
התחייבות בגין מד מים לקבלן
אני הח"מ ______________________________ בעל ת.ז ______________________________ 

אשר מוסמך מטעם חברת _____________________ בעלת ח.פ ______________________________ 
מתחייב בזאת כלפי התאגיד כדלקמן:

1. בהתאם לחוזה בעלות או שכירות\היתר בניה\הזמנת עבודה\בקשה חריגה, הנני אמור לבצע עבודה קבלנית בתחום 
המוניציפאלי של תאגיד המים האזורי "מי יבנה".

2. ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע עבודות הבניה בטרם יותקן מד מים בחיבור המים הקיים בנכס\באתר\במקום 
שאושר, זאת לצורך שימוש במים לצרכי בניה ו\או צרכים אחרים.

3. ידוע לי כי אינני רשאי לבצע את הדברים הבאים ללא ידיעה ואישור גורם מוסמך בתאגיד: 

א. העתקת מד המים ממיקומו למקום חדש.

ב. פירוק מד המים.

ג. דבר אשר יגרום לשיבוש המדידה לרבות חבלה מכוונת או לא מכוונת במד המים.

4. ידוע לי כי חל איסור מוחלט להשתמש במד המים מהידרנטים (ברזי כיבוי) וחיבורי מים זמניים אשר לא יועדו מראש 
כל עוד הדבר לא אושר בטופס זה. 

כאשר גורם מוסמך בתאגיד יאשר שימוש חורג העונה לסעיף זה, הדבר יהיה בתנאים הבאים:

א. אם התאגיד לא יצליח לאתר את מד המים לצורך קריאת המונה גורם מטעם הקבלן יעביר קריאת מונה אחת 
לחודשיים. זמני הקריאות יתקבלו מהתאגיד. הקבלן ישים לב לסיבת ההערכה בחשבון התקופתי.

ב. יתכן והתאגיד לא יצליח לאתר את מד המים לצורך החלפתו במידה וידרש לכך, ולכן הקבלן מתחייב לאפשר 
את החלפת המונה בזמן שיקבע ע"י התאגיד.

5. ידוע לי כי לצורך קבלת מד מים והתקנתו אדרש לשלם אגרת מד מים כמפורט ב"כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים 
לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) תש"ע 2009".

החיוב בגין אגרת מד מים ישולם במקום או שישלח בנפרד, עפ"י החלטת התאגיד.

6. ידוע לי כי מד המים הינו רכוש התאגיד ויוחזר לתאגיד מיד בתום השימוש בו על מנת לסגור חשבון.

במידה ובתום השימוש המונה לא יוחזר לתאגיד חשבוני ימשיך להיות מחויב, במידה והמונה לא ימצא ע"י התאגיד 
יחויב אף בהערכות.

פירוק מד המים לצורך סגירת חשבון ייעשה ע"י התאגיד בעלות פירוק מד מים או באופן עצמאי בתיאום עם התאגיד.

- לטופס זה יש לצרף צילום ת.ז \ ח.פ של חברה -
לכבוד:

תאגיד המים ”מי יבנה“
שלום רב,

הנדון:

תאריך: ____________

חתימת קבלן  _______________                                                     חתימת גורם תאגיד  _______________ 
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7. ידוע לי כי שמד המים הינו רכוש השייך לתאגיד ובשימושי, באחריותי לוודא שלא יחבלו בו, יפרקו אותו, יהפכו אותו 
וכדומה.

8. על כל מקרה חריג אדווח לתאגיד.

9. ידוע לי כי בגין הפרת מי מההתחייבויות האמורות במסמך זה ו\או בגין הפרתם של כללי תאגידי מים וביוב לסוגיהן 
בעניין זה יהיה רשאי התאגיד להטיל עליי קנס כספי ו\או חיוב בהוצאות התאגיד לרבות חיובי מים עפ"י הערכת 

גורם מוסמך בתאגיד.

10. להלן הפרטים לצורך פתיחת חשבון משלם למד המים (למילוי עצמי):

א. קוטר מד מים נדרש _________________

ב. כתובת נכס כמופיע ברשומות העירייה ____________________

ג. ח.פ\ת.ז _____________________

ד. כתובת למשלוח דואר ________________________

ה. טלפון איש קשר + טלפון החברה _________________________________

מס' מד המים ___________  עלות מד המים עפ"י כללי התעריפים ___________  סוג שימוש ___________

האם תחת מונה ראשי _________________ האם תחת אזור מדידה _________________

האם קיימת הכנה או שנדרש לבצע התאמה ולחייב _______________ תיאור ביוב ________________

הערות והנחיות: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

לשימוש פנימי בתאגיד:

ולראיה באתי על החתום:

שם: ___________________                                                            גורם תאגיד: ___________________

תפקיד: _________________                                                            חתימה: ______________________   

חתימה: _________________

אישור חריג לשימוש במד מים נייד מהידרנטים וחיבורים זמניים:

חתימת אחראי מדי מים \ מנהל תפעול __________________

הערות: ______________________________________

*המכתב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. C-01204.  


