
 הסבר לחשבונית המים

 צריכת המים:

צריכת המים נמדדת דרך קריאת מדי המים, ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת נותן את הצריכה 
 ביחידות של מ"ק נכון לתאריך הקריאה.

לקריאה נכונה למדי המים, צריך להקל הגעה למד עצמו בזמן הנכון לקריאה. כשלא יכולים לקרוא את 
 מעריכים את הצריכה על פי חוקי רשות המים. המד

 

 האחראים על רשת המים:

עד למד הראשי ביחידות דיור ובבתים  הכלליתתאגיד המים והביוב האזורי אלעין, אחראי כל רשת המים 
המדים הפרטיים הינה באחריות הצרכן,  תפרטיים עד למד השייך לה. אחריות רשת המים הפרטית כולל

 או ניתוק לא חוקי.כולל נזילות מים 

 

 מחיר מים וביוב:איך מחשבים 

 מחיר המים והביוב אחיד בכל בארץ, ונקבע לפי רשות המים.

 :צריכות המים ליחידות דיור ולבתים פרטיים 

 יום. 60מ"ק לנפש לתקופה של  7כמות של  תעריף ראשון:

 יום. 60מ"ק לנפש לתקופה של  7 -: כל צריכה חריגה מתעריף שני

מ"ק 3 -יום, ישלם הצרכן מחיר ל 60מ"ק תוך  3: אם הצריכה לא עברה את ה קבועים דמי שימוש
 כצריכה מינימלית.

 קביעת צריכה משותפת:

נקבע לפי מדידת ההפרש בין המד הראשי לבניין למדידת סכום כל הקריאות של המדים בפרטיים של 
 ידה ומתווסף לצריכה הפרטית.יחידות הדיור בבניין, ההפרש מחולק שווה בשווה בין כל יחידה ויח

 תשלום חשבונית מים:

ב בתלוש, אי תשלום בזמן גורם להוספת ריביות וצריך לשלם את התלוש עד לתאריך אחרון לתשלום הנק
משפטיים הליכים הל הבתשלום כחיובך מחייב במועדה שאי תשלום החשבונית   לב םשייש ללפי חוק. 

שעות אחרי תשלום כל חוב המים  12המים תתחדש תוך  . אספקתלנכס אספקת המים ,ועליות ניתוק
 בנוסף להליכים משפטיים.

 תשלומים חודשיים. 12אפשר לשלם כל החוב בפריסה ל 

 ערעור על חשבונית מים:

, ניתן להגיש ערעור על המופיעים בחשבונית  עם קבלת חשבונית המים, נא לבדוק את כל הפרטים
 החשבונית, ועם תמונה נכונה ועדכנית לאותו יום.יום מקבלת  14החשבונית תוך 

הערעור אינו סיבה לאי תשלום החשבונית בזמן. בדיקת הערעור על החשבונית נעשה על פי  עקרונות מנחים 
 הנקבעים לפי תקנים של רשות המים.

אחרי  מחוק רשות המים והביוב, ניתן לצרכן לפנות לרשות המים ,רק 108 ק המים ותקנותיו מס'על פי חו
 שכבר פנה לתאגיד אלעין.

 לתלונות -כתובת הרשות הלאומית למים

 tlunot@water.gov.il  037605702פקס:     61203, תלאביב  20365ת.ד. 

 

 עדכון מספר נפשות

mailto:tlunot@water.gov.il


המוכרת המגיעה לך ביחידת הדיור שבה את מתגורר עליך לעדכן את מספר בכדי לקבל את הכמות 
 אשר נמצא באתר התאגיד שכתובתוהנפשות המתגוררים בנכס ע"י מלוי טופס עדכון מספר נפשות 

www.elain.org.il ..יש להביא צילום תעודת הזהות והספח. או במשרדי התאגדי 

 : ממוצע הכמות שנמדדה במד במשך חמשת התקופות האחרונותריכה רגילהצ

  150%ופחות מ 130%: ממוצע הכמות שנמדדה במד אשר עוברת צריכה גבוה

  200%ופחות מ 150%: הכמות שנמדדה במד אשר עוברת  צריכה גבוה מאוד

 בתנאי שהכמות. 200%: הכמות שנמדדה במד אשר עולה על צריכה מופרזת מאוד

מ"ק לחודש 30למד משוייך .ולמד ראשי לא תפחת מהמכפלה של מ"ק לחודש  30לא תפחת מ 
 .במספר הנפשות המתגוררים בנכס

 :בדיקת מד במעבדה

אם הצרכן ביקש לבדוק את המד במעבדה עליו לשלם עלות הבדיקה  במידה והבדיקה תקינה לא 
 קה.יוחזר הסכום ובמידה והמד לא תקין יזוכה התושב בעלות הבדי
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