
 
 

 

  פרטית - בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה 5טופס 
 2011-לפי כללי תאגידי מים וביוב ) אמות מידה לשירות(, תשע"א 1טופס 

 מסמכים לצירוף:
 ) כגון קבלה של שרברב(אסמכתא המעידה על תיקון הנזילה  יש לצרףלבקשה 

 להליך: הסבר כללי 
. צריכה רגילה : כמות המים בתקופה מהצריכה הרגילה  150%כמות המים שנמדדה השווה או העולה על  צריכה חריגה .1

 יימו בהן נסיבות חריגות.תקופות אחרונות בהן נקרא מד המים , ושלא התק 2מקבילה בשנה קודמת, ובהעדר נתונים : ממוצע 

 שישה חודשים מתום תקופת החיוב שבגינה מתבקשת ההכרה. תוךהבקשה  שניתן להגי .2

החודשים שקדמו למועד תקופת  12 -ביותר מפעם אחת לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה  ניתן להגיש הבקשה אם .3

 מבוקשת ההכרה. הראשונה עבורההחיוב 

 י התאגיד כנובעת מנזילה תחויב בהתאם לתעריפי רשות המים.שהוכרה ע"חריגה צריכה  .4

 ניתן להגיש הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד! .5

 פרטי הנכס:

  ________________ מיקוד:  ____________ יישוב:  ________________________ כתובת הנכס:

 ________________  מספר מד מים:   ________________________ מספר הנכס:

 _____________ תאריך קריאה:  _____________מים )תושב( :קריאת מד 

 צרכןפרטי 

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

  _________________ מיקוד:  ____________ יישוב:  _______________________ דואר:כתובת למשלוח 

 _________________  נייח: ____________ נייד: __________________________________ "ל :דוא

  

 הצהרת המבקש

נזילה ברשת הפרטית והצריכה  המצהיר בזאת כי היית  ________________ ת.ז:________________ הנני 
. מצורפות כן הנני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה-כמוהחורגת מהצריכה הרגילה שלי נבעה מהנזילה האמורה. 

אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס. לאור האמור לעיל,  אבקש לקבל תעריף נזילה בעבור צריכה חריגה הנובעת 
 .______________החיוב מנזילה בתקופות 

 אסמכתא המעידה על תיקון נזילה. מצורפת☐

 _____________ תאריך:  ____________________חתימת המבקש: 

 

 את הבקשה ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים בדואר/פקס/מייל בהתאם לפירוט בחלקו התחתון של הטופס

 1102Bטופס 

 



 
 
 

 2   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

*************************************************************************************************************************************** 

 לשימוש משרדי

 מד משויך – וועדת נזילות - 5.1טופס 

 לא ☐ כן☐ב : החיוחודשים מתום תקופת  6הבקשה הוגשה תוך   _________________ תאריך קבלת בקשה:

 _________________ החלטת וועדה מיום: 

 _________________ _________________ : תקופה מבוקשת 

 

 :בתקופה מקבילהצריכה 

 ___________מרגילה  % _______________מקבילה:  ______________ מ"ק:חיוב  __________ :בתקופת החיוב

 ___________מרגילה  % _______________מקבילה:  ______________ מ"ק:חיוב  __________ החיוב:בתקופת 

 לא ☐ כן☐  האם התקיימו נסיבות חריגות בתקופה מקבילה:

 . 150%על   הצריכה עולהניתן להכיר בנזילה רק אם 

 

 ) אם אין נתוני צריכה מקבילה, או היו נסיבות חריגות( תקופות אחרונות 2או ממוצע 

 ___________מרגילה  % _______________: תק' אחרונה ______________ מ"ק:חיוב  __________ בתקופת החיוב:

 ___________מרגילה  % _______________: תק' אחרונה ______________ מ"ק:חיוב  __________ בתקופת החיוב:

 לא ☐ כן☐:  תקופות אחרונות  2 -האם התקיימו נסיבות חריגות ב

 . 150%על   הצריכה עולה ניתן להכיר בנזילה רק 

 

 לא ☐ כן☐  אסמכתא מצורפת:

 לא ☐ כן☐  החלפת משלמים:

 

 חודשים שקדמו לבקשה: 12פניות קודמות  במהלך 

 _________________:  תאריך פניה  _________________:  תאריך פניה

 

 החלטה: 

   _________________ _________________ תקופות:בקשה אושרה בגין ☐

 ____________________________________________________________ הבאים:בקשה נדחתה מהנימוקים ☐

 __________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________תאריך:   ______________חתימה:  _________________וועדה : רכזת 

 


