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 בקשה לעריכת בירור חיוב חריג — בדיקות נוספות
טופס 3א על פי סעיף 48 לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה לשירות( תשע"ב — 2012

תנאים להגשת הבקשה
הבקשה הוגשה תוך 21 יום ממועד קבלת תוצאות הבדיקות הראשונות )טופס 3(.  �
כמות המים שנמדדה במד מים משוייך או הפרשי המדידה שנמדדו במד מים ראשי שווה או עולה על 150%  �

מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים.
לא הוגשה בקשה לבירור חיוב חריג במהלך 12 החודשים האחרונים. �
הבקשה מותנית בתשלום על פי כללי התעריפים: תעריף בירור חיוב חריג מד משוייך )פרטי(: ₪160.80 כולל מע"מ.  �

תעריף בירור חיוב מד ראשי:  ₪436 כולל מע"מ. 
יש לצרף אישור שנחתם על ידי שרברב או אישור אחר להנחת דעתה של החברה, כי לא נמצאו בנכס סימנים של  �

נזילה, התחברות שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.

הבדיקות הנערכות במסגרת הבקשה
בדיקה האם נערכו עבודות תחזוקה בנכס או בקרבתו שיכלו להשפיע על המדידה במד המים. �
בדיקת הצלבת מדים בין צרכנים. �
בדיקה אחר אופן התקנת המד באופן הנדרש לפי תקנות מדידת מים. �
בדיקת מד המים במבדקה מוסמכת. �
כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס התאגיד נדרשת לצורך בירור החיוב החריג. �

פרטי הנכס:
כתובת הנכס מספר מד מים 

סמנו את האופציה הרצויה

מד המים הינו:    מד משוייך )פרטי(    מד ראשי

פרטי מגיש הבקשה:  
שם פרטי ומשפחה 

מספר תעודת זהות  מספר לקוח 

מספר טלפון דוא״ל 

סמנו את האופציה הרצויה

 הנני הבעלים של הנכס  הנני שוכר בנכס  הנני מוסמך לפעול בשם נציגות הבית המשותף 

הצהרת המבקש
מספר ת.ז    אני החתום מטה, שם פרטי ומשפחה

מבקש/ת לערוך בירור חיוב חריג בעד כמות המים שנמדדה במד משויך/פרטי. הפרשי המדידה שנמדדו במד מים 
. הנני מאשר לנציג התאגיד לבקר בנכס ולבדוק את נסיבות הצריכה  ראשי בתקופת החיוב הינם
החריגה ככל הנדרש ולשאת בתשלום בגין הבדיקות הנוספות בחשבון המים. במידה וממצאי הבדיקות הנוספות ייראו 
כי פניית הלקוח מוצדקת, לא יבוצע חיוב בגין עלות בדיקות אלה. אני מצהיר/ה כי לא נמצאו בנכס סימנים של נזילה, 

התחברות שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס )בצירוף אסמכתא(. 

הערות: 

תאריך חתימת המבקש 

הנך רשאי/ת לערער תוך 30 יום ממועד קבלת תוצאות הבדיקות הנוספות


