
תאריך ___________________

בקשה להחלפת צרכנים בנכס  
בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות 

של השירותים שעל החברה לתת לצרכניה), התשע"א - 2011.  

לטופס זה יש לצרף את המסמכים הבאים:  
1. קריאת מונה מים מיום שינוי החזקה בנכס.

2. הסכם שכירות / מכירה חתום על ידי הצדדים. 
3.  צילום תעודת זהות הכולל ספח של המחזיק החדש. 

4.  במקרה של חברה / עמותה - יש לצרף תדפיס מרשם החברות / העמותות / שותפויות.
5.  על הדייר היוצא לסגור את יתרת חובו במזומן / בכרטיס אשראי בלבד! 

*במקרה בו מצהיר שוכר כי חדל מלהחזיק בנכס וטרם נרשם צרכן חדש, יירשמו בעלי הנכס כמשלמים בספרי התאגיד וזאת החל מיום הדיווח.  

את הבקשה ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים באחת מן הדרכים הבאות:  
באמצעות דואר או במסירה ידנית במשרדי התאגיד: שד' יצחק רבין 9, מרכז BIG, ת.ד. 624 יקנעם, מיקוד 20692  

 pniyot@mayanot-h.co.il   :באמצעות פקס:  04-8569666       באמצעות מייל

פרטי הנכס  
מס' דירה   מס' בית   רחוב   כתובת הנכס 

מס' מד המים   סוג שימוש  מספר נכס 

__________ x x מגורים  
  __________ x x עסקים  

פרטי המשכיר (לגבי נכס בשכירות)  
שם פרטי ומשפחה / חברה  

כתובת מגורים 

כתובת למשלוח דואר  

טלפון בית   טלפון נייד  ת.ז. / ח.פ. 

הנוכחי  פרטי הדייר
שם פרטי ומשפחה / חברה  

כתובת מגורים 

כתובת למשלוח דואר  

טלפון בית   טלפון נייד  ת.ז. / ח.פ. 

אני מצהיר בזאת כי פיניתי את הנכס המוזכר לעיל ביום ___________________  וכי קריאת מד המים ביום הפינוי הינה 

___________________ מ"ק. הנני מבקש להעביר את החזקה על המונה ע"ש  _______________________  שפרטיו רשומים 

להלן. ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו מהווה אישור על החלפת הצרכנים וכי ביצוע החלפת הצרכנים מותנה בכך שאשלם את מלוא 

התשלומים בעד צריכת המים והביוב בנכס עד למועד פינוי הנכס על ידי כאמור. ככל שלא הוסדר התשלום, ידוע לי כי ביצוע ההחלפה 

מותנה בכך שאשאיר בידי החברה פרטים מלאים להתקשרות עמי לצורך הסדרת החוב.

חתימת הדייר היוצא ___________________      תאריך ___________________ 

פרטי הדייר הנכנס 
שם פרטי ומשפחה / חברה  

כתובת מגורים 

כתובת למשלוח דואר  

טלפון בית   טלפון נייד  ת.ז. / ח.פ. 

אני מצהיר בזאת כי החל מיום __________ הנני מחזיק בנכס המוזכר לעיל ומאשר את קריאת המונה כפי שהצהיר לעיל הדייר היוצא.  

חתימת הדייר הנכנס / בעל הנכס ___________________                                                    תאריך ___________________  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
שד' יצחק רבין 9, מרכז BIG, ת.ד. 704 יקנעם, מיקוד 2069207 

www.mayanot‐h.co.il   |   pniyot@mayanot‐h.co.il   |   04-8569666 .טל. 04-8569696  |   פקס


