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


 ₪ 50פיצוי ע"ס  .א
 
 :11הודעה לצרכן בחשבון התקופתי כי הוא מבוסס על הערכת צריכה לפי סעיף  .1

כיהתקופתיבחשבוןלצרכןתודיע,צריכההערכתעלהמתבססתקופתיחשבוןהחברה.ערכה11
;צריכההערכתלביצועהסיבהואתצריכההערכתעלמבוססהחשבון
ניתןשלאאוהמיםמדאללהגיעניתן)דהיינולא(3()א)8בסעיףהאמורבשלצריכההערכתבוצעה
תפרטהאמורות(הנסיבותמתקיימותודעכל–בחברהתלויותשאינןנסיבותבשלמיםמדלהתקין
(;3()א)8סעיףבסיסעלשנערך,הראשוןהמיםלחשבוןשיצורףבמסמך,לצרכןהחברה
.המניעהלהסרתעדהחשבוןעריכתאופןואתשהתגלתההמניעהמהייפרטהמסמך


 :(1)ג13-)ג( ו13משלוח הודעה במועד על "צריכה חריגה" או "צריכה חריגה מאד" לפי סעיפים  .2

ובלבד,חריגהצריכהמהווהשנמדדההכמותכי,ההשוואתיתבבדיקהלדעתהחברהנוכחה(ג)13
שבתוספת1מספרבטופסהמפורטבנוסחבהודעהלצרכןתודיע,שלהלןהתנאיםשניבהשהתקיימו
לחתיש,כאמורהודעה;בצריכההגידולשיעוראתותפרטהרגילהמצריכתוגבוההצריכתוכי,הראשונה

:השוואתיתהבדיקהביצועממועדעסקיםימי5-מיאוחרלא
;האחרונותהחיובתקופותבששהממוצעתמצריכתולפחותאחוזים150מהווהזוצריכה(1)
אוחודשיתחיובבתקופתמעוקביםמטרים9עלעולההרגילהצריכתולביןזוצריכהביןההפרש(2)

.חודשית-דוחיובבתקופתמעוקביםמטרים18על
החברהתפעל,מאודחריגהצריכהמהווהשנמדדההכמותכי,ההשוואתיתבבדיקההחברהנוכחה(1ג)

בלאלולהודיעסבירמאמץתעשה,הצרכןשלטלפוןמספרברשותהישאם,וכן(ג)קטןבסעיףכאמור
שנמדדההכמותאתהחברהתפרטבהודעה;מאודחריגהצריכתוכי,מסרוןבאמצעותאובטלפון,דיחוי
לקבלמעונייןאינוכיהצרכןלההודיעאםמסרוןבאמצעותתפנהלאחברה;בצריכההגידולשיעורואת

.זובדרךהודעות
.למיציונהישמערכתקר"מוהיאמודיעהעלחשדרכתקר"ממעישסעיףזהלאחלבמקרהשלחברה

ימיעסקים.2תוךלנזילה
 

 :26התקנת מד מים שנבדק במבדקה, לפי סעיף  .3
.תקיןונמצאבמבדקהשנבדקלאחראלא,אחרמנכסשהוסרמיםמדבנכסתתקיןלא.חברה26

 :א26עד המועד האחרון לכיולו לפי סעיף  החלפת מד מים .4
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44בתקנהלכיולושנקבעהאחרוןהמועדמןיאוחרלאבנכסשמותקןמים-מדתחליףחברה.א26
.מיםמדידתלתקנות

 :)ב(-)א( ו 27)ג( על החלפת מד מים בנכס, לפי סעיפים 27הודעה לצרכן במועד לפי סעיף  .5
.נכסבאותולצרכןכךעלדיעתו,לנכסמשויךמיםמדחברההחליפה(א)27
.בנכסהצרכניםלכלכךעלתודיע,בנכסראשימיםמדחברההחליפה(ב)
מדקריאבהויפורטוהמיםמדהחלפתלאחרשנערךהראשוןהתקופתיבחשבוןתיכללההודעה(ג)

 .ההחלפהבמועדהחדשהמיםמדוקריאשהוחלףהמים
 

 :28 שמירת צילום קריא של מד המים לפי סעיף .6
תקופהלמשךההסרהבמועדהמיםמדקריאשלצילוםתשמור,בנכסמיםמדחברההסירה.28
.שנים7של


 :47הכללת הפרטים הנדרשים לפי סעיף  וכןהודעה לצרכן על תוצאות בירור במועד  .7
,בירורלעריכתבקשהקבלתממועדעסקיםימי14בתוך,בכתבלצרכןתודיעחברה(א).47

.בעקבותיושנקטהוהפעולות(ג)43סעיףלפישערכההבירורתוצאותעל
:האלההפרטיםייכללובהודעה(ב)

עלהודעהקבלתממועדימים21בתוך,מהחברהלדרושהצרכןשלזכותו(1)
אתלשלוחמהחברהלדרושאו48סעיףלפינוספותבדיקותלערוך,הבירורתוצאות

;מיםמדידתלתקנות47תקנהלפיקהבמבדלבדיקההמיםמד
;הנוספותהבדיקותבדברהסבר(2)
שלוזכותוהמבדקהובדיקתהנוספותהבדיקותביצועעלהחליםהתעריפים(3)

בבדיקתיתגלהאםאו51בסעיףהאמורבהתקייםכספיהחזרלקבלהצרכן
.תקיןהיהלאהמיםשמדהמבדקה


בקשרלעריכתבירור:43להלןנוסחסעיף

,כלשהיחיובבתקופתמיםצריכתבעדחיובשלבירורלערוךמחברהלדרושרשאיצרכן(א).43
המתייחסהתקופתיהחשבוןלתשלוםשנקבעהאחרוןמהמועדימיםמשלושיםיאוחרלא

.שגויהתקופתישהחשבוןסבראם(,בירורלעריכתבקשה–להלן)החיובלתקופת
.הראשונהשבתוספת3טופסנוסחלפיערוכהתהיהבירורלעריכתבקשה(ב)
:אלהכלאתתבדוק,בירורלעריכתבקשהחברהקיבלה(ג)
;צריכההערכתלפיאומיםמדקריאלפי–החיובקביעתאופן(1)
;המיםמדכוילשבוהאחרוןהמועדמאזשחלףהזמן(2)
;תקיןונמצא26סעיףלפיבמבדקהנבדקיםהממדהאם(3)
.נכסבאותוהמשויכיםהמיםבמדיהמיםצריכת–ראשימיםמדבבדיקת(4)


 52הכללת הפרטים הנדרשים, לפי סעיף  וכןהודעה לצרכן על תוצאות הבדיקות הנוספות במועד  .8

–נוספותבדיקותלעריכתשהדריקבלתממועדעסקיםימי21בתוך,בכתבלצרכןתודיעחברה.52
;בעקבותיהןשנקטההפעולותועל(ב)49סעיףלפישערכההבדיקותתוצאותעל(1)
בהתאםהממשלתיתהרשותלפניהבדיקותממצאיעללהשיגהצרכןשלזכותועל(2)

;קבלתןמיוםימים30בתוךלחוק108לסעיף
,הבדיקותתוצאותקבלתמיוםסקיםעימי21בתוךלחברהלפנותהצרכןשלזכותועל(3)

.מאודחריגהצריכהמהווהשנמדדההמיםשכמותובלבדא52סעיףלפיבבקשה

 הכללת וכןמשלוח הודעת מנכ"ל החברה על תוצאות בירור צריכה במקרים חריגים במועד  .9

 א')ה(52הפרטים הנדרשים לפי סעיף 
ימים60בתוךבכתבלצרכןכךעלויודיעחריגחיובלבירורבבקשהיחליטהכלליהמנהל(ה)א'52

ואתהדחייהנימוקיאתבהודעהיפרט–הבקשהאתלדחותהכלליהמנהלהחליט;הגשתהממועד
ימים30בתוךלחוק108סעיףלפיהממשלתיתהרשותלפניההחלטהעללהשיגהצרכןשלזכותו

.53סעיףלפי,מקבלתה
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 67תיעוד פניית צרכן לפי סעיף  .10

.פהבעלפנייהלרבות,מצרכןשקיבלהפנייהכלתתעדברה.ח67


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

באמצעותלצרכןתפנהשלאובלבדמסרוןבאמצעותהאישוראתלשלוחרשאיתחברה(ב)
.זובדרךהודעותלקבלמעונייןאינוכילההודיעהואאםמסרון


 69משלוח מענה בכתב לצרכן במועד הקבוע בסעיף  .12

.בכתבכמענההצרכןשלהאלקטרוניהדוארלכתובתתשובהיראוזהסעיףלעניין(ג)


 ₪ 100פיצוי ע"ס  .ב
 

 )א(8ביצוע הערכת צריכה בנסיבות הקבועות בסעיף  .13
הערכהולבצעמסויםמיםמדשלקריאלקרואשלארשאיתחברה,7בסעיףהאמוראףעל(א.)8

ובכפוףהאלהמהמקריםיותראובאחד(,צריכההערכת–להלן)נכסבאותושנצרכהתהכמושל
:להלןלאמור
–לקריאהניתןאינוהמיםשמדאוהמדידהבאמינותלפגועשעלולבאופןנפגעהמיםמד(1)

;אחתחיובתקופתולגביבלבדאחתפעם
תתייחסהצריכהשהערכתובתנאיהיותרלכלפעמיים–כלשהיצריכהמראהאינוהמיםמד(2)

;כלשהיצריכהנמדדהלאהחיובמתקופותאחתושבכלפעםבכלאחתחיובלתקופת
בחברהתלויותשאינןנסיבותבשלמיםמדלהתקיןניתןשלאאוהמיםמדאללהגיעניתןלא(3)

;האמורותהנסיבותמתקיימותעודכל–
,השישירקובפ50בסעיףהמפורטיםבמקרים(4)
.א52סעיףלפיהחברהשלהכלליהמנהלבאישור(5)

הצרכןאתותחייב8סעיףלפיצריכההערכתתבצעחברה,7בסעיףהאמוראףעל(א).50עיףס

:האלהמהמקריםיותראואחדבהתקיים,9סעיףלפי
;26סעיףלפיבמבדקהנבדקלאהמיםמד (1)
 ;תקיןלאונמצאבמבדקהנבדקםהמימד (2)
מדידתלתקנות44בתקנההקבועהמיםמדשלוכיוללבדיקההמועדחלף (3)

;מים
;מיםמדידתתקנותלפיהנדרשבאופןהותקןלאהמיםמד(4)
יסודישכיקבעהחברהומהנדס(,1()ב)48בסעיףכאמורעבודותנערכו(5)

;המיםבמדהמדידהעלהשפיעוהעבודותכילהניחסביר

קבלתהעלבכתבאישור,פנייתוקבלתממועדעסקיםימי3בתוך,לצרכןתשלחחברה(א)68
םאיחוללאזהסעיף;תשובתהלמתןהאחרוןהמועדאתבוותציין,החברהבספריומספרה
.התקופהאותהבתוךלפנייהבכתבהחברההשיבה

:מאלהאחדלכלבכתבתשיבחברה(א).69
;מקווןוטופסאלקטרונידוארבאמצעותלרבות,מצרכןשקיבלהבכתבפנייה(1)
הכלליהמנהללדעתאםאובכתבתשובהלקבלהצרכןביקשאם,צרכןשלפהבעלפנייה(2)

.בכתבמענהמצריכההפנייה,לכךהסמיכושהואמיאו,החברהשל
עסקיםימי14בתוך(א)קטןבסעיףכאמורלפנייהתשיבחברה,52סעיףלהוראותבכפוף(ב)

החברהרשאית,נוספותפעולהאובדיקהטעונהלפנייההתשובההיתהאםואולם;קבלתהממועד
14מתוםיאוחרלא,בכתבלצרכןשתודיעובלבד,קבלתהממועדעסקיםימי28בתוךעליהלהשיב

.לווהסיבותהתשובהבמתןעיכובהעל,הפנייהקבלתממועדעסקיםימי
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אחרותנסיבותהתקיימוכינמצא(4()ב)48סעיףלפישנערכובבדיקות(6)
.עודףבחיובהצרכןחויבשבגללןהחברהשבאחריות


משלוח נציג לנכס במקרה של צריכה חריגה מאד במד המים הראשי, במועד הקבוע בסעיף  .14

 :)ד(13
מהווהבנכסהראשיהמיםבמדשנמדדה,הכמותכיההשוואתיתבבדיקההחברהנוכחה(ד)13

יאוחרולא,האפשריבהקדםתשלחוכן(ג)קטןבסעיףכאמורהחברהתפעל,מאודחריגהצריכה
;לראותשניתןככלתקיןהמיםושמדבקריאהטעותנפלהשלאשיוודאלנכסנציג,אחדעסקיםמיום
ולפיה,לנכסבכניסההמודעותבלוח,הודעהיתלה,תקיןהמיםמדוכיטעותנפלהלאכי,הנציגמצא
הנציגיתלהמודעותלוחהנעדר;שיעורהואתמאודחריגהצריכהנמדדהבנכסהראשיהמיםבמד

ולהודיעבנכסצרכניםלאתר,שניתןככל,הנציגינסה,כןכמו;לנכסבכניסהלעיןבולטבמקוםהודעה
 .מאודחריגהצריכהשלקיומהעללהם

.למיציונהישמערכתקר"מוהיאמודיעהעלרכתקר"ממעישסעיףזהלאחלבמקרהשלחברה
ימיעסקים.2תוךחשדלנזילה

 
 

 :ב)ב(26חיבור צרכן בנכס חדש במועד הקבוע לפי סעיף  .15
לחברהיגישהמיםלמערכתהחברהבתחוםנכסלראשונהלחברהמבקשאדם(א.)ב26

בתוספתהקבוע,לראשונהשחוברבנכסמים-מדלחיבורהתעריףאתוישלםבכתבכךעלבקשה
האישוריםכלאתוכןהפרטיתהמיםתשתיתשלותתכנייצרףלבקשתו;התעריפיםלכלליהשנייה

.המיםלמערכתהנכסלחיבורדיןפיעלהנדרשים
הבקשהקבלתממועדעסקיםימי7בתוךהמיםלמערכתהנכסאתותחברמים-מדתתקיןחברה(ב)

החברהומהנדסבוהאמוריםוהאישוריםהתכניותכלעמהשהתקבלוובלבד(,א)קטןסעיףלפי
.המיםלמערכתחיבורהלשםהדרושותהפעולותכלהפרטיתהמיםבתשתיתבוצעוכיאישר

מים-מדחיבורלהתנותהחברהרשאית,ראשימים-מדבומותקןואשרלראשונההמאוכלסבנכס(ג)
 .זמנית-בושבנכסהמים-מדיכלשלוחיבורבהתקנה

 

 ₪ 200פיצוי ע"ס  .ג
 

 :33ם, בהתאם לסעיף השעיית פעולות גבייה במקרה של הסדר תשלומי .16
בהסדרעמדעודכלגבייהבפעולותהחברהנגדותנקוטלא,תשלומיםהסדרלצרכןנקבע.33

 .התשלומים
 

 :34מתן אפשרות לתשלום חלקי במקרה של הגשת בקשה לעריכת בירור, לפי סעיף  .17
לחברהלשלם,הבירוראתתשליםשהחברהעד,רשאיבירורלעריכתבקשהשהגישצרכן(א.)34
הערכתלפישיחושב,חלקיתשלוםבירורלעריכתהבקשההוגשהשלגביההחיובתקופתבעד

.החלקיהתשלוםסכוםעללצרכןתודיעהחברה(;החלקיהתשלום–להלן)החיובבתקופתהצריכה
העלייהלשיעורצמודהתהיה,הצרכןששילםהחלקיהתשלוםלסכוםמעברהחובסכוםיתרת(ב)

שבובחודשהאחדלפניסמוךשפורסםהמדדעדהחיובמועדלפניסמוךפורסםשהמדדמןבמדד
 .מעודכנתחיובהודעתלוושלחההבירורהשלמתעללצרכןהחברההודיעה

 
 :35השבת תשלום יתר בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית לפי סעיף  .18

–זהבסעיף(א.)35
המאמתיםמסמכיםבצירוף,יתרבתשלוםחיובועללחברה,בכתב,הצרכןהודעת–"הצרכןהודעת"

;הענייןנסיבותלפישנדרשככל,הודעתואת
;הצרכןהודעתמיוםימים30תוםשלאחרהראשוןהיום–"ההחזרמועד"
סכוםעלששילםכאמורתשלוםיתראו,בושחבבלאלחברהצרכןששילםתשלום–"יתרתשלום"

.בוחבשהוא
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עלאובפועלתשלומובאמצעותבהקדםהתשלוםאתהחברהלותחזיריתרתשלוםצרכןשילם(ב)
.המאוחרלכלהקרובהתקופתיבחשבוןקיזוזוידי
המדדמןהמדדשלהעלייהשיעורלפיהפרשיםבתוספתהיתרתשלוםאתתחזירהחברה(ג)

האחדלפניסמוךשפורסםהמדדעדהיתרמתשלומיתשלוםכלשלתשלומויוםלפניסמוךשפורסם
.לצרכןהוחזרשבובחודש

שלאחרהקרובהתקופתיבחשבוןזיכויוידיעלאוההחזרמועדעדהיתרתשלוםהוחזרלא(ד)
ממועד(ג)קטןבסעיףכאמורשהצטברהתשלוםאתהחברהתחזיר,המאוחרלפי,הצרכןהודעת
 .בפועלהחזרתויוםעדההחזרממועד,יומיבחישוב,הכלליהחשבפיגוריםריביתבצירוף,ההחזר

 
 51השבת תשלום בעד בדיקות נוספות, לפי סעיף  .19

ששילםהסכוםלצרכןיוחזר(,ו)-ו(א)50בסעיףהמנוייםמהמקריםיותראואחדהתקיים.51
.הנוספותהבדיקותעריכתבעד


לפיהצרכןאתותחייב8סעיףלפיצריכההערכתתבצעחברה,7בסעיףהאמוראףעל(א.)50
:האלהמהמקריםיותראואחדבהתקיים,9עיףס

;26סעיףלפיבמבדקהנבדקלאהמיםמד(1)
;תקיןלאונמצאבמבדקהנבדקהמיםמד(2)
;מיםמדידתלתקנות44בתקנההקבועהמיםמדשלוכיוללבדיקההמועדחלף(3)
;מיםמדידתתקנותלפיהנדרשבאופןהותקןלאהמיםמד(4)
להניחסביריסודישכיקבעהחברהומהנדס(,1()ב)48בסעיףכאמורעבודותנערכו(5)

;המיםבמדהמדידהעלהשפיעוהעבודותכי
שבאחריותאחרותנסיבותהתקיימוכינמצא(4()ב)48סעיףלפישנערכובבדיקות(6)

.עודףבחיובהצרכןחויבשבגללןהחברה
לצרכניםהחיובאתהחברהתתקן,צרכניםביןהוצלבובנכסהמיםמדיכיהחברהמצאה(ו)...

,המיםמדיהוצלבושבהןהחיובבתקופותבפועלצריכתםלפי,הצלבההתרחשהשביניהם
שבובשטחחיוניתלפעילותרישיוןהחברהקיבלהשבולמועדיקדמולאשהתקופותובלבד
.הנכסנמצא

 


 כלליות: הוראות .ד


חברהשלאשילמהפיצוילצרכןבהתאםלאמורלעיל,תשלםלצרכןבנוסףלכךסכוםזההלכל .1
תקופתחיובשבהנמשכהההפרה.

חברהתשלםפיצוילצרכן,אףאםלאהתקבלהדרישהמהצרכן. .2
ימיםממועדהפרת61תשלוםהפיצוייהיהעדמועדהחיובשלהחשבוןהתקופתיהראשוןשלאחר .3

"(,בהשבהאובקיזוזמהחשבוןהתקופתיהבא.המועד הקובעאהשלעיל)להלן:"ההור
,בחישובהחשבהכללילאשולםלצרכןפיצויכאמורלעיל,תתווסףעליוהצמדהוריביתפיגוריםשל .4

יומי,מהמועדהקובע)בכלליםצוין"ממועדהתשלום",כפיהנראהמדוברבטעות(עדתשלומובפועל
שלהפיצוי.

"(לפיהשינויבמדדהמחיריםיום העדכוןבינוארבכלשנה)להלן:"1-סכומיםשלעיליעודכנובה .5
לצרכןהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועבשנהשקדמהלו.יוםהעדכוןהראשוןיהיה

10.סכוםזהיעוגלכלפימטהלסכוםשהואמכפלהשל1.7.2014לעומתהמדדהידועביום
אגורות.

אירועיםשאינםנתוניםלשליטתהחברה,כגוןמלחמה,שביתה,השבתה,קריסתמערכותמחשוב,ב .6
אירועיטבעחריגים,שכתוצאהמהםנמנעמהחברהלבצעאתהתחייבויותיהכאמורלעיל,לאתימנה

 התקופהשבהנמשךאותואירועבמנייןהימיםלחישובההפרה.

ריםשלשריפה,איבודנתוניםכתוצאהמשבר,תקלותחברהלאתחויבבתשלוםפיצוילצרכןבמק .7
 חומרהאוגניבה,חבלהוכיוצ"ב,ובלבדשהדברלאנבעמרשלנותהחברה.




