הנחיות לאזרח בעניי
הפרדת מדידת מי
 .1הסבר כללי
חוק מדידת המי בישראל קובע כי לכל נכס יותק מונה מי ראשי ,ולכל צרכ מי בנכס יותק
ג מונה מישני )דירתי( .צריכת המי לכל דירה נקבעת ע"פ הקריאה במונה הדירתי בתוספת
חלק שווה מהצריכה המשותפת שנרשמה במונה הראשי לנכס" .צריכה משותפת" נובעת מצריכת
מי כללית כגו גינו ושטיפת חדר מדרגות; מנזילות גלויות או סמויות ברשת המי המשותפת;
ומסטיות מדידה תקניות של מדי המי.
עד לשנת  1955לער ,#התיר החוק התקנת מונה אחד משות $לבני כולו ,בלי מדידה לכל דירה
ודירה .לכ קיימי עד היו מבני ישני בה מותק רק מונה אחד משות $לכל הבית .במקרי
כאלה מתחלק חשבו המי בי הדיירי על בסיס מפתח קבוע של מספר החדרי בכל דירה ולא
חלוקה אמיתית של צריכת
על פי הצריכה בפועל .שיטה זאת של התחשבנות אינה מאפשרת
המי לכל דירה ודירה וחיוב החשבו בהתא ,ולכ היא ג אינה מעודדת חסכו במי.
חברת הגיחו מאפשרת לצרכני הגרי במבני ישני כנ"ל ,להיפרד מהשותפי למדידה ,ע"י
התקנת מד מי נפרד עבור דירת .דבר זה מחייב את הצרכ לבנות לעצמו צנרת מי פרטית
נפרדת לדירתו ,ולהתנתק מרשת המי המשותפת .תהלי #זה מכונה בחברה "הפרדת מדידה".
 .2בקשת הפרדת מדידה
צרכ המעוניי בהפרדת מדידה מתבקש לברר לעצמו תחילה באמצעות שרברב פרטי את
האפשרות ואת העלות של ביצוע צנרת מי פרטית )ממד המי ועד לדירתו( אשר תהיה נפרדת
מהצנרת של יתר דיירי הבית .כמו כ צרי #הצרכ לברר לעצמו את אפשרות הניתוק ממערכת
האינסטלציה המשותפת .לעיתי יסתבר כי ביצוע אינסטלציה פנימית נפרדת היא משימה קשה
ויקרה מאוד ,ובמקרה זה על הצרכ לשקול היטב א יש לו את אמצעי לבצע את הפרדת
המדידה.
לאחר שבירר הצרכ כי הוא אכ יכול לבצע אינסטלציה פרטית נפרדת כנ"ל ,והחליט שהוא מוכ
לשל את עלות העבודה ,יפנה לחברת הגיחו בבקשה להתקי מונה מי נפרד .הבקשה כרוכה
בתשלו של "אגרת הפרדת מדידה" ,כפי שנקבע בחוק העזר לירושלי )אספקת מי( ,תשכ"א –
 1960סעי) 3 $ו'( .מטרת האגרה היא לכסות את הוצאות החברה בביצוע מד מי נפרד והשינויי
המנהליי הנחוצי .החברה תבדוק את הבקשה ותודיע לצרכ א הדבר אפשרי .לעיתי יסתבר
כי אי אפשרות להתקי מונה נפרד מסיבות שונות ,ולכ חייבת החברה לבדוק כל בקשה לגופה.
במקרה ולא נית להתקי מונה נפרד יקבל הצרכ בחזרה את מלוא האגרה ששיל.
בעת מסירת בקשה להפרדת מדידה ,יאשר הצרכ בתצהיר ,בנוסח המצ"ב כי הוא מודע לכל
התחייבויותיו בנוגע להפרדת המדידה.
 .3ההכנה למד מי נפרד
לאחר סיו הברורי הנ"ל תתקי הגיחו הכנה למד מי נפרד עבור הצרכ ויודיע לו על ביצוע
העבודה) .בשלב זה לא הותק עדיי מד מי ,אלה הכנה בלבד(.
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 .4התחברות למד המי הנפרד והתנתקות ממערכת האינסטלצייה המשותפת
לאחר שהגיחו ביצעה את ההכנה למונה המי הנפרד ,יפנה הצרכ לשרברב פרטי ,כדי שזה יבצע
צנרת מי נפרדת לצרכ ויחבר את הצנרת הנפרדת לצינור שהכינה הגיחו .בשלב זה אי עדיי
מונה מי .תו #כדי התחברות זאת חייב השרברב לנתק את הדירה מרשת המי המשותפת.
הצרכ והשרברב חייבי לעשות בדיקות מקיפות כדי לוודא שהניתוק אכ בוצע ואכ לא נותר כל
קשר בי רשת המי המשותפת של הבניי לבי צנרת המי הנפרדת של דירת הצרכ .הגיחו
ממליצה לצרכ להחתי את השרברב על טופס "הודעת תצהיר" המצ"ב שאכ כ #בוצע.
 .5הודעה לחברה על ניתוק המי מרשת המשותפת וחיבור למערכת שהכינה הגיחו
על הצרכ להודיע לחברת הגיחו ע סיו הפעולות הנ"ל )התנתקות מהרשת המשותפת
והתחברות להכנה( ,בטלפו מס' .5651310 ,5651189 ,5651315
ע קבלת ההודעה הנ"ל ,תרכיב הגיחו מד מי ,ויבוצעו השינויי ברישומי על מנת שהצרכ
יתחיל לקבל חשבו מי המבוסס על מד המי הנפרד .עד לקבלת הודעה הנ"ל ,ימשי #הצרכ
לקבל חשבו המבוסס על מד המי המשות.$
 .6הפיכת מד המי משות! למד מי ראשי
לאחר התקנת מד המי הדירתי יחוייב הצרכ לפי הצריכה של מד המי הדירתי בלבד .ע הזמ,
כאשר כל הדיירי יקבלו מדי מי דירתיי ,יהפו #מד המי המשות $למד מי ראשי לבניי,
ואז ישל כל צרכ בעד הצריכה הפרטית )לפי מד מי דירתי( וכ יחוייב בעד חלקו בהפרש בי
הצריכה שנמדדה במד המי הראשי לבי הצריכה הכוללת של מדי המי הדירתיי )א יווצר
הפרש כזה( ,הכל על פי חוק מדידת המי.
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 .7סיכו תהלי" הפרדת מדידה
תאור פעולה

אחריות הבצוע

א .בירור באמצעות שרברב פרטי של האפשרות ושל העלות
לבניית צנרת מי פרטית נפרדת ,והתנתקות מהצנרת
המשותפת של הבניי.
ב .מסירת בקשה להפרדת מדידה אל חברת הגיחו ,חתימת צרכ
תצהיר אודות הפרדת מדידה ותשלו אגרת הפרדת מדידה.

צרכ

ג .בדיקת בקשה ואת האפשרויות למת מד מי נפרד.

הגיחו

ד .הודעה לצרכ במידה וישנה בעיה בביצוע הפרדת המדידה הגיחו
והחזר של האגרה לצרכ.
ה  . 1הכנת תכנו) ,תיאו תשתיות א יש צור ,(#הכנת הגיחו
מערכת מדידה ללא מד מי.
ה  .2הודעה לצרכ על ביצוע ההכנה.

ו .ביצוע צנרת מי פרטית נפרדת ,התחברות להכנה שבוצעה הצרכ
ע"י הגיחו והתנתקות מרשת המי המשותפת.

ז.

הודעה בטלפו לחברת הגיחו על השלמת הפעולה הנ"ל הצרכ
)סעי $ו'(.

ח  .1התקנת מד מי דירתי נפרד
ח  .2העברת רישו הצרכ מהמונה המשות $אל המונה הנפרד
החדש.

הגיחו

ט .הפיכה של מד המי המשות $למד מי ראשי במידה
שהותקנו מדי מי נפרדי לכל דיירי הבניי.
מדי המי הנפרדי יקראו "דירתיי".

הגיחו
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תארי___________________ :#
מס' לקוח) :שות $עסקי( _______

בקשה להפרדת מדידה
לכבוד
הגיחו – מפעלי מי וביוב בע"מ
אני החתו מטה _____________ :מס' תעודת זהות__________________ :
המבקש הפרדת מדידת מי בנכס שכתובתו _______________ :בית מס' ____.
.1

.2
.3

.4

.5

מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שהנני אחראי/ת לניתוק רשת המי הפרטית מהנכס הנ"ל
שעבורו/ה אני מבקש/ת את ההפרדה מהרשת המשותפת של הנכס .הניתוק יעשה לאחר
שחברת הגיחו תתקי הכנה למערכת מדידה אחרי מד המי המשות $כבקשתי ותודיע
על כ.#
הנני מאשר/ת בזה כי ברור לי כי א אשתמש בצנרת אל מתכתית )פלסטית( ,לצור#
חיבור רשת המי שלי למערכת הנפרדת שתתוק עפ"י בקשתי זאת ,יהיה עלי להבטיח
הארקה הולמת ותקינה של הנכס שלי.
כמו כ ,אני מצהיר/ה שידוע לי שא יתברר כי הרשת הפרטית שלי לא נותקה כאמור
לעיל מרשת המי המשותפת של הנכס וכתוצאה מכ #הנכס הנ"ל קיבל אספקת מי דר#
יותר ממד מי אחד ,חברת הגיחו תחייב אותי כראות עיניה בתשלו בעד תוספת צריכת
מי מעבר לזו הרשומה במד המי שלי ,וכ תנתק את מד המי שברשותי.
בנוס $לכ ,#בסיו עבודות האינסטלציה של ההפרדה והתחברות למערכת שהותקנה
עבורי ,אני אודיע בטלפו לחברת הגיחו כדי שזאת תתקי מד מי נפרד כבקשתי .הובא
לידיעתי שעד התקנת מד המי הנפרד אמשי #לקבל חשבונות מי לפי מד1המי
המשות $של הנכס.
כמו כ הובא לידיעתי שא בנכס בו אני מתגורר/ת יקבלו כל הדיירי מדי דירתיי,
יהפו #מד המי המשות $למד מי ראשי וכל ההפרשי בי הכמות הנמדדת ע"י מד מי
זה ובי סה"כ הכמויות הנמדדות ע"י כל מדי המי הדירתיי שבנכס ,יחולקו באופ
שווה בי הצרכני וחשבונותיה יחויבו בהתא בתור ""צריכה משותפת".
ההפרשי הנ"ל מתהווי בגלל סיבות שונות כגו שימוש במי לצרכיו המשותפי של
הנכס )השקיית גינות ,הסקה מרכזית ,שטיפת מתקני אשפה חדרי מדרגות ועוד( וג בשל
נזילות בצנרת המשותפת ,חוסר רגישות המוני לכמויות מי קטנות וכו' .ההפרשי
האמורי כלולי בעת בצריכה הנמדדת ע"י מד המי המשות.$
חתימת הלקוח.__________________ :

מס' טלפו. __________________ :
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