חטיבת אסדרה

ז' תשרי תשע"ג
 23ספטמבר 2012
לכבוד

שלו רב,

הנדו :כמות מוכרת לעניי תעריפי לשנת 2013
כללי תעריפי המי והביוב ,קובעי כי לכל נפש מגיעה כמות מי בגובה של  3.5מ"ק לחודש
)ולא פחות מ  7מ"ק לחודש ליחידת דיור( בתערי #מי נמו" .זכות זו כפופה לעדכו $מספר
הנפשות אצל ספק המי .ספק המי זכאי לרכוש או להפיק מקידוחיו כמות מי בתערי #נמו"
בהתא.
בהתא לכללי כיו:
קביעת הכמות המוכרת לספקי לשנת  2013תתבסס על מספר הנפשות ,כפי שעולה
מהצהרות הצרכני ,ותכלול רכיב המביא לידי ביטוי את ההפרש בי $הכמות המוכרת
שאושרה לספק בעבר ,לכמות שמכר בפועל לצרכניו בתערי #הנמו" .בנוס ,#קבוע כיו
בכללי מקד של  2%שנועד לשק #שינויי צפויי באוכלוסייה במהל" שנת ההקצאה.
הכמות המוכרת לספק נקבעת ג בהתייחס למועד הדיווח) המועד להגשת הדיווח נקבע לנובמבר
(2012

על מנת שנוכל לקבוע לכ את הכמות המוכרת לשנת  ,2013עליכ להעביר לידינו לא יאוחר
מה  15בנובמבר  2012את הטופס המצ"ב ,חתו בידי מורשה חתימה ומאומת בתצהיר בפני
עו"ד.

הערה :על תאגידי מי  ,המספקי ליותר מישוב אחד ,להעביר טופס נפרד עבור כל
ישוב.
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לספקי שלא יגישו את המידע המבוקש במועד ,תופחת הכמות המוכרת בהתא לכללי.

לתשומת לבכ ,בהתא לכללי המי ,במידה ושוכנע מנהל רשות המי כי ס" הנפשות ,לה$
הספק מספק מי,או כמות המי אשר הספק מכר לצרכניו בתערי #הנמו" ,נמוכי מהעולה
מדיווח זה ,עומדת לו הזכות לקבוע את הכמות המוכרת שלא בהתא לעיל.

הריני לרשותכ לכל הבהרה נוספת.

בברכה,

תמי שור
סמנכ"לית אסדרה

העתק:
גלעד פרננדס סמנכ"ל חטיבה כלכלית
שרו $נוסבוי  מנהלת אג #פיקוח )ספקי (ומידע
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דיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידות הדיור
נכון ל 1-באוקטובר 2012
שם בעל הרישיון____________ :
מספר רישיון ברשות הממשלתית למים ולביוב)לא מספר צרכן במקורות(_____________ :
חתימת מורשה החתימה של בעל הרישיון_________________:

 (1התפלגות יחידות הדיור שהצהירו על מספר הנפשות כנדרש
מספר נפשות ביחידת דיור
)א(
) עבור נפש אחת או שתי נפשות(
2

מספר יחידת דיור
)ב(

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 15ומעלה....

) (1סכום ) מ 1 -עד  15ומעלה (
) (2מספר יחידות הדיור שלא
הצהירו על מספר הנפשות כנדרש)
ברירת מחדל  2נפשות (

סה"כ מספר הנפשות המחושב לקביעת כמות מוכרת
)(2) + (1

1

סך נפשות מחושב
)א*ב(

 .2כמויות מים שנקנו/הופקו וסופקו בתעריף נמוך

סך כמות המים בתעריף **סך כמות המים בתעריף נמוך הפרש ) מ"ק(
נמוך שנרכשה על ידי ספק שסופקה על ידי ספק המים
המים),מ"ק(

לצרכניו

הביתיים

למטרת

)נועד רק לצרכנים שרכשו מגורים )מ"ק() .ניתן לדווח גם
מים ולא למפיקים פרטיים( כל תקופת דיווח(
אוקטובר 2011
נובמבר 2011
דצמבר 2011
ינואר 2012
פברואר 2012
מרץ 2012
אפריל 2012
מאי 2012
יוני 2012
יולי 2012
אוגוסט 2012
ספטמבר 2012
סה"כ

•

** בעמודה זו יש למלא את נתוני המכירה ולא את נתוני הרכישה ממקורות

•

יש לפרט את המכירה בתעריף נמוך בלבד ולא את סך המכירה לצרכנים ביתיים

•

אם המכירה נמדדת אחת לחודשיים הנתונים יפורטו בחודש השני של התקופה.

•

אם המדידה הדו חודשית הינה מעבר לתקופה הנדרשת ע"י רשות המים )חודשים
ספטמבר+אוקטובר בשתי השנים( הספק ירשום את מחצית הכמות הנמדדת בחודשים אלו ויציין
עובדה זאת בהערות
תצהיר

אני _____________ )מורשה החתימה של בעל הרישיון( מס' ת.ז________________ .מצהיר בזה כי כל הפרטים
דלעיל נכונים.
__________________

________________________

תאריך

חתימת המצהיר

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד )היועץ המשפטי של בעל הרישיון( ,מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני
________________ ,מורשה החתימה של _______________ ,המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו דלעיל.
_______________
חותמת

________________
עו"ד

2

