותו.

 שנקבעה ע"י רשות המים.ידוע לי כי הבדיקה כרוכה בתשלום אגרת בדיקת מד המים כפי  .1
 ידוע לי שאם ימצא בבדיקת המעבדה כי מד המים תקין לא תוחזר לי אגרת הבדיקה. .2

 

 _____________ תאריך:   :____________________המבקשחתימת 
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