חשבון תקופתי  -מים וביוב
מקור

חשבונית מס מספר

תאריך חיוב עברי

ח.פ515406593 .
עוסק מורשה515406593 :

תאריך חיוב לועזי

לחשבונית מס זו אין תוקף חוקי ללא חותמת המעידה על פרעונה המלא ו/או אישור מטעם התאגיד
על אופן תשלומה.
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פרטי המשלם והנכס
מספר משלם

שם וכתובת המשלם

מספר הנכס

פרטי קריאות

מונה משוייך/דירתי
מונה ראשי
מונה ראשי נוסף
מונה משוייך/דירתי
מונה ראשי
מונה ראשי נוסף

כתובת הנכס
קריאה קודמת

מספר מונה

מיקוד
חלקה

גוש

גודל

סיווג הצריכה

ס.נכס

קריאה נוכחית תאריך קריאה קודמת תאריך קריאה נוכחית

תאור נכס
סוג קריאה
קוד = 1הערכה

מהות

מס' נפשות

מספר זיהוי מים סוג מונה

תאור הערכת צריכה
סה"כ כמות הפרשי מדידה

הפרש צריכה ממונה שהוחלף/
קריאה קודמת לפירוק קריאת פירוק מונה תוספת הערכת צריכה

מספר מונה שפורק

התפלגות צריכות מים

נתוני צריכת המים
צריכה פרטית
כמות

הפרשי מדידה
תעריף

()1

(צריכה משותפת)

פירוט חיובי מים

(כולל מע"מ)

סכום

₪

)6( ₪

₪

הסכום

סוג שרות

כמות
)4( ₪
)5( ₪

₪

()2
()3

צריכה כוללת

תאור שרות

₪

מס' מסלקה

הסכום לתשלום ₪

סימננו

מס' ימי צריכה
תעריף

(כולל מע"מ)

סכום

₪

₪

₪

₪

₪

₪

הערות והודעות לצרכן

תאור הפעולה

יום ערך
אחרון לתשלום

תשלום שיבוצע לאחר יום הערך האחרון לתשלום יחויב בריבית פיגורים.
לתשומת לבך! תשלומים בהמחאות בבנקים/בנק הדואר יתקבלו לפקודת
הבאר השלישית בע"מ בלבד.

חותמת וחתימת
הקופה
רק במקום זה

תקופת חשבון

ניתן לשלם באמצעות מענה בטלפון1-800-50-57-57 :

ח.פ515406593 .
עוסק מורשה515406593 :
מספר רשות284500 :
קוד מוטב62-33526 :

הודעת זיכוי

חשבונית מס מספר:
בילו  ,2רחובות

שם וכתובת המשלם
מס' נכס

מס' משלם

5-07374-9

מס' חשבון בבנק הדואר

₪

הסכום לתשלום  ₪ט.ל.ח

מס' מסלקה

מס' זיהוי מים

חותמת וחתימת הקופה
רק במקום זה
תשלום שיבוצע לאחר יום
הערך האחרון לתשלום,
יחויב בריבית פיגורים

58681

אג'

תקופת מים וביוב

מיקוד

תעריפי המים
תעריפי המים נקבעים על ידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב ומפורסמים במסגרת כללי תאגידי מים וביוב .צריכה למגורים כוללת שני
תעריפים :תעריף ראשון (כמות מוכרת) עבור  7מ”ק לחודשיים לנפש כפי שהוצהר בנכס ותעריף שני (כמות נוספת) עבור יתרת כמות המים
שנצרכה בנכס .התעריף לנכס שאינו משמש למגורים הינו תעריף אחיד וקבוע למעט נכסי תעשייה וחקלאות המוכרים ככאלה ע"י הרשות
הממשלתית למים וביוב.
עדכון מספר נפשות
על מנת לעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס יש לשלוח לתאגיד בדואר או לפקס  08-9392526את המסמכים הבאים:
•טופס הצהרה בדבר מספר הנפשות מלא וחתום ע"י המחזיק הרשום ע"ג חשבון המים.
•תצלום ספחי תעודת זהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף  3לחוק מרשם האוכלוסין -התשכ"ה  ,1965של כל המתגוררים דרך
קבע באותה יחידת הדיור ,המעיד על שמם ומקום מגוריהם.
ילדים שטרם מלאו להם  18שנים  -יש לצרף את ספחי תעודת הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.
חשבון המים של צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר הנפשות יחושב לפי  2נפשות מוכרות בלבד.
החלפת מחזיקים (משלמים  /דיירים) בנכס
בכל עת בה מתבצעת החלפת מחזיקים בנכס ,מכל סיבה שהיא ,חלה חובה על המחזיק היוצא ועל המחזיק הנכנס לבצע סגירה של חשבון
המים באמצעות המצאתה של קריאת שעון המים ביום העזיבה ותשלום חשבון המים במשרדי התאגיד וזאת במקביל לפעולות המבוצעות
בעירייה .כל עוד לא התקבלה הודעה ,יישא המחזיק הרשום בנכס בחובת התשלום.
צריכה פרטית
הצריכה שנמדדה במד המים המשויך על פי קריאת מונה או הערכת צריכה.
הפרשי מדידה
ההפרש בין הצריכה שנמדדה במד המים הראשי בתקופת החיוב לבין סך הצריכות שנרשמו במדי המים המשויכים כפי שנמדדו באותה תקופה.
הפרשי המדידה מתווספים לצריכה הפרטית .הפרשי המדידה מחושבים לפי חלוקה שווה בין כל הצרכנים במבנה או ע"פ הוראות סעיף 58
לחוק המקרקעין התשכ"ט ,1969-ובתנאי שהוצגו לתאגיד המסמכים כמתבקש בסעיף  1.2לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין
הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) ,תשע"א.2011-
צריכה חריגה בגין נזילה
במידה והתגלתה נזילה בנכס רשאי הצרכן להגיש בקשה להקלה בגין כמות המים שאבדה בנזילה ,בהתאם להוראות החוק .התנאים להכרה
בנזילה הינם:
•צריכת המים בתקופת הנזילה שווה או עולה על  150%מ"הצריכה הרגילה" כפי שהוגדר בחוק.
•טרם חלפו  6חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה.
•במד משויך (מד דירתי)  -לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב 12-החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב שבעבורה
מבוקשת ההכרה.
•במד ראשי  -לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב 24-החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב שבעבורה מבוקשת ההכרה.
•הצרכן הצהיר כי החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה .חובה לצרף לבקשה אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה.
אגרת מינימום
צרכן יחויב באגרת מינימום בגובה  3מ"ק לחודשיים במידה וצריכתו שווה או נמוכה מכמות זו.

לתשלומים ניתן לפנות ישירות לשירות לקוחות בטלפון (שיחת חינם)  1800-50-57-57בין השעות 20:00 - 8:00
לברורים ניתן לפנות לטלפון  ,08-9392524בין השעות 20:00 - 8:00
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חשבון תקופתי  -מים וביוב
ריבית פיגורים
אי תשלום חשבון במועד המצוין על גבי חשבון המים יגרור תוספת ריבית פיגורים החשב הכללי.
בדיקת מד מים
צרכן רשאי לדרוש שמד המים המותקן ברשת המים שבנכסו ייבדק במבדקה שאושרה על ידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב .בעד
בדיקת מד מים כאמור ישלם הצרכן מראש אגרת בדיקת מד מים .האגרה תוחזר לצרכן במידה ותעלה הבדיקה שמד המים לא תקין ,ובנוסף,
יקבל הצרכן החזר בגין החודשים שבהם חרגה צריכת המים הנמדדת מרמת הצריכה הרגילה שלו ,זאת ,על בסיס ממוצע הצריכות במד המים
החדש.
בירור חשבון מים
בכל פניה לבירור חשבון המים יש למסור קריאת מונה עדכנית ליום הבירור ולציין את מספר המשלם ומספר הנכס המופיעים בגוף החשבון.
חיוב על בסיס הערכת קריאה סימון " "1בחשבון המים .בכל מקרה בו לא התאפשרה קריאת מד המים יחויב התושב בהערכה על בסיס נתוני
הצריכה הרגילה בנכס ו/או לפי שיקול דעת התאגיד .יש לוודא שמד המים נגיש לקריאה .במידה ולא ,באחריות הצרכן לאפשר לתאגיד גישה
לקריאת המונה במועדים הקבועים .בהתאם לכללים ,תיאום ביקור כרוך בתשלום.
אחריות הצרכן לרשת המים הפרטית
"הבאר השלישית" אחראית על רשת המים העירונית ,עד למד המים הראשי (משותף) בכל נכס .האחריות על רשת המים ,ממד המים הראשי
בנכס ועד למדים הפרטיים ,חלה על כל דיירי הנכס (במשותף) .האחריות ממד המים הפרטי ואילך חלה על כל יחידת דיור בפני עצמה .אחריות
זו כוללת גם אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.
הערה
בבניינים עם מיכלי מים על גג הבניין או במקום אחר ,יש לוודא את ניקיון המיכלים ואת סגירת הכניסות על מנת למנוע זיהום של מים ממקורות
חיצוניים .על פי הוראות משרד הבריאות יש לנקות את המיכלים פעם בשנה על ידי גורם מוסמך על מנת למנוע זיהומים.

