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תחשיב  קביעת  אופן  ביוב,  שירותי  או  מים  שירותי  של  לצרכנים  החיסכון  או 
או  לרווח  ביחס  המוכרות  החברה  הוצאות  וגובה  לחברה  המוכרות  ההוצאות 
החיסכון לצרכנים, דרך בחירת הטכנולוגיה או מפעיל הטכנולוגיה בידי החברה, 
לצורך  נדרש  וכן הגורמים שאישורם  זיהומם  או  דלף המים  מניעת  דרך הוכחת 

החדרת הטכנולוגיה.

שהוציאה  חיוב  בהודעת  לכך  שנקבע  המועד  עד  לחברה  המגיע  תשלום  שולם  לא   .33
הכללי,  החשב  פיגורים  ריבית  על  העולה  פיגורים  ריבית  עליו  תיתווסף  לא  החברה, 

כהגדרתה בסעיף 124ט לחוק, בחישוב יומי ממועד החיוב ועד לתשלומו בפועל.

34. יום התחילה של כללים אלה הוא יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).  

בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ז באייר התש"ע (1 במאי 2010), יראו בסעיף 23(ט),   .35
כאילו במקום הרישה המסתיימת במילים "לאותה שנה" נאמר "במועד משלוח הודעת 
החיוב הראשונה שלאחר יום התחילה", בסופו נאמר "בהודעה כאמור יובהרו לצרכן 

הוראות סעיפים קטנים (י) ו–(יא)." ולאחריו נאמר:

"(י) חברה  תראה החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) את מספר הנפשות 
המוכר לפי דיווח הצרכן לחברה על מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור, לפי טופס 
בחוק  כמשמעותו  עודפת  מים  צריכת  בשל  היטל  לעניין  החברה  לו  ששלחה  הדיווח 
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט-152009, או שתי 
נפשות אם לא דיווח הצרכן  כאמור, ואולם אם דיווח הצרכן כאמור בסעיף קטן (ט) עד 
15 ימים מן המועד האחרון לתשלום לפי הודעת החיוב האמורה, יהיה מספר הנפשות 
הדיווח  לפי   ,(2010 בינואר   1) התש"ע  בטבת  ט"ו  ביום  החל  הדיור  ביחידת  המוכר 

האמור.

יפחת  לא  דיור  ליחידת  המוכר  הנפשות  מספר  זה,  בסעיף  האמור  (יא) למרות 
משתיים."

36. (א) על אף האמור בכללים אלה, עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010), יראו 
את צרכן החברה או נכס שבתחומה, לפי העניין, כאילו היו צרכן ותיק או נכס ותיק לפי 

העניין.

התשע"א בטבת  כ"ד  יום  עד  רשאית  תהיה  חברה  2(ב),  בסעיף  האמור  אף   (ב) על 
(31 בדצמבר 2010), לגבות היטלי פיתוח למים ולביוב כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, 
בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, 

שבתחומה פועלת החברה.

(ג) חברה תגיש לרשות הממשלתית, לא יאוחר מיום ט"ז בשבט התש"ע (31 בינואר 
סך  בו  שפורט  בתצהיר,  ומאומת  החברה  מורשה החתימה של  ביד  חתום  דוח   ,(2010
כל מספר הנפשות כפי שהתקבלו מדיווחי הצרכנים לפי סעיף 23 נכון ליום ט"ו בטבת 
התש"ע (1 בינואר 2010), לפי טופס ומתכונת הדיווח שיפרסם מנהל רשות הממשלתית 

באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

במספר   1.1 כמכפלת  תחושב   ,2010 לשנת  לחברה  המוכרת  במ"ק  המים  (ד) כמות 
הנפשות הכולל המוכר לה כאמור בסעיף קטן (ה), ב–30. 

(ה) לעניין סעיף זה, מספר הנפשות הכולל המוכר לחברה הוא אחד מאלה:

הנפשות  כל  מסך  פחות  שאינו  ובלבד  (ג)  קטן  סעיף  לפי  שדיווחה  (1) המספר 
וסמליהם,  אוכלוסייתם  היישובים  ברשימת  שמופיע  כפי  בתחומה,  המתגוררות 

תעריף פיגורים

תחילה

הוראת שעה

הוראות מעבר

__________
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