
   טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

 על מנת שנוכל לדון בבקשה יש להקפיד על מילוי כל הפרטים בטופס ולצרףשים לב! 
 .אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה 

 דברי הסבר:
 מנזילה תוכר אם התקיימו התנאים האלה:בקשה הנובעת  2011-תשע"אלשירות) כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לבהתאם 

 

 –מד מים ראשי הפרשי מדידה בלגבי מד מים משויך ו )1(

 הפרשי המדידה שנמדדו במד מים ראשי בתקופת החיוב (א) כמות המים שנמדדה במד המים המשויך או 

  .צריכה חריגה מהווים      

 שתוקנה.ריגה נגרמה כתוצאה מנזילה הצרכן הצהיר, כי הצריכה הח  (ב)

 מתום תקופת החיוב האחרונה לגביה מוגשת הבקשה. לא יאוחר משישה חודשיםהבקשה הוגשה   (ג)

 (ד) צורפו האסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה.

   

                בשניים עשר  יותר מפעם אחת,צריכה חריגה הנובעת מנזילה, הוכרה בנכס האמור לא , לגבי מד מים משויך )2(

 שבעבורה מבוקשת ההכרה. הראשונה ובתקופת החישקדמו ל החודשים         

 

  חריגה הנובעת מנזילההוכרה בנכס האמור צריכה לא  הפרשי מדידה – לגבי מד מים ראשי )3(

 הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.וב תקופת החילמועד שקדמו  בשניים עשר החודשים         
 

הפרשי המדידה שנמדדו,  –מים ראשי -כמות המים, שנמדדה במד מים משויך ובמד –"צריכה חריגה" 
 אחוזים מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים , לפי העניין. 150השווה או העולה על 

 
 הוכרה צריכה חריגה הנובעת מנזילה יחויב הצרכן לפי התעריפים הקבועים לעניין זה בכללי חישוב עלות

 בעבור נזילה אחת. לגבי לא יותר משתי תקופות חיובה ובכל מקר
 בקשה אשר אינה עומדת בתנאים על פי כללי תאגידי מים וביוב לא תידון  - ךלידיעת

 

 מד משוייך
    .במערכת הפרטיתלמילוי בעת בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה פרטית חריגה הנובעת מנזילה 

 ________________________כתובת  הנכס: ________________    מס' נכס מים :_________ שם הצרכן:

    כתובת דוא"ל  :_______________________________       _____________________טלפון לבירורים:

__________ _______ ________ __________אני מצהיר בזה כי היתה נזילה ברשת הפרטית והצריכה החורגת   מס' זהות

מהצריכה הרגילה שלי נבעה מהנזילה האמורה. 

( מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס). _____________כמו כן, אני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה בתאריך 

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

  ______________ :        חתימת המצהיר___________                                                               תאריך:

 

 מד כללי

 . המשותפתבמערכת המים בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה למילוי בעת 

 ________________________:כתובת  הנכס ________________    מס' נכס מים :_________ שם הצרכן:

   כתובת דוא"ל : _______________________________  טלפון לבירורים      _____________________:

 מצהיר בזה כי היתה נזילה במערכת המים המשותפת והפרשי המדידה אני _______________ מס' זהות_____________,

החריגים נובעים מהנזילה האמורה. 

 _____________ ( מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס). כמו כן, אני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה בתאריך

 ________________.-לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף בעבור הפרשי מדידה הנובעים מנזילה בעבור תקופות החיוב

          חתימת המצהיר: ______________                                                                                                    ___________                                                             תאריך:

 

 
 המים והביוב של חיפהמי כרמל בע"מ תאגיד                                                   
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