לשכת מנהל הרשות

חוזר מנהל הרשות לספקי מים – מס1/2010 .
דיווח לעניין מספר נפשות מוכר של צרכני המים וקביעת כמות מוכרת בגינה

מיום  27אוקטובר ) 2010מאת חטיבת אסדרה(

לאחרונה תוקנו הוראות סעיף 4א בכללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( ,התשנ"ד-
) 1994להלן :כללי ספקים מקומיים( וסעיף  23בכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב
והקמת מערכת מים או ביוב( ,התש"ע) 2009 -להלן :כללי תאגידים)עלות(( לעניין דיווח מספר נפשות
מוכר ביחידת דיור .התיקונים נכנסו לתוקפם ביום  1ביולי .2010
להלן הוראות והבהרות לעניין מנגנון הדיווח לצורך קביעת מספר נפשות מוכר ,עדכון רטרואקטיבי של
מספר הנפשות המוכר וקביעת הכמות המוכרת לספקי המים לשנת .2011
מנגנון עדכון הדיווח על מספר נפשות מוכר
 .1ככלל ,צרכן המבקש לעדכן את מספר הנפשות ביחידת הדיור שלו נדרש לפעול כדלהלן:
) א(

להמציא את שני המסמכים הבאים:
) (1ספחי תעודות זהות של כל המתגוררים ביחידת הדיור .לגבי ילדים מתחת לגיל
 18ניתן להשתמש בספח של אחד ההורים בו מפורטים פרטי הילדים.
) (2טופס דיווח חתום בידי הצרכן ובו הצהרה לנכונות הפרטים.
דוגמא לטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים בכתובת:
 WWW.WATER.GOV.ILתחת הכותרת "עדכון מספר נפשות אצל ספק
המים".

) ב(

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא בכתובת הרשומה בספח ת.ז ,והמעוניין לקבל
זכאות לכמות מוכרת ,ימציא בנוסף לאמור בסעיף )א( ,כל אלה:
) (1אישור ספק המים המספק בכתובת הרשומה בת.ז ,.הממוען לספק המים
הנוכחי ,כי הצרכן או מי מאלה שהוא הצהיר לגביהם ,אינו רשום כזכאי לכמות
מוכרת אצלו .ויודגש כי חל איסור בכללים ,לרשום נפש מוכרת ללא אישור זה.
עוד יודגש כי במקרה זה ,יפחית ספק המים )המספק בכתובת הרשומה( את
הזכאות ביחידת הדיור לפי מספר הנפשות המתגוררות בפועל.
) (2מסמך המאמת ,את כתובת מגוריו בה הוא מעוניין לקבל זכאות לכמות מוכרת
)יראו כ"מסמך מאמת"  -חוזה שכירות בכתובת מגוריו או תשלום חשבון
ארנונה על שמו בכתובת מגוריו; ספק המים ,רשאי להכיר לפי שיקול דעתו ולפי
העניין ב"מסמכים מאמתים" מסוגים נוספים(.

 .2במידה והצרכן לא דיווח לגבי תקופת עבר ובכלל זה לא צירף מסמך מאמת )הספק מחוייב
ליידע את הצרכן בדבר אפשרות זו( ,יהיה העדכון מאותו יום בו התקבל הדיווח במשרדי
הספק.
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 .3בכל מקרה דיווח בתקופה שבין  1.1.10ועד  - 30.6.10לגבי הגדלת מספר נפשות מוכר אשר
התקבל )אין צורך בבקשה של הצרכן( במשרדי ספק המים עד ליום ה ,30.6.10 -לגבי אותו
משלם/צרכן בנכס שהגיש הבקשה ,יעודכן לפי מועד השינוי המאומת ועד תחילת שתי תקופות
הקודמות לתקופת הדיווח ,ויזוכה בהתאם )ניתן להגיע באופן זה עד למקסימום  6חודשי
זיכוי( .בכל מקרה לא יתאפשר זיכוי לתקופה שלפני יום  1בינואר .2010
 .4דיווח בתקופה שמיום -1.7.2010
בתקופה שמיום  1.7.2010ועד ליום  ,31.12.2010במידה והצרכן דיווח לגבי תקופת
) א(
עבר  -יבוצע העדכון מהמועד לגביו יש דיווח מאומת )יראו כ"מסמך מאמת"  -חוזה
שכירות ,תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן ,תעודת לידה או פטירה; ספק המים,
רשאי להכיר לפי שיקול דעתו ולפי העניין ב"מסמכים מאמתים" מסוגים נוספים( ,או
מתחילת שתי תקופות הקודמות למועד הדיווח ,לפי המאוחר )ניתן להגיע באופן זה
עד למקסימום  6חודשי זיכוי(.
לתקופה שמיום  ,1.1.2011במידה והצרכן לאחור דיווח לגבי תקופת עבר ,יבוצע
) ב(
העדכון לפי מועד הדיווח המאומת )יראו כ"מסמך מאמת"  -חוזה שכירות ,תשלום
חשבון ארנונה על שם הצרכן ,תעודת לידה או פטירה; ספק המים ,רשאי להכיר לפי
שיקול דעתו ולפי העניין ב"מסמכים מאמתים" מסוגים נוספים( או מתחילת תקופת
החיוב הקודמת למועד הדיווח ,לפי המאוחר )ניתן להגיע באופן זה עד למקסימום 4
חודשי זיכוי(.
בתי חולים ומקוואות
 .5מעת קביעת תעריפים לתאגידי מים וביוב לפי חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א) 2001-להלן
חוק התאגידים( ,לא חלים תעריפים מוזלים כקבוע בסעיף )112ב( לחוק המים ,התשי"ט1959 -
)להלן – חוק המים( עבור שירותים ציבוריים מהסוג של בתי חולים ,בתי מרחץ ומקוואות .יחד
עם זאת ,ועל רקע העלייה החדה בתעריפי המים לבתי החולים ולמקוואות בתאגידי המים
עקב ביטול התעריפים המוזלים שהיו מנת חלקם קודם לכן ,החליטה מועצת רשות המים על
העלאה הדרגתית של התעריפים לאותם גופים ,בתחומי תאגידי המים והביוב .בהתאם לאותה
החלטה תידחה תחולת התעריף הגבוה על בתי חולים ומקוואות בתחום תאגידי המים והביוב,
כך שהעלייה בתעריף תדורג על פני תקופה שתחילתה בתחילת חודש נובמבר ) 2010ללא
תחולה רטרואקטיבית(( ותתפרס על פני שלוש שנים ,כך שבינואר  2013ישתווה התעריף
לגופים אלו לתעריף המים לכל צריכה אחרת )כלומר ,יחול התעריף הגבוה(.
מוסדות לחוסים ,פנימיות ,בתי אבות ומעונות
 .6הכרה בכמות המוכרת למוסדות לגבי שנת  2010ו ,2011-תעשה על פי פנייה יזומה של המוסד
המבקש ,ודיווח לגבי מספר הנפשות הכולל המתגוררות בו ,הדיווח ייעשה על פי כל ההוראות
הקבועות בכללים ובהנחיות לעיל .בכל עדכון דיווח יצהיר המוסד על כל השינויים )גריעות
ותוספות( מהדיווח העדכני האחרון שלו .על ספק המים ליידע מוסדות אלו בחשבונות הבאים
לעניין אפשרות זו.
 .7יודגש כי ,הכרה בכמות מוכרת למוסדות אינה משפיעה על סיווגם הקיים לכל צורך אחר,
לרבות לעניין היטלי הפיתוח.
היעדר הנחה לבעלי מוגבלויות
 .8יובהר כי תעריפי המים הינם אוניברסאליים ואינם כוללים כל הנחה ,לבעלי מוגבלויות או
לאחרים.
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 .9בהמשך לכך נציין כי בחוק היטל צריכה עודפת )היטל הבצורת( ,ניתנו הטבות מסוימות לבעלי
מוגבלויות )הקצאת מים גבוהה יותר הפטורה מהיטל( .הקלות אלו היו רלוונטיות לצורך היטל
הבצורת בלבד ומיום סיום תחולתו ב 31.12.2009 -הסתיימה תחולתן של אותן הקלות והן
ואינן חלק ממנגנון תעריפי המים החל מיום .1.1.2010
קביעת כמות מוכרת לשנת  2011וחובות הספק בנושא זה
 .10כל ספק מים צריך להחזיק בידו בסיס מידע עדכני ,הכולל ,לכל הפחות ,רישום מספר הנפשות
ביחידת דיור ,אישורים שהתקבלו מספקים לפי סעיף )1ב() (1למכתב ,טפסי דיווח ,מסמכים
מאמתים ,ושיוך מדי מים לסוגי נכסים )יחידות דיור או עסקים( .רשות המים תבצע ביקורות
אצל ספקי המים לאימות בסיס המידע.
 .11כתוצאה מכל האמור לעיל ,יתכנו שינויים בסך הכמות המוכרת המסופקת ע"י ספק המים.
 .12על פי הכללים כל ספק חייב להעביר עד ליום  15לנובמבר דיווח לשם קביעת כמות מוכרת
לשנת .2011
 .13יש לעדכן כמויות אלו בדיווח ,בחלוקה לחודשי האספקה ,בהתאם להוראות ומתכונת הדיווח
שהתפרסם באתר רשות המים ,תחת "קביעת כמות מוכרת לעניין התעריפים לשנת ."2011

לשאלות והבהרות יש לפנות אל חטיבת האסדרה ברשות המים בטל'  03-6369650או
במייל ASDARA@WATER.GOV.IL

בברכה,
אורי שני
מנהל רשות המים

תיק :חוזרי מנהל הרשות
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