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הסבר על מתן פיצוי לצרכנים
לפיהפרקהתשיעיבכלליתאגידימיםוביוב(אמותמידהלשירות),תשע"א2011-שפורסםביום 13.3.2014

החלמיום,1.1.2015התאגידמחויבלפצותצרכניםבמקריםהבאים :

תאגיד אשר הפר את אחת ההוראות שלהלן ישלם לצרכן פיצוי כמפורט מטה:


א .פיצוי ע"ס ₪ 50
 .1הודעה לצרכן בחשבון התקופתי כי הוא מבוסס על הערכת צריכה לפי סעיף :11
.11ערכההחברהחשבוןתקופתיהמתבססעלהערכתצריכה,תודיעלצרכןבחשבוןהתקופתיכי
החשבוןמבוססעלהערכתצריכהואתהסיבהלביצועהערכתצריכה; 
בוצעההערכתצריכהבשלהאמורבסעיף(8א)()3(דהיינולאניתןלהגיעאלמדהמיםאושלאניתן
להתקיןמדמיםבשלנסיבותשאינןתלויותבחברה–כלעודמתקיימותהנסיבותהאמורות)תפרט
החברהלצרכן,במסמךשיצורףלחשבוןהמיםהראשון,שנערךעלבסיססעיף(8א)(;)3 
המסמךיפרטמהיהמניעהשהתגלתהואתאופןעריכתהחשבוןעדלהסרתהמניעה .

 .2משלוח הודעה במועד על "צריכה חריגה" או "צריכה חריגה מאד" לפי סעיפים (13ג) ו(13-ג:)1
(13ג)נוכחההחברהלדעתבבדיקהההשוואתית,כיהכמותשנמדדהמהווהצריכהחריגה,ובלבד
שהתקיימובהשניהתנאיםשלהלן,תודיעלצרכןבהודעהבנוסחהמפורטבטופסמספר1שבתוספת
הראשונה,כיצריכתוגבוההמצריכתוהרגילהותפרטאתשיעורהגידולבצריכה;הודעהכאמור,תישלח
לאיאוחרמ5-ימיעסקיםממועדביצועהבדיקההשוואתית :
()1צריכהזומהווה150אחוזיםלפחותמצריכתוהממוצעתבששתקופותהחיובהאחרונות; 
()2ההפרשביןצריכהזולביןצריכתוהרגילהעולהעל9מטריםמעוקביםבתקופתחיובחודשיתאו
על18מטריםמעוקביםבתקופתחיובדו-חודשית .
(ג)1נוכחההחברהבבדיקהההשוואתית,כיהכמותשנמדדהמהווהצריכהחריגהמאוד,תפעלהחברה
כאמורבסעיףקטן(ג)וכן,אםישברשותהמספרטלפוןשלהצרכן,תעשהמאמץסבירלהודיעלובלא
דיחוי,בטלפוןאובאמצעותמסרון,כיצריכתוחריגהמאוד;בהודעהתפרטהחברהאתהכמותשנמדדה
ואתשיעורהגידולבצריכה;חברהלאתפנהבאמצעותמסרוןאםהודיעלההצרכןכיאינומעונייןלקבל
הודעותבדרךזו .
סעיףזהלאחלבמקרהשלחברהישמערכתקר"מ.למיציונהישמערכתקר"מוהיאמודיעהעלחשד
לנזילהתוך2ימיעסקים .
 .3התקנת מד מים שנבדק במבדקה ,לפי סעיף :26
.26חברהלאתתקיןבנכסמדמיםשהוסרמנכסאחר,אלאלאחרשנבדקבמבדקהונמצאתקין .

 .4החלפת מד מים עד המועד האחרון לכיולו לפי סעיף 26א:
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26א.חברהתחליףמד-מיםשמותקןבנכסלאיאוחרמןהמועדהאחרוןשנקבעלכיולובתקנה44
לתקנותמדידתמים .
 .5הודעה לצרכן במועד לפי סעיף (27ג) על החלפת מד מים בנכס ,לפי סעיפים ( 27א) ו(-ב):
(27א)החליפהחברהמדמיםמשויךלנכס,תודיעעלכךלצרכןבאותונכס .
(ב)החליפהחברהמדמיםראשיבנכס,תודיעעלכךלכלהצרכניםבנכס .
(ג)ההודעהתיכללבחשבוןהתקופתיהראשוןשנערךלאחרהחלפתמדהמיםויפורטובהקריאמד
המיםשהוחלףוקריאמדהמיםהחדשבמועדההחלפה.
 .6שמירת צילום קריא של מד המים לפי סעיף :28
.28הסירהחברהמדמיםבנכס,תשמורצילוםשלקריאמדהמיםבמועדההסרהלמשךתקופה
של7שנים .

 .7הודעה לצרכן על תוצאות בירור במועד וכן הכללת הפרטים הנדרשים לפי סעיף :47
חברהתודיעלצרכןבכתב,בתוך14ימיעסקיםממועדקבלתבקשהלעריכתבירור,
.47 (א)
עלתוצאותהבירורשערכהלפיסעיף(43ג)והפעולותשנקטהבעקבותיו. 
בהודעהייכללוהפרטיםהאלה :
(ב)
זכותושלהצרכןלדרושמהחברה,בתוך21ימיםממועדקבלתהודעהעל
()1
תוצאותהבירור,לערוךבדיקותנוספותלפיסעיף48אולדרושמהחברהלשלוחאת
מדהמיםלבדיקהבמבדקהלפיתקנה47לתקנותמדידתמים; 
הסברבדברהבדיקותהנוספות; 
()2

התעריפיםהחליםעלביצועהבדיקותהנוספותובדיקתהמבדקהוזכותושל
()3

הצרכןלקבלהחזרכספיבהתקייםהאמורבסעיף51אואםיתגלהבבדיקת
המבדקהשמדהמיםלאהיהתקין .

להלןנוסחסעיף43בקשרלעריכתבירור :
.43 (א)צרכןרשאילדרושמחברהלערוךבירורשלחיובבעדצריכתמיםבתקופתחיובכלשהי,
לאיאוחרמשלושיםימיםמהמועדהאחרוןשנקבעלתשלוםהחשבוןהתקופתיהמתייחס
לתקופתהחיוב(להלן–בקשהלעריכתבירור),אםסברשהחשבוןהתקופתישגוי .
(ב)בקשהלעריכתבירורתהיהערוכהלפינוסחטופס3שבתוספתהראשונה .
(ג)קיבלהחברהבקשהלעריכתבירור,תבדוקאתכלאלה :
אופןקביעתהחיוב–לפיקריאמדמיםאולפיהערכתצריכה; 
()1

הזמןשחלףמאזהמועדהאחרוןשבוכוילמדהמים; 
()2

האםמדהמיםנבדקבמבדקהלפיסעיף26ונמצאתקין; 
()3

בבדיקתמדמיםראשי–צריכתהמיםבמדיהמיםהמשויכיםבאותונכס .
()4


 .8הודעה לצרכן על תוצאות הבדיקות הנוספות במועד וכן הכללת הפרטים הנדרשים ,לפי סעיף 52
.52חברהתודיעלצרכןבכתב,בתוך21ימיעסקיםממועדקבלתדרישהלעריכתבדיקותנוספות– 
()1עלתוצאותהבדיקותשערכהלפיסעיף(49ב)ועלהפעולותשנקטהבעקבותיהן; 
()2עלזכותושלהצרכןלהשיגעלממצאיהבדיקותלפניהרשותהממשלתיתבהתאם
לסעיף108לחוקבתוך30ימיםמיוםקבלתן; 
()3עלזכותושלהצרכןלפנותלחברהבתוך21ימיעסקיםמיוםקבלתתוצאותהבדיקות,
בבקשהלפיסעיף52אובלבדשכמותהמיםשנמדדהמהווהצריכהחריגהמאוד .

 .9משלוח הודעת מנכ"ל החברה על תוצאות בירור צריכה במקרים חריגים במועד וכן הכללת
הפרטים הנדרשים לפי סעיף 52א'(ה)
52א'(ה)המנהלהכללייחליטבבקשהלבירורחיובחריגויודיעעלכךלצרכןבכתבבתוך60ימים
ממועדהגשתה;החליטהמנהלהכללילדחותאתהבקשה–יפרטבהודעהאתנימוקיהדחייהואת
זכותושלהצרכןלהשיגעלההחלטהלפניהרשותהממשלתיתלפיסעיף108לחוקבתוך30ימים
מקבלתה,לפיסעיף .53
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 .10תיעוד פניית צרכן לפי סעיף 67
.67חברהתתעדכלפנייהשקיבלהמצרכן,לרבותפנייהבעלפה .

 .11משלוח אישור קבלת פניה לצרכן במועד ,לפי סעיף 68
68

(א)חברהתשלחלצרכן,בתוך3ימיעסקיםממועדקבלתפנייתו,אישורבכתבעלקבלתה
ומספרהבספריהחברה,ותצייןבואתהמועדהאחרוןלמתןתשובתה;סעיףזהלאיחולאם
השיבההחברהבכתבלפנייהבתוךאותההתקופה .
(ב)חברהרשאיתלשלוחאתהאישורבאמצעותמסרוןובלבדשלאתפנהלצרכןבאמצעות
מסרוןאםהואהודיעלהכיאינומעונייןלקבלהודעותבדרךזו .


 .12משלוח מענה בכתב לצרכן במועד הקבוע בסעיף 69
.69(א)חברהתשיבבכתבלכלאחדמאלה :
()1פנייהבכתבשקיבלהמצרכן,לרבותבאמצעותדואראלקטרוניוטופסמקוון; 
()2פנייהבעלפהשלצרכן,אםביקשהצרכןלקבלתשובהבכתבאואםלדעתהמנהלהכללי
שלהחברה,אומישהואהסמיכולכך,הפנייהמצריכהמענהבכתב .
(ב)בכפוףלהוראותסעיף,52חברהתשיבלפנייהכאמורבסעיףקטן(א)בתוך14ימיעסקים
ממועדקבלתה;ואולםאםהיתההתשובהלפנייהטעונהבדיקהאופעולהנוספות,רשאיתהחברה
להשיבעליהבתוך28ימיעסקיםממועדקבלתה,ובלבדשתודיעלצרכןבכתב,לאיאוחרמתום14
ימיעסקיםממועדקבלתהפנייה,עלהעיכובבמתןהתשובהוהסיבותלו .
(ג)לענייןסעיףזהיראותשובהלכתובתהדוארהאלקטרונישלהצרכןכמענהבכתב .


ב .פיצוי ע"ס ₪ 100
 .13ביצוע הערכת צריכה בנסיבות הקבועות בסעיף (8א)
(.8א)עלאףהאמורבסעיף,7חברהרשאיתשלאלקרואקריאשלמדמיםמסויםולבצעהערכה
שלהכמותשנצרכהבאותונכס(להלן–הערכתצריכה),באחדאויותרמהמקריםהאלהובכפוף
לאמורלהלן :
( )1מדהמיםנפגעבאופןשעלוללפגועבאמינותהמדידהאושמדהמיםאינוניתןלקריאה–
פעםאחתבלבדולגביתקופתחיובאחת; 
( )2מדהמיםאינומראהצריכהכלשהי–פעמייםלכלהיותרובתנאישהערכתהצריכהתתייחס
לתקופתחיובאחתבכלפעםושבכלאחתמתקופותהחיובלאנמדדהצריכהכלשהי; 
( )3לאניתןלהגיעאלמדהמיםאושלאניתןלהתקיןמדמיםבשלנסיבותשאינןתלויותבחברה
–כלעודמתקיימותהנסיבותהאמורות; 
( )4במקריםהמפורטיםבסעיף50ובפרקהשישי ,
( )5באישורהמנהלהכללישלהחברהלפיסעיף52א .

סעיף.50(א) עלאףהאמורבסעיף,7חברהתבצעהערכתצריכהלפיסעיף8ותחייבאתהצרכן
לפיסעיף,9בהתקייםאחדאויותרמהמקריםהאלה :
מדהמיםלאנבדקבמבדקהלפיסעיף ;26
()1
מדהמיםנבדקבמבדקהונמצאלאתקין;
()2
חלףהמועדלבדיקהוכיולשלמדהמיםהקבועבתקנה44לתקנותמדידת
()3
מים; 
מדהמיםלאהותקןבאופןהנדרשלפיתקנותמדידתמים; 
()4
נערכועבודותכאמורבסעיף(48ב)(,)1ומהנדסהחברהקבעכיישיסוד
()5
סבירלהניחכיהעבודותהשפיעועלהמדידהבמדהמים; 
3
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בבדיקותשנערכולפיסעיף(48ב)()4נמצאכיהתקיימונסיבותאחרות
שבאחריותהחברהשבגללןחויבהצרכןבחיובעודף. 


 .14משלוח נציג לנכס במקרה של צריכה חריגה מאד במד המים הראשי ,במועד הקבוע בסעיף
(13ד):
(13ד) נוכחההחברהבבדיקהההשוואתיתכיהכמות,שנמדדהבמדהמיםהראשיבנכסמהווה
צריכהחריגהמאוד,תפעלהחברהכאמורבסעיףקטן(ג)וכןתשלחבהקדםהאפשרי,ולאיאוחר
מיוםעסקיםאחד,נציגלנכסשיוודאשלאנפלהטעותבקריאהושמדהמיםתקיןככלשניתןלראות;
מצאהנציג,כילאנפלהטעותוכימדהמיםתקין,יתלההודעה,בלוחהמודעותבכניסהלנכס,ולפיה
במדהמיםהראשיבנכסנמדדהצריכהחריגהמאודואתשיעורה;הנעדרלוחמודעותיתלההנציג
הודעהבמקוםבולטלעיןבכניסהלנכס;כמוכן,ינסההנציג,ככלשניתן,לאתרצרכניםבנכסולהודיע
להםעלקיומהשלצריכהחריגהמאוד.
סעיףזהלאחלבמקרהשלחברהישמערכתקר"מ.למיציונהישמערכתקר"מוהיאמודיעהעל
חשדלנזילהתוך2ימיעסקים .
 .15חיבור צרכן בנכס חדש במועד הקבוע לפי סעיף 26ב(ב):
אדםהמבקשלחברלראשונהנכסבתחוםהחברהלמערכתהמיםיגישלחברה
26ב(.א)
בקשהעלכךבכתבוישלםאתהתעריףלחיבורמד-מיםבנכסשחוברלראשונה,הקבועבתוספת
השנייהלכלליהתעריפים;לבקשתויצרףתכניותשלתשתיתהמיםהפרטיתוכןאתכלהאישורים
הנדרשיםעלפידיןלחיבורהנכסלמערכתהמים .
(ב)חברהתתקיןמד-מיםותחבראתהנכסלמערכתהמיםבתוך7ימיעסקיםממועדקבלתהבקשה
לפיסעיףקטן(א),ובלבדשהתקבלועמהכלהתכניותוהאישוריםהאמוריםבוומהנדסהחברה
אישרכיבוצעובתשתיתהמיםהפרטיתכלהפעולותהדרושותלשםחיבורהלמערכתהמים .
(ג)בנכסהמאוכלסלראשונהואשרמותקןבומד-מיםראשי,רשאיתהחברהלהתנותחיבורמד-מים
בהתקנהוחיבורשלכלמדי-המיםשבנכסבו-זמנית.

ג .פיצוי ע"ס ₪ 200
 .16השעיית פעולות גבייה במקרה של הסדר תשלומים ,בהתאם לסעיף :33
.33נקבעלצרכןהסדרתשלומים,לאתנקוטנגדוהחברהבפעולותגבייהכלעודעמדבהסדר
התשלומים.
 .17מתן אפשרות לתשלום חלקי במקרה של הגשת בקשה לעריכת בירור ,לפי סעיף :34
(.34א)צרכןשהגישבקשהלעריכתבירוררשאי,עדשהחברהתשליםאתהבירור,לשלםלחברה
בעדתקופתהחיובשלגביההוגשההבקשהלעריכתבירורתשלוםחלקי,שיחושבלפיהערכת
הצריכהבתקופתהחיוב(להלן–התשלוםהחלקי);החברהתודיעלצרכןעלסכוםהתשלוםהחלקי .
(ב)יתרתסכוםהחובמעברלסכוםהתשלוםהחלקיששילםהצרכן,תהיהצמודהלשיעורהעלייה
במדדמןהמדדשפורסםסמוךלפנימועדהחיובעדהמדדשפורסםסמוךלפניהאחדבחודששבו
הודיעההחברהלצרכןעלהשלמתהבירורושלחהלוהודעתחיובמעודכנת.
 .18השבת תשלום יתר בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית לפי סעיף :35
(.35א) בסעיףזה– 
"הודעתהצרכן"–הודעתהצרכן,בכתב,לחברהעלחיובובתשלוםיתר,בצירוףמסמכיםהמאמתים
אתהודעתו,ככלשנדרשלפינסיבותהעניין; 
"מועדההחזר"–היוםהראשוןשלאחרתום30ימיםמיוםהודעתהצרכן; 
"תשלוםיתר"–תשלוםששילםצרכןלחברהבלאשחבבו,אויתרתשלוםכאמורששילםעלסכום
שהואחבבו .
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(ב)שילםצרכןתשלוםיתרתחזירלוהחברהאתהתשלוםבהקדםבאמצעותתשלומובפועלאועל
ידיקיזוזובחשבוןהתקופתיהקרובלכלהמאוחר .
(ג)החברהתחזיראתתשלוםהיתרבתוספתהפרשיםלפישיעורהעלייהשלהמדדמןהמדד
שפורסםסמוךלפנייוםתשלומושלכלתשלוםמתשלומיהיתרעדהמדדשפורסםסמוךלפניהאחד
בחודששבוהוחזרלצרכן .
(ד)לאהוחזרתשלוםהיתרעדמועדההחזראועלידיזיכויובחשבוןהתקופתיהקרובשלאחר
הודעתהצרכן,לפיהמאוחר,תחזירהחברהאתהתשלוםשהצטברכאמורבסעיףקטן(ג)ממועד
ההחזר,בצירוףריביתפיגוריםהחשבהכללי,בחישוביומי,ממועדההחזרעדיוםהחזרתובפועל.
 .19השבת תשלום בעד בדיקות נוספות ,לפי סעיף 51
 .51התקייםאחדאויותרמהמקריםהמנוייםבסעיף(50א)ו(-ו),יוחזרלצרכןהסכוםששילם
בעדעריכתהבדיקותהנוספות .

(.50א) עלאףהאמורבסעיף,7חברהתבצעהערכתצריכהלפיסעיף8ותחייבאתהצרכןלפי
סעיף,9בהתקייםאחדאויותרמהמקריםהאלה :
( )1מדהמיםלאנבדקבמבדקהלפיסעיף ;26
( )2מדהמיםנבדקבמבדקהונמצאלאתקין; 
( )3חלףהמועדלבדיקהוכיולשלמדהמיםהקבועבתקנה44לתקנותמדידתמים; 
( )4מדהמיםלאהותקןבאופןהנדרשלפיתקנותמדידתמים; 
( )5נערכועבודותכאמורבסעיף(48ב)(,)1ומהנדסהחברהקבעכיישיסודסבירלהניח
כיהעבודותהשפיעועלהמדידהבמדהמים; 
בבדיקותשנערכולפיסעיף(48ב)()4נמצאכיהתקיימונסיבותאחרותשבאחריות
()6
החברהשבגללןחויבהצרכןבחיובעודף .
(...ו) מצאההחברהכימדיהמיםבנכסהוצלבוביןצרכנים,תתקןהחברהאתהחיובלצרכנים
שביניהםהתרחשההצלבה,לפיצריכתםבפועלבתקופותהחיובשבהןהוצלבומדיהמים,
ובלבדשהתקופותלאיקדמולמועדשבוקיבלההחברהרישיוןלפעילותחיוניתבשטחשבו
נמצאהנכס .


ד .הוראות כלליות:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7


חברהשלאשילמהפיצוילצרכןבהתאםלאמורלעיל,תשלםלצרכןבנוסףלכךסכוםזההלכל
תקופתחיובשבהנמשכהההפרה .
חברהתשלםפיצוילצרכן,אףאםלאהתקבלהדרישהמהצרכן .
תשלוםהפיצוייהיהעדמועדהחיובשלהחשבוןהתקופתיהראשוןשלאחר61ימיםממועדהפרת
ההוראהשלעיל(להלן:"המועד הקובע"),בהשבהאובקיזוזמהחשבוןהתקופתיהבא .
לאשולםלצרכןפיצויכאמורלעיל,תתווסףעליוהצמדהוריביתפיגוריםשלהחשבהכללי,בחישוב
יומי,מהמועדהקובע(בכלליםצוין"ממועדהתשלום",כפיהנראהמדוברבטעות)עדתשלומובפועל
שלהפיצוי. 
הסכומיםשלעיליעודכנוב1-בינוארבכלשנה(להלן:"יום העדכון")לפיהשינויבמדדהמחירים
לצרכןהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועבשנהשקדמהלו.יוםהעדכוןהראשוןיהיה
לעומתהמדדהידועביום.1.7.2014סכוםזהיעוגלכלפימטהלסכוםשהואמכפלהשל10
אגורות .
באירועיםשאינםנתוניםלשליטתהחברה,כגוןמלחמה,שביתה,השבתה,קריסתמערכותמחשוב,
אירועיטבעחריגים,שכתוצאהמהםנמנעמהחברהלבצעאתהתחייבויותיהכאמורלעיל,לאתימנה
התקופהשבהנמשךאותואירועבמנייןהימיםלחישובההפרה.
חברהלאתחויבבתשלוםפיצוילצרכןבמקריםשלשריפה,איבודנתוניםכתוצאהמשבר,תקלות
חומרהאוגניבה,חבלהוכיוצ"ב,ובלבדשהדברלאנבעמרשלנותהחברה.
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