
 
 

 

  משותפת - בקשה להכרה בתעריף מיוחד   6טופס 
 הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפתבשל 

  אמות מידה לשירות ג'  לפי כללי1טופס 

 יש לצרף את המסמכים הבאים:לבקשה 
 על תיקון הנזילה ) כמו קבלה של שרברב(אסמכתא המעידה  .1

 כתב מינוי לנציגות הבית המשותף. .2

 להליך: הסבר כללי 
 ך הכמויות במדים משויכים בנכס.ס: הפרש בין כמות המים שנמדדה במד ראשי לבין הפרשי מדידה .1
הפרשי מדידה רגילים : . מהפרשי המדידה הרגילים  150%הינם הפרשי מדידה השווים או העולים על  הפרשי מדידה חריגים .2

 תקופות אחרונות בהן הייתה צריכה רגילה. 2בתקופה מקבילה בשנה קודמת ובהעדרה ממוצע 
 קשת ההכרה.וניתן להגיש הבקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מב .3
 צריכה שהוכרה ע"י התאגיד כנובעת מנזילה תחויב בהתאם לתעריפי רשות המים. .4
 עבורההחודשים שקדמו למועד תקופת החיוב  12 -לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב ניתן להגיש הבקשה אם .5

 מבוקשת ההכרה.
 ניתן להגיש הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד! .6

 פרטי הנכס:

  ________________ מיקוד:  ____________ יישוב:  ________________________ כתובת הנכס:

 ________________  מספר מד מים:   ________________________ מספר הנכס:

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

 נציג הבית המשותףפרטי 

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

  _________________ מיקוד:  ____________ יישוב:  _______________________ דואר:כתובת למשלוח 

  _________________  נייח: ____________ נייד: __________________________________ ל :דוא"

 הצהרת המבקש

נציגות הבית המשותף , מצהיר בזאת  המוסמך לפעול בשם _________________ת.ז:    _________________ הנני:

כן הנני מצהיר כי -כמונזילה במערכת המים המשותפת  והפרשי המדידה החריגים נבעו מהנזילה האמורה.  הכי היית

. מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס וכתב מינוי לנציגות הבית המשותף. לאור האמור הנזילה האמורה תוקנה

 ______________:  תעריף נזילה בעבור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בתקופות חיובלעיל,  אבקש לקבל 

 מצורפת אסמכתא המעידה על תיקון נזילה.☐

 _____________ תאריך:  ____________________המבקש: חתימת 

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

 לשימוש משרדי

 מד ראשי – וועדת נזילות - 6.1טופס 

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

 _________________ החלטת וועדה מיום: 

 _________________ _________________ : תקופה מבוקשת 

 

 :בתקופה מקבילה הפרשי מדידה

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

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

 לא ☐ כן☐  האם התקיימו נסיבות חריגות בתקופה מקבילה:

 . 150%ניתן להכיר בנזילה רק אם הפרשי מדידה עולים על  

 

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

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

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

 לא ☐ כן☐אחרונות :  תקופות  2 -ת חריגות בהאם התקיימו נסיבו

 . 150%ניתן להכיר בנזילה רק אם הפרשי מדידה עולים על  

 

 לא ☐ כן☐  אסמכתא מצורפת:

 לא ☐ כן☐ החלפת משלמים: 

 

 חודשים שקדמו לבקשה: 12פניות קודמות  במהלך 

 .החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב  12 -לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב ניתן להגיש הבקשה אם

 

 _________________:  תאריך פניה  _________________:  תאריך פניה

 

 החלטה: 

   _________________ _________________ בקשה אושרה בגין תקופות:☐

 ____________________________________________________________ הבאים:בקשה נדחתה מהנימוקים ☐

 __________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________תאריך:   ______________חתימה:  _________________: רכזת וועדה 

 

 


