
 

 

 

    תאריך הבקשה:
 פרטית  -במד משויך   בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

 צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר אם יתקיימו התנאים הבאים במצטבר:

 או יותר מצריכת המים בתקופה המקבילה.  150%צריכת המים בתקופת הנזילה הינה בשיעור של   .1
 חודשים מתום תקופת החיוב שבגינה מתבקשת ההכרה. ניתן להגיש בקשה לא יאוחר משישה  .2
החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב  12 ביותר מפעם אחת  ניתן להגיש בקשה בתנאי שלא הוכרה הקלה בגין נזילה .3

 הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה בבקשה זו.
 יש לצרף חשבונית מאינסטלטור המעידה על תיקון הנזילה ומיקומה. .4
 תקופות חשבון רצופות לכל היותר.  2הבקשה בגין ניתן להגיש את  .5
או באם  התאגיד רשאי שלא להכיר במלוא הצריכה החריגה כנזילה, באם יש לתאגיד יסוד סביר כי לא התקיימה נזילה בנכס,  .6

 הנזילה לא תוקנה בזמן סביר ממועד שנודע לצרכן על קיומה של הנזילה. 
 חישוב עלות.בתעריף נזילה בהתאם להוראות כללי צריכה שהוכרה על ידי התאגיד כנזילה, תחויב  .7
 במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להוראות כללי המים, האמור בכללי המים גובר.  .8

 צוין בתחתית הטופסכמ , פקס או דוארakko.co.il-info@mei  את הבקשה ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים באמצעות דוא"ל

         : פרטי המבקש 

 נייד מספר טלפון כתובת דואר אלקטרוני  מספר ת.ז. שם פרטי ומשפחה 
 
 

   

   אני מבקש לקבל את חשבונות המים התקופתיים לכתובת המייל המצוינת לעיל□ 

 : פרטי הנכס

 
 מכתב בקשה   □                    חשבונית מס בגין רכישת אביזרים   □             חשבונית מס על תיקון הנזילה □:      אסמכתאות

הפרטית הייתה נזילה ברשת המים  מצהיר בזאת כי  _________ ת.ז. _______________________________  אני:  הצהרת הצרכן 
והצריכה החורגת מהצריכה הרגילה נבעה מהנזילה האמורה. כמו כן, הנני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה, מצ"ב אסמכתאות על  

 תיקון הנזילה. 
 לאור האמור לעיל, אבקש לקבל תעריף נזילה בעבור הצריכה החריגה בעבור תקופות החיוב : _______________ ,  _____________

 

 _________ _____חתימת המבקש: __      באופן עצמי        □ באמצעות בעל מקצוע □אופן תיקון הנזילה: 

 

                        לא □ כן         □     ממערכת הקר"מ ? האם נשלחה התראה בגין נזילה    לשימוש המשרד:

 צריכה ממוצעת  צריכה בתקופה המקבילה  צריכה בתקופת הנזילה  תקופת החשבון 

    

    

 ________________________________________________________________________________________ הערות : 

 __ _____דחיית הבקשה , סיבת הדחייה : _____________________ □ אישור הבקשה   □     : מיום ______________ החלטה

 

 בוצע תיקון של _______ מ"ק, עבור תקופה ______________ , בוצע תיקון של _______ מ"ק,  עבור תקופה _______________ 

 

 תאריך הביצוע : ________________ שם הפקיד המבצע : _______________, תאריך משלוח תשובה לצרכן : _____________ 

 כתובת נכס

 מספר בית 

 מספר דירה 

 קריאת מונה עדכנית 

  

 מספר מד המים  מספר המשלם  המיםמספר כרטיס 
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