
 

  לכבוד
 כלל הצרכנים הביתיים במועצה המקומית שהם

 

  שינוי אופן איסוף המידע על מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיורבדבר דף הסבר 

 )לעניין תעריפי המים( מוכרתלצורך קביעת כמות 

לפי דיווח של , נקבע מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור היוםעד 
לכניסתם לתוקף של כללי המים )קביעת כמות מוכרת(, המתגוררים ביחידת הדיור )בצירוף אסמכתאות(. עם 

כמות הנפשות ליחידת דיור לצורך קביעת כמות  ,"(הכללים" -, להלן3.3.2016)שפורסמו ביום  2016 -התשע"ו
 . לפי נתוני מרשם האוכלוסיןמוכרת תיקבע 

, כל צריכה זומעבר למחויבת בתעריף נמוך. " ולחודש לנפש ביחידת דיורשל מים מ"ק  3.5" הנה "כמות מוכרת"
 מ"ק צריכה יחויב בתעריף גבוה יותר. 

נכס או חלק מנכס שהוא לפי טיבו ומהותו, לרבות לעניין חיוב בעד צריכת המים, מדידתם " הנה" יחידת דיור"
 . "אית, המשמשת בפועל יחידה נפרדת למגוריםעל ידי ספק המים וכיוצא בזה, יחידה נפרדת ועצמ

  את נתוני מרשם האוכלוסין תואםבספרי המועצה הרשומות  מספר הנפשותאם -  

 .שינוי ואין צורך בביצוע פעולה כלשהי על ידי הצרכןכל לא יחול 

 

 מרשם האוכלוסיןמנתוני  קטן בספרי המועצההרשומות  מספר הנפשות םא-   

לצורך קביעת כמות מוכרת יקבע מספר הנפשות ימידע אחר על ידי הצרכן, מועצה בפני הלא יוצג כל עוד 
 יוגדלבספרי המועצה  מספר הנפשות לצורך קביעת כמות מוכרת . כלומר, ןרשם האוכלוסילפי נתוני מ

שבה התקבלו נתוני מרשם תחילת תקופת החיוב החל מוזאת , ממרשם האוכלוסין לנתוניבהתאם 
   . האוכלוסין

 

 מרשם האוכלוסיןנתוני מ גדול בספרי המועצההרשומות  מספר הנפשות אם -   

לצורך קביעת כמות מוכרת , ייקבע מספר הנפשות אחר על ידי הצרכןמידע  המועצהכל עוד לא יוצג בפני 
 נתוניבהתאם ל יופחתמספר הנפשות לצורך קביעת כמות מוכרת כלומר, ן. לפי נתוני מרשם האוכלוסי

שאחרי מועד  השנייההחיוב  מתחילת תקופתהחל וזאת  ,)אך לא פחות משתי נפשות( מרשם האוכלוסין
  . שליחת ההודעה לצרכן מטעם המועצה בהקשר זה

 

  כל עוד לא יוצג בפני  -כמתגורר ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין  אינו רשוםהצרכן אם
, וזאת נפשות 2קביעת כמות מוכרת על  הצרכן, ייקבע מספר הנפשות לצורך המועצה מידע אחר על ידי

 .  בהקשר זהשליחת ההודעה לצרכן מטעם המועצה מועד אחרי שמתחילת תקופת החיוב השנייה החל 

 

 אחר על מידע  המועצהכל עוד לא יוצג בפני  - לגבי יחידת הדיור במרשם האוכלוסיןלא קיים מידע  םא

 .נפשות 2על מוכרת לצורך קביעת כמות ייקבע מספר הנפשות ידי הצרכן, 

 

 

 

 

 

 באתר האינטרנט של המועצהגם הוא פורסם מנוסח המלא של הכללים ה

 תמיד לשירותכם, מחלקת הגבייה במועצה

 ; 03-9723097: פקס; 03-9723080/1/2/3: טל'; 60850, שהם 1, ת.ד 63רח' האודם 

את מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור בספריה ולבקש לשנות   בכל עתרשאי לפנות למועצה  הנך
 בכתב למחלקת הגבייה במועצהאת הבקשה יש להגיש ת ליחידת הדיור. עת כמות מוכרילצורך קב

 כל האסמכתאות התומכות בבקשה ואת"טופס דיווח" ולצרף אליה  (באמצעות דואר, פקס, או מייל)
 המצורף להודעה זו(.  נספח א' )בהקשר זה ראו 
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 נספח א'

 

 צרכן ביתי המתגורר ביחידת דיור שאינה מקום מגוריו הרשום

  שאינה המען הרשום במרשם האוכלוסין או בספח תעודת במועצה על צרכן ביתי המתגורר ביחידת דיור
"( המבקש שיכירו בו לעניין זכות לכמות מוכרת ביחידת דיור מקום מגוריו הרשום" -הזהות שלו )להלן

 המסמכים הבאים: כלמציא למועצה את לה ,קום מגוריו הרשוםשאינה מ

כולל וכן צילום תעודת זהות ) טופס דיווח )שנוסחו מצורף וניתן להורדה גם מאתר האינטרנט של המועצה( .1
   ;(מחויבים בהצגת ספח ת.ז. אישי 18גם ילדים מעל גיל , כאשר ספחים של כל המתגוררים בבית

מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל )בהקשר זה ניתן לצרף למשל חוזה שכירות או אישור בדבר תשלום  .2
 ארנונה על שמו של הצרכן הביתי(; 

אישור מספק המים במקום מגוריו הרשום, הממוען למועצה, לפיו הצרכן הביתי או מי מהמתגוררים עימו,  .3
 יחידת דיור במקום מגוריו הרשום. לא רשום בספריו של אותו ספק מים כמי שמתגורר ב

 

 צרכן ביתי המעוניין ברישום מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת שאינה מקום מגוריו הרשום

  על צרכן ביתי המתגורר ביחידת דיור שאינה מקום מגוריו הרשום המבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות
במועצה להראות, להנחת דעתה של המועצה, כי הוא ם שאינה מקום מגוריו הרשומוכרת ביחידת הדיור 

זו שאינה מקום מגוריו במקום מגוריו הרשום ו ביחידת הדיור שהנה) בשני המקומותמתגורר באורך קבע 
 המסמכים הבאים:  כללבקשה כזו יצורפו, בין היתר, . הרשום(

כולל וכן צילום תעודת זהות ) טופס דיווח )שנוסחו מצורף וניתן להורדה גם מאתר האינטרנט של המועצה( .1
   ;(מחויבים בהצגת ספח ת.ז. אישי 18גם ילדים מעל גיל , כאשר ספחים של כל המתגוררים בבית

 אישור של ספק המים במקום מגוריו הרשום לפיו הוא יפחית בהתאמה את הכמות המוכרת לכדי מחצית;  .2

מקום מגוריו הנה )זו שי יחידות הדיור לפיו הוא מתגורר באורך קבע בשתמאומת בידי עורך דין תצהיר  .3
יחידות הדיור האמורות. את אחת מהרשום וזו שאינה מקום מגוריו הרשום( והוא אינו משכיר לאחר 

 : תומכים כגוןלתצהיר זה  יצורפו מסמכים 

o  על ידי המבקש בגין שונים )כגון חשמל, גז, ועד בית משותף וכולי( אישורים בדבר תשלום חשבונות
 דות הדיור;שתי יחי

o  שונותאישור בדבר רישום ילדי המבקש במסגרות חינוכיות . 

  ה רשום מחצית מהכמות המוכרת שלבקש מהמועצה למוחזקים במשמורת משותפת רשאי להורה שילדיו
זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כזו את פרטי הצרכן שהילדים רשומים כמתגוררים עמו 

עם קבלת בקשה כאמור תפנה המועצה להורה השני לידיעתכם, "(. ההורה השני" -ביחידת הדיור )להלן
לפי החלטה  -לקבלת עמדתו. שינוי הרישום כאמור בסעיף זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהיעדרה

 שיפוטית מתאימה. 

 :הכרה בנפש לעניין כמות מוכרת ליחידת דיור שאינה מקום מגוריו הרשום של הצרכן  תשומת ליבכם
העולה תי תהיה רק אם המסמכים התומכים בבקשתו של הצרכן הביתי מצביעים על תקופת מגורים הבי
 ביחידת הדיור שאינה מקום מגוריו הרשום.  חודשים 3על 

 

 או שביחידת הדיור שלו מתגורר תושב זר צרכן ביתי שאינו אזרח ישראלי

 להמציאהדיור שלו מתגורר תושב זר  "( או ביחידתתושב זר" -על צרכן ביתי שאינו אזרח ישראלי )להלן 
 המסמכים הבאים:  כללמועצה את 

 טופס דיווח )שנוסחו מצורף וניתן להורדה גם מאתר האינטרנט של המועצה(;   .1

 ואישור שהייה כדין של התושב הזר;  צילום דרכון  .2

 אחד מאלה, לפי בחירתו:  .3

o  וריו; מאת התושב הזר המאמת את מקום מגמאומת בידי עורך דין תצהיר 

o ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א- 
 , המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור. 1991
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