
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املسئولية عن شبكة املياه 
 

شركة املياه مسئوله عن شبكة املياه البلدية حىت عداد املياه الرئيسي يف املساكن املشرتكة اما يف 
 املساكن اخلاصة فحىت عداد املياه اخلاص املسجل على اسم صاحب املسكن.

هي على املستهلك  املعزوة )اخلاصة(املسئولية عن شبكة املياه اخلاصة مبا يف ذلك عدادات املياه 
 .ةمبا يف ذلك هدر املياه الناجم عن التسرب او قطع غري صاحل

 
 عار املياه والصرف الصحيسكيف حتدد ا

 
حتدد اسعار املياه والصرف الصحي على يد السلطة  احلكومية للمياه والصرف الصحي وهي 

صحي للسكن. حسابات املياه والصرف ال متساوية يف مجيع احناء البالد يتم حساب اسعار املياه
 حسب تسعريتني:. لالستهالك البييت

 مرت مكعب للفرد الواحد للشهرين 7التسعرية االوىل لكمية املياه حىت 
 مرت مكعب للفرد الواحد للشهرين  7فوق  ةالتسعرية الثانية لكل كمي

 
 حتديث )حتلنه(عدد االفراد

 
هبا للفرد الواحد لكل وحدة سكن على كل مواطن ان يقوم من اجل احلصول على الكميه املعرتف 

صول على منوذج التحديث يف موقع بتحديث عدد االنفس الوحدة السكنية اليت يقطنها. ميكن احل
ومكاتب الشركة جيب تعبئة توقيع وارفاق   www.megalil.co.ilالشركة على االنرتنت  

http://www.megalil.co.il/


 18عاما االوالد حتت سن  18ق بطاقة اهلوية جلميع القاطنني يف املسكن الذين هم فوق سن ملح
 .عاما يظهروا يف ملحق بطاقه هوية الوالدين

 
 فحص عداد املياه

 
 فحص خمربي لصالحية عداد املياه يدفع املستهلك مسبقاالقانون طلب ميكن للمستهلك حسب 

 رسوم فحص تعاد الرسوم للمستهلك اذا ظهر الفحص ان عداد املياه غري صاحل.
 

 اعرتاض على حساب املياه
 

يوم من  30مع تلقي حساب املياه جيب فحص تفاصيله. االعرتاض على حساب املياه يقدم حىت 
 تلقي احلساب مع ارفاق صوره عن االستهالك املسجل بعداد املياه يف يوم تقدمي االعرتاض

.االعرتاض على حساب املياه ال يعترب سببا لعدم تسديد حساب املياه يف املوعد احملدد معاجلة 
االعرتاض على حساب املياه تكون حسب املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف القوانني واملعايري 

 اليت تعمل شركة املياه مبوجبها.
 

 استهالك املياه
 

اد املياه. الفرق بني القراءة احلالية والقراءة السابقة حيدد يتحدد حساب املياه وفقا لقراءة عد
الكمية املستهلكة بوحدات املرت املكعب حىت يوم القراءة من اجل قراءة عداد املياه بشكل طبيعي 
جيب توفري امكانية وصول سهله لقراءة العداد بشكل منظم يف احلاالت اليت ميكن قراءة العداد 

 نظمة شركات املياه والصرف الصحي. بقدر االستهالك وفقا أل
 
 



 حساب االستهالك يف عداد املياه "اخلاص"
 

االستهالك يف عداد املياه )البييت( اخلاص يبني االستهالك اخلاص بني االستهالك اخلاص  احتساب
تضاف هلذا االستهالك فروق القياس مستهلك الذي يستهلك اقل من  )مثال يف بيت او حانوت(

 مرت مكعب يف الشهر. 15يف الشهر حياسب على اساس استهالك مرت مكعب  15
 

 فروق القياس )استهالك مشرتك(
 

تتحدد حسب الفرق بني عداد املياه الرئيسي )للوحدة السكنية املشرتكة( مقابل جمموع القياس يف 
العدادات البيتية )اخلاصة( يقسم هذا الفرق بشكل متساوي بني مجيع الوحدات السكنية ويضاف 

اسباب فروق االستهالك خمتلفة. منها تسرب يف شبكة املياه  .كأي استهالكىل االستهالك البييت  إ
 استهالك مباشر من الشبكة الرئيسية لشطف السيارات وللري.. الرئيسية

جيب ارسال تصريح مصدق اىل شركة مياه اجلليل بالنسبة ملكان السكن  –بالنسبة للمقيم االجنيب 
  صورة عن جواز السفر وتصديق اقامة قانوين.  

 
 استهالك عادي

 
العقار حسب املوضوع يف الفرتة بعداد مياه خاص او عداد مياه رئيسي يف  العابرةكمية املياه 

معدل كمية املياه العابرة يف عداد املياه ة. ويف حالة عدم وجود فرتة موازي املوازية من السنه السابقة
 يف حساب اخر فرتتني متت فيهن قراءة عداد املياه.

 
 
 
 



 استهالك مرتفع 
 

و عداد مياه خاص املساوية أو عداد مياه رئيسي أ كمية املياه اليت مت قياسها يف عداد مياه رئيسي
 يف املائة من االستهالك العادي. %150قل من أيف املائة ولكنها  %130و تزيد عن أ

 
 استهالك غري عادي 

 
 %150تزيد عن  أو و عداد مياه خاص املساويةأكمية املياه اليت مت قياسها يف عداد مياه رئيسي 

 من االستهالك العايل . %200قل من أو 
 

  استهالك غري عادي جدا
 

من االستهالك العادي يف  %20اليت مت قياسها يف عداد مياه مبا يعادل او يزيد عن كمية املياه 
مرت مكعبا يف الشهر يف عداد املياه اخلاص. وعداد املياه الرئيسي يف  30عداد املياه. وال تقل عن 

 مرت مكعب يف الشهر بعدد املستهلكني املسجلني يف العقار. 30العقار. من ضرب 
 

 والصرف الصحي دفع حساب املياه
 

جيب دفع حساب املياه والصرف الصحي حىت املوعد احملدد يف احلساب. عدم دفع احلساب يف 
املوعد يؤدي الحتساب الفائدة واالرتباط يرجى االنتباه عدم دفع احلساب يؤدي اىل احتساب 

 12خالل  املياهيتم جتديد تزويد  املياهمصاريف مرفقه. رفع قضايا قضائية وحىت تقليص تزويد 
   ساعه بعد دفع مجيع حسابات املياه بإضافة رسوم املرفقة.

 
 املستأجرين /املستهلكنيتبادل 



 
 شركة املياه والصرف الصحي م. –خطي لشركة مياه اجلليل  بإعالميلزم القانون احلائز على العقار 

  .كل تبديل يف املستأجرين / املستهلكني يف العقارض. عن  
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   
  


