הנחיות לאזרח בעניין
הפרדת מדידת מים
בקשת הפרדת מדידה
צרכן המעוניין בהפרדת מדידה מתבקש לברר לעצמו תחילה באמצעות שרברב פרטי את האפשרות ואת העלות של ביצוע
צנרת מים פרטית (ממד המים ועד לדירתו) אשר תהיה נפרדת מהצנרת של יתר דיירי הבית .כמו כן צריך הצרכן לברר לעצמו את
אפשרות הניתוק ממערכת האינסטלציה המשותפת .לעיתים יסתבר כי ביצוע אינסטלציה פנימית נפרדת היא משימה קשה ויקרה
מאוד ,ובמקרה זה על הצרכן לשקול היטב אם יש לו את אמצעים לבצע את הפרדת המדידה.
לאחר שבירר הצרכן כי הוא אכן יכול לבצע אינסטלציה פרטית נפרדת כנ"ל ,והחליט שהוא מוכן לשלם את עלות העבודה ,יפנה
לחברת הגיחון בבקשה להתקין מד מים משוייך .הבקשה כרוכה בתשלום של "אגרת הפרדת מדידה" כפי שנקבע בחוק העזר
לירושלים (אספקת מים) ,תשכ"א –  1960סעיף ( 3ו') .מטרת האגרה היא לכסות את הוצאות החברה בביצוע מד מים משוייך
והשינויים המנהליים הנחוצים .החברה תבדוק את הבקשה ותודיע לצרכן אם הדבר אפשרי .לעיתים יסתבר כי אין אפשרות
להתקין מד מים משוייך מסיבות שונות ,ולכן חייבת החברה לבדוק כל בקשה לגופה .במקרה ולא ניתן להתקין מד מים משוייך
יקבל הצרכן בחזרה את מלוא האגרה ששילם .בעת מסירת בקשה להפרדת מדידה ,יאשר הצרכן בתצהיר ,בנוסח המצ"ב
כי הוא מודע לכל התחייבויותיו בנוגע להפרדת המדידה.

ההכנה למד מים נפרד
לאחר סיום הברורים הנ"ל תתקין הגיחון הכנה למד מים משוייך עבור הצרכן ויודיע לו על ביצוע העבודה( .בשלב זה לא הותקן
עדייך מד מים אלה הכנה בלבד).

התחברות למד המים הנפרד והתנתקות ממערכת האינסטלצייה המשותפת
לאחר שהגיחון ביצעה את ההכנה למד מים משוייך ,יפנה הצרכן לשרברב פרטי ,כדי שזה יבצע צנרת מים נפרדת לצרכן ויחבר
את הצנרת הנפרדת לצינור שהכינה הגיחון בשלב זה אין עדיין כל מונה מים .תוך כדי התחברות זאת חייב השרברב לנתק את
הדירה מרשת המים המשותפת .הצרכן והשרברב חייבים לעשות בדיקות מקיפות כדי לוודא שהניתוק אכן בוצע ואכן לא נותר
קשר בין רשת המים המשותפת של הבניין לבין צנרת המים הנפרדת של דירת הצרכן.

הודעה לחברה על ניתוק המים מרשת המשותפת וחיבור למערכת שהכינה הגיחון
על הצרכן להודיע לחברת הגיחון עם סיום הפעולות הנ"ל (התנתקות מהרשת המשותפת והתחברות להכנה).
עם קבלת ההודעה הנ"ל ,תרכיב הגיחון מד מים ,ויבוצעו השינויים ברישומים על מנת שהצרכן יתחיל לקבל חשבון מים המבוסס
על מד המים המשוייך .עד לקבלת הודעה הנ"ל ,ימשיך הצרכן לקבל חשבון המבוסס על מד המים המשותף.

הפיכת מד המים משותף למד מים ראשי
לאחר התקנת מד המים המשוייך יחויב הצרכן לפי הצריכה של מד המים המשוייך בתוספת צריכה משותפת ככל שתהיה.
עם הזמן ,כאשר כל הדיירים יקבלו מדי מים דירתיים ,יהפוך מד המים המשותף למד מים ראשי לבניין ,ואז ישלם כל צרכן בעד
הצריכה הפרטית (לפי מד מים דירתי) וכן יחוייב בעד חלקו בהפרש בין הצריכה שנמדדה במד המים הראשי לבין הצריכה הכוללת
של מדי המים הדירתיים (אם יווצר הפרש כזה) ,הכל על פי חוק מדידת המים.
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בקשה להפרדת מדידה
לכבוד
חברת הגיחון בע''מ
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אני החתום מטה						
חשבון חוזה
						
מספר לקוח
המבקש הפרדת מדידת מים בנכס שכתובתו:
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ישוב:
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מס' כניסה:
מס' טלפון נוסף:

מס' דירה:

מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שאני אחראי/ת לניתוק רשת המים הפרטית מהנכס הנ"ל שעבורו/ה אני מבקש/ת את ההפרדה
מהרשת המשותפת של הנכס .הניתוק ייעשה לאחר שחברת הגיחון תתקין הכנה למערכת מדידה אחרי מד המים המשותף
כבקשתי ,ותודיע על כך.
אני מאשר/ת בזה כי ברור לי שאם אשתמש בצנרת אל-מתכתית (פלסטית) לצורך חיבור רשת המים שלי למערכת
הנפרדת שתותקן על-פי בקשתי זאת ,יהיה עלי להבטיח הארקה הולמת ותקינה של הנכס שלי.
אני מצהיר/ה שידוע לי שאם יתברר כי הרשת הפרטית שלי לא נותקה מרשת המים המשותפת של הנכס וכתוצאה מכך
הנכס הנ"ל קיבל אספקת מים דרך יותר ממד מים אחד ,חברת הגיחון תחייב אותי כראות עיניה בתשלום בעד תוספת
צריכת מים מעבר לזו הרשומה במד המים שלי ,וכן תנתק את מד המים שברשותי.
בסיום עבודות האינסטלציה של ההפרדה וההתחברות למערכת שהותקנה עבורי ,אני אודיע בטלפון לחברת הגיחון כדי
שזאת תתקין מד מים משוייך לפי בקשתי .הובא לידיעתי שעד התקנת מד המים המשוייך אמשיך לקבל חשבונות מים לפי
מד המים המשותף של הנכס.
הובא לידיעתי שאם בנכס בו אני מתגורר/ת כל הדיירים יתקינו מדים דירתיים ,יהפוך מד המים המשותף למד מים ראשי
וכל ההפרשים בין הכמות הנמדדת במד מים זה ובין סך הכמויות הנמדדות בכל מדי המים הדירתיים שבנכס ,יחולקו באופן
שווה בין הצרכנים וחשבונותיהם יחויבו בתור "צריכה משותפת".

תאריך

חתימת המבקש/ת

יש לצרף צילום ת.ז באחת מהדרכים הבאות:
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