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  מים שעוןהזמנת 
   יםהמבקש בעלי הנכספרטי 

  _____________ מס' ת.ז. _________________  שם פרטי: _____________ שם משפחה:  .1

  

  מס' טל' בבית: ______________ מס' טל' בעבודה: ______________

  

  סלולארי: _________________ כתובת דוא"ל: ___________________________ מס' טל'

  

  _____________ מס' ת.ז. _________________  שם פרטי: _____________ שם משפחה:  .2

  

  מס' טל' בבית: ______________ מס' טל' בעבודה: ______________

  

  ___________________________ מס' טל' סלולארי: _________________ כתובת דוא"ל:

  ___________________________________________________________________כתובת מגורים נוכחית: ___

  /עיריישוב    מס'ת.ד.             מס'     רחוב/שכונה      (למשלוח דואר)

  המים: שעוןמיקום הנכס עבורו מבוקש 

  ______________  מס' מגרש:    ______________  שם השכונה:

  תאריך התחלת בניה מתוכנן: _____________________

  שנים: ___________ 18שנים: ___________ מתחת לגיל  18מעל גיל  –מס' הנפשות במשפחה 

  הצהרת המבקש:

חייב לשלם , משמש כספק המים בשטחי היישוב. הנני מת(להלן "מזכירות היישוב") מדרשת בן גוריון –ידוע לי, כי ועד מקומי 
הנני מתחייב לשלם את כל   מזכירות היישוב.את עלות החיבור בהתאם לתקנות ולתעריפים ובהתאם לחשבון שישלח על ידי 

  חשבונות המים שילחו לי על ידי מזכירות היישוב.

  ידוע  לי כי עלי לצרף לבקשה זו את אישור הבניה שניתן לי.

. ברור לי, כי במידה ולא אקבע את השעון ותקרה נזילת מים לפני שעון נתוהריני מתחייב לקבע את שעון המים מיד עם התק
   המים, תיקון הנזילה  יהיה על חשבוני.

השעון, האחריות לתיקון  הריני מתחייב, כי במידה ששעון המים יינזק במהלך עבודות הבניה ו/או תיגרם נזילה לפני
שעות ממועד קבלת ההודעה על התקלה.  24כמו כן, הריני מתחייב לתקן את השעון/הנזילה בתוך  השעון/הנזילה, הינה עלי.

לחייב את חשבוני באמצעות הוראת לתקן והשעות האמורות, הריני מאשר לועד המקומי  24במידה ולא תתוקן התקלה בתוך 
  בונות של הועד, בגין תיקון התקלה.החיוב המצויה במערכת הנהלת החש

 למזכירות היישוב, ובצירוף טופס עדכון מס' נפשות, מאושר ע"י המועצה  4טופס מ למסירת העתקעד כי כמו כן, ידוע לי 
  בניה, שהינו גבוה מהתעריף הרגיל.אשלם למזכירות היישוב בגין צריכת המים תעריף בית ב

__________________________                 __________________________
  חתימה                               תאריך           

 מס' שעון מים שהותקן: _____________ מועד התקנת שעון מים: ______________ מונה בעת התקנה: ___________


