
פרטי הנכס
כתובת הנכס

מיקוד ישוב מס’ דירה מס’ בית רחוב

מס’ מד המים מס' הנכס

פרטי מגיש הבקשה
פקס (לא חובה) שם פרטי ומשפחה 

טלפון נוסף טלפון לבירורים

כתובת דואר אלקטרוני (חובה)

בשנת  צריכה   לחודשי  המתייחסת  תקופה   א. 

בשנת  צריכה   לחודשי  המתייחסת  תקופה   ב. 

א.       החריגה בצריכת המים גבוהה ב-150% מ"הצריכה הרגילה".

ב.      טרם חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מבוקשת הכרה בנזילה.

חתימת המצהיר  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text

 תאריך 

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה
הנובעת מנזילה במערכת המים המשותפת
בהתאם לסעיף 15 לכללי אמות המידה וסעיף 25 לכללי חישוב עלות( 

ג.       לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת 
ההכרה בנזילה.

ד.      הכרה בצריכת הנזילה תינתן כל היותר ל- 2 תקופות חיוב רצופות עבור אירוע נזילה אחד.

5.  “צריכה רגילה” - הצריכה שנמדדה בתקופה המקבילה אשתקד, או לחילופין ממוצע שתי תקופות אחרונות, בהן נקרא מד המים 

בפועל.

6.  הפחתת חיוב בהתאם לתעריף נזילה תתבצע רק עבור הצריכה החורגת מ"הצריכה הרגילה".

3.  מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס לאור האמור לעיל.

4.  ידוע לי שאהיה זכאי להכרה בתעריף נזילה, באם יתקיימו התנאים הבאים:

ת.ז.  מס’     

מצהיר/ה בזה כי היתה נזילה ברשת המשותפת והצריכה החורגת מהצריכה המשותפת נבעה מהנזילה האמורה. 

1.  אני מצהיר/ה כי הנזילה האמורה תוקנה.

2.  אבקש לקבל תעריף מיוחד בעבור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעבור תקופות החיוב הבאות:

מטה  החתומ/ה  אני 
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