
 

 טופס החלפת פרטי משלם בנכס

 מסמכים שיש לצרף לבקשה. יש למלא את הפרטים בשורות הריקות

 הסכם שכירות או הסכם מכר חתום על ידי הצדדים •

 צילומי תעודות זהות של הצדדים/תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות. •

טופס  טופס הצהרה על מספר נפשות, בצירוף ספחי תעודת הזהות של הצרכן החדש ובני ביתו. •
 זה נדרש כדי לקבל תעריף מים מוזל עבור כמות נפשות מוכרת בנכס. 

עליכם לוודא גם בעת מעבר דירה, כי מספר נפשות עדכני מעודכן בכתובת 
החדשה. הדבר נכון גם אם מעבר דירה מתבצע בתוך העיר מודיעין מכבים 

 רעות וגם אם הגעתכם לכאן מעיר אחרת. 
גיד מי מודיעין במגוון דרכי התקשרות לתא ניתן להעביר את המסמכים

 המצוינות בסופו של הטופס. 
 פרטי הנכס

כתובת מלאה: רחוב, מספר, כניסה 
  דירה

 מספר נכס בחשבון המים
 

 כתבו ביתי או עסקי -סוג שימוש
 

 מספר מד המים בחשבון המים
 

 כשהנכס בשכירות -פרטי בעל הנכס

  שם פרטי ושם משפחה או שם חברה

מחשבון  -לקוח בעל הנכסמספר 
 המים

 

  טלפון

  טלפון נייד

  כתובת מגורים



  כתובת למשלוח דואר

  דואר אלקטרוני )מייל( -כתובת דוא"ל

 צרכן נוכחי הגר בנכס כפי שרשום בספרי התאגידמוכר או פרטי 

  שם פרטי ושם משפחה או שם חברה

  מספר תעודת זהות או ח.פ

  טלפון

  טלפון נייד

  כתובת מגורים

  כתובת למשלוח דואר

  דואר אלקטרוני )מייל( -כתובת דוא"ל

 צהרת היוצא מהנכסה

אני מצהיר בזאת כי, פיניתי את הנכס המוזכר לעיל ביום _______________ וכי קריאת מד המים 

ביום הפינוי הייתה ____________ מטר מעוקב.  אני מבקש לרשום את הצרכן החדש שפרטיו 

 רשומים להלן כצרכן בנכס. 

פת ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים, וכי ביצוע החל

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 

 לצורך הסדרת החוב. מיע

____  תאריך חתימת הצרכן הנוכחי _______________

_____________________ 



 

 דייר חדש שנכנס לנכס, קונה, או השבה לבעלים  -פרטי צרכן חדש

  שם פרטי ושם משפחה או שם חברה

  מספר תעודת זהות או ח.פ

  טלפון

  טלפון נייד

  כתובת מגורים

  כתובת למשלוח דואר

  דואר אלקטרוני )מייל( -כתובת דוא"ל

אני מצהיר בזה כי החל מיום _______ אני מחזיק בנכס המוזכר לעיל, ואני 

 מאשר את קריאת המונה, כפי שהצהיר עליה הצרכן היוצא לעיל. 

חתימת הצרכן הנכנס ____________________ תאריך 

_________________ 

 דרכי העברת הטופס לתאגיד מי מודיעין

בקבלת קהל . 9750936-08למספר בפקס . modiin.co.il-info@meiלכתובת בדואר אלקטרוני 
 ימי ושעות קבלת קהל: .3קניון עזריאלי מודיעין, בית יהונתן קומה במשרדי תאגיד מי מודיעין, 

 . 13:30ועד  8:30-בימים א',ד',ה' משעה 
 . 19:00ועד  14:30בימים א', ד' משעה 
 14:00ועד  08:30בימים ב', ג' משעה 
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