
 

 

 

 ___________ תאריך 

 בקשה לניתוק אספקת המים בנכס 
 מד מים משויך   מד מים ראשי        

 
 זכויותיו של צד ג'.אני מצהיר כי לא הקניתי ולא העברתי את זכויותיי בנכס לפי חוק, וכי אין בבקשתי זו לפגוע ב

*פרטי הצרכן המבקש
 

 
 פרטי הנכס 

 * יש לציין את הנתונים כפי שמופיעים בחשבון המים. צרכן רשום הינו מי שרשום ברישומי החברה כצרכן מים. 
 

ומצהיר אני הח"מ שפרטיי מצוינים לעיל, מבקש לנתק את הנכס הנ"ל הנמצא ברשותי מאספקת מים 
 כדלקמן: 

 . אתר מי אביביםכמפורט באני מאשר לחייב חשבוני באגרת ניתוק מד מים   
ידוע לי, כי גם לאחר ניתוק מד המים המשויך, אמשיך לשאת בהוצאות הצריכה המשותפת שירשמו    

 בנכס.
 ית על דעתי ואחריותי. אני מצהיר כי הבקשה הנ"ל נעש  

, 1971-אני מצהיר בזה כי לא הקניתי ולא העברתי את זכויותי בנכס לפי חוק השכירות והשאילה, התשל"א  
 ., לצד ג', וכי אין בבקשתי זו כדי לפגוע בזכויותיו של צד ג'1967-או חוק השומרים, התשכ"ז

אם יתברר, כי ניתוק אספקת המים בנכס גרם נזק לצד שלישי כלשהו, אני מתחייב לשפות או לפצות את    
 מי אביבים בעד כל נזק או הוצאה שיושתו על מי אביבים בעקבות ניתוק זה.

ידוע לי כי יש להסדיר תשלום בגין יתרות החוב בחשבון המים עד למועד הגשת בקשה זו וכן ידוע לי כי עד    
 להסדרת החוב לא ניתן יהיה לטפל בבקשה זו. 

 במקרה של ניתוק מד מים ראשי, על כל הצרכנים בנכס לחתום על הדף המצב.  
                    חתימת המזמין  

 

 שם פרטי 
                       

 שם משפחה 
                   

 מספר זהות 
                   

 טלפון 
                   

 טלפון נוסף
                   

 דואר אלקטרוני 
                   

 רחוב 
                   

 בית 
      

 דירה 
      

 זיהוי מים 
                   

 מספר מד המים 
                   

 *שם המחזיק בנכס
                   

 מספר חשבון חוזה 
                   

 בע"מ  2010מי אביבים לכבוד: 
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https://www.mei-avivim.co.il/%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d/%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9d/%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d/


 

 

 

 בקשה לניתוק מד מים ראשי 

 
                   הננו החתומים מטה מאשרים ניתוק מד מים ראשי מספר 

                   בכתובת 
 

 חתימה  טלפון  דירה  קומה  מספר זהות  שם פרטי שם פרטי 
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 לפני הגשת הבקשה.   תשלום וקיים חוב יש להסדיר קרה במ
 
 


