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8102דצמבר82
ו'טבתתשע"ה

8102001סמוכין:


 הסבר על מתן פיצוי לצרכנים
חברהשעלהשירותיםשלוהאיכותהטיב,הרמהבענייןוהוראותמידהאמות)וביובמיםתאגידילפיהפרקהתשיעיבכללי

02.2.8102שפורסםביום8100-א"תשע(,לצרכניהלתת


,התאגידמחויבלפצותצרכניםבמקריםהבאים:0.0.8100החלמיום


 :כמפורט מטהתאגיד אשר הפר את אחת ההוראות שלהלן ישלם לצרכן פיצוי 


 ₪ 05פיצוי ע"ס  .א
 

 11הודעה לצרכן בחשבון התקופתי כי הוא מבוסס על הערכת צריכה לפי סעיף  .1
החשבוןכיהתקופתיבחשבוןלצרכןתודיע,צריכההערכתעלמתבססהתקופתיחשבוןהחברה.ערכה00

;צריכההערכתלביצועהסיבהואתצריכההערכתעלמבוסס
להתקיןניתןשלאאוהמיםמדאללהגיעניתן)דהיינולא(2()א)2בסעיףהאמורבשלצריכההערכתבוצעה

,לצרכןהחברהתפרטהאמורות(הנסיבותמותמתקייעודכל–בחברהתלויותשאינןנסיבותבשלמיםמד
(;2()א)2סעיףבסיסעלשנערך,הראשוןהמיםלחשבוןשיצורףבמסמך
.המניעהלהסרתעדהחשבוןעריכתאופןואתשהתגלתההמניעהמהייפרטהמסמך



 (1)ג11-)ג( ו11משלוח הודעה במועד על "צריכה חריגה" או "צריכה חריגה מאד" לפי סעיפים  .2
ההשוואתיתבבדיקהלדעתהחברהנוכחה(ג)02 חריגהצריכהמהווהשנמדדההכמותכי, ובלבד,

שלהלןהתנאיםשניבהשהתקיימו שבתוספת0מספרבטופסהמפורטבנוסחבהודעהלצרכןתודיע,
תישלח,כאמורהודעה;בצריכההגידולשיעוראתותפרטהרגילהמצריכתוגבוההצריכתוכי,הראשונה

:השוואתיתהבדיקהביצועממועדעסקיםימי0-מחריאולא
;האחרונותהחיובתקופותבששהממוצעתמצריכתולפחותאחוזים001מהווהזוצריכה(0)
חודשיתחיובבתקופתמעוקביםמטרים9עלעולההרגילהצריכתולביןזוצריכהביןההפרש(8)

.חודשית-דוחיובבתקופתמעוקביםמטרים02עלאו
ההשוואתיתבבדיקההחברהנוכחה(0ג) מאודחריגהצריכהמהווהשנמדדההכמותכי, החברהתפעל,

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

.זובדרךהודעות

 
 22התקנת מד מים שנבדק במבדקה, לפי סעיף  .1

.תקיןונמצאבמבדקהשנבדקלאחראלא,אחרמנכסשהוסרמיםמדבנכסתתקיןלא.חברה82


 א22האחרון לכיולו לפי סעיף  החלפת מד מים עד המועד .4
לתקנות22בתקנהלכיולושנקבעהאחרוןהמועדמןיאוחרלאבנכסשמותקןמים-מדתחליףחברה.א82

.מיםמדידת
 )ב(-)א( ו 22)ג( על החלפת מד מים בנכס, לפי סעיפים 22הודעה לצרכן במועד לפי סעיף  .0


.נכסבאותולצרכןכךעלתודיע,לנכסמשויךמיםמדחברההחליפה(א)82
.בנכסהצרכניםלכלכךעלתודיע,בנכסראשימיםמדחברההחליפה(ב)
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המיםמדקריאבהויפורטוהמיםמדהחלפתלאחרשנערךהראשוןהתקופתיבחשבוןתיכללההודעה(ג)
 .ההחלפהבמועדהחדשהמיםמדוקריאשהוחלף

 

 22שמירת צילום קריא של מד המים לפי סעיף  .2
2שלתקופהלמשךההסרהבמועדהמיםמדקריאשלצילוםתשמור,בנכסמיםמדחברהירההס.82

.שנים


 42הכללת הפרטים הנדרשים לפי סעיף  וכןהודעה לצרכן על תוצאות בירור במועד  .2


תוצאותעל,בירורלעריכתבקשהקבלתממועדעסקיםימי02בתוך,בכתבלצרכןתודיעחברה(א).22
.בעקבותיושנקטהוהפעולות(ג)22סעיףלפיכהשערהבירור

:האלההפרטיםייכללובהודעה(ב)
לערוך,הבירורתוצאותעלהודעהקבלתממועדימים80בתוך,מהחברהלדרושהצרכןשלזכותו(0)

לפיבמבדקהלבדיקההמיםמדאתלשלוחמהחברהלדרושאו22סעיףלפינוספותבדיקות
;מיםדתמדילתקנות22תקנה

;הנוספותהבדיקותבדברהסבר(8)
החזרלקבלהצרכןשלוזכותוהמבדקהובדיקתהנוספותהבדיקותביצועעלהחליםהתעריפים(2)

.תקיןהיהלאהמיםשמדהמבדקהבבדיקתיתגלהאםאו00בסעיףהאמורבהתקייםכספי


בקשרלעריכתבירור:22להלןנוסחסעיף
יאוחרלא,כלשהיחיובבתקופתמיםצריכתבעדחיובשלבירורלערוךמחברהדרושלרשאיצרכן(א).22

–להלן)החיובלתקופתהמתייחסהתקופתיהחשבוןלתשלוםשנקבעהאחרוןמהמועדימיםמשלושים
.שגויהתקופתישהחשבוןסבראם(,בירורלעריכתבקשה

.הראשונהבתוספתש2טופסנוסחלפיערוכהתהיהבירורלעריכתבקשה(ב)
:אלהכלאתתבדוק,בירורלעריכתבקשהחברהקיבלה(ג)

;צריכההערכתלפיאומיםמדקריאלפי–החיובקביעתאופן(0)
;המיםמדכוילשבוהאחרוןהמועדמאזשחלףהזמן(8)
;תקיןונמצא82סעיףלפיבמבדקהנבדקהמיםמדהאם(2)
.נכסבאותוהמשויכיםהמיםבמדיהמיםתצריכ–ראשימיםמדבבדיקת(2)


 02הכללת הפרטים הנדרשים, לפי סעיף  וכןהודעה לצרכן על תוצאות הבדיקות הנוספות במועד  .2


–נוספותבדיקותלעריכתדרישהקבלתממועדעסקיםימי80בתוך,בכתבלצרכןתודיעחברה.08
;בעקבותיהןשנקטהלותהפעוועל(ב)29סעיףלפישערכההבדיקותתוצאותעל(0)
לחוק012לסעיףבהתאםהממשלתיתהרשותלפניהבדיקותממצאיעללהשיגהצרכןשלזכותועל(8)

;קבלתןמיוםימים21בתוך
לפיבבקשה,הבדיקותתוצאותקבלתמיוםעסקיםימי80בתוךלחברהלפנותהצרכןשלזכותועל(2)

.מאודחריגהצריכהוהמהושנמדדההמיםשכמותובלבדא08סעיף


 הכללת וכןמשלוח הודעת מנכ"ל החברה על תוצאות בירור צריכה במקרים חריגים במועד  .9
 א')ה(02הפרטים הנדרשים לפי סעיף 

ממועדימים21בתוךבכתבלצרכןכךעלויודיעחריגחיובלבירורבבקשהיחליטהכלליהמנהל(ה)א'08
שלזכותוואתהדחייהנימוקיאתבהודעהיפרט–הבקשהאתלדחותהכלליהמנהלהחליט;הגשתה
סעיףלפי,מקבלתהימים21בתוךלחוק012סעיףלפיהממשלתיתהרשותלפניההחלטהעללהשיגהצרכן

.02


 22תיעוד פניית צרכן לפי סעיף  .15
.פהבעלפנייהלרבות,מצרכןשקיבלהפנייהכלתתעד.חברה22
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 22רכן במועד, לפי סעיף משלוח אישור קבלת פניה לצ .11

הואאםמסרוןבאמצעותלצרכןתפנהשלאובלבדמסרוןצעותבאמהאישוראתלשלוחרשאיתחברה(ב)
.זובדרךהודעותלקבלמעונייןאינוכילההודיע


 26משלוח מענה בכתב לצרכן במועד הקבוע בסעיף  .12

.בבכתכמענההצרכןשלהאלקטרוניהדוארלכתובתתשובהיראוזהסעיףלעניין(ג)
 

 ₪ 515פיצוי ע"ס  .ב

 
 )א(2ביצוע הערכת צריכה בנסיבות הקבועות בסעיף  .11


2בסעיףהאמוראףעל(א.)2 שלהערכהולבצעמסויםמיםמדשלקריאלקרואשלארשאיתחברה,

:להלןלאמורובכפוףהאלהמהמקריםיותראובאחד(,צריכההערכת–להלן)נכסבאותושנצרכההכמות
פעם–לקריאהניתןאינוהמיםשמדאוהמדידהבאמינותלפגועשעלולבאופןנפגעהמיםמד(0)

;אחתחיובתקופתולגביבלבדאחת
תתייחסהצריכהשהערכתובתנאיהיותרלכלפעמיים–כלשהיצריכהמראהאינוהמיםמד(8)

;כלשהיצריכהנמדדהלאהחיובמתקופותאחתושבכלפעםבכלאחתחיובלתקופת
–בחברהתלויותשאינןנסיבותבשלמיםמדלהתקיןניתןשלאאוהמיםמדאללהגיעניתןלא(2)

;האמורותהנסיבותמתקיימותעודכל
,השישיובפרק01בסעיףהמפורטיםבמקרים(2)
.א08סעיףלפיהחברהשלהכלליהמנהלבאישור(0)

לפיהצרכןאתותחייב2סעיףלפיכהצריהערכתתבצעחברה,2בסעיףהאמוראףעל(א).01..

:האלהמהמקריםיותראואחדבהתקיים,9סעיף
;82סעיףלפיבמבדקהנבדקלאהמיםמד(0)
;תקיןלאונמצאבמבדקהנבדקהמיםמד(8)
;מיםמדידתלתקנות22בתקנההקבועהמיםמדשלוכיוללבדיקההמועדחלף(2)
;מיםמדידתתקנותלפירשהנדבאופןהותקןלאהמיםמד(2)
העבודותכילהניחסביריסודישכיקבעהחברהומהנדס(,0()ב)22בסעיףכאמורעבודותנערכו(0)

;המיםבמדהמדידהעלהשפיעו
שבגללןהחברהשבאחריותאחרותנסיבותהתקיימוכינמצא(2()ב)22סעיףלפישנערכובבדיקות(2)

 .עודףבחיובהצרכןחויב

 )ד(11נציג לנכס במקרה של צריכה חריגה מאד במד המים הראשי, במועד הקבוע בסעיף  משלוח .14
צריכהמהווהבנכסהראשיהמיםבמדשנמדדה,הכמותכיההשוואתיתבבדיקההחברהנוכחה(ד)02

עסקיםמיוםיאוחרולא,האפשריבהקדםתשלחוכן(ג)קטןבסעיףכאמורהחברהתפעל,מאודחריגה

לצרכןתשלחחברה(א)22 פנייתוקבלתממועדעסקיםימי2בתוך, ומספרהקבלתהעלבכתבאישור,
בכתבהחברההשיבהאםיחוללאזהסעיף;תשובתהלמתןהאחרוןהמועדאתבוותציין,החברהבספרי
.התקופהאותהבתוךלפנייה

:מאלהאחדלכלבכתבתשיבחברה(א.)29
;מקווןוטופסאלקטרונידוארבאמצעותלרבות,מצרכןשקיבלהבכתבפנייה(0)

צרכןשלפהבעליהפני(8) שלהכלליהמנהללדעתאםאובכתבתשובהלקבלהצרכןביקשאם,
.בכתבמענהמצריכההפנייה,לכךהסמיכושהואמיאו,החברה

08סעיףלהוראותבכפוף(ב) א)קטןבסעיףכאמורלפנייהתשיבחברה, ממועדעסקיםימי02בתוך(
עליהלהשיבהחברהרשאית,נוספותפעולהאובדיקהנהטעולפנייההתשובההיתהאםואולם;קבלתה
ממועדעסקיםימי02מתוםיאוחרלא,בכתבלצרכןשתודיעובלבד,קבלתהממועדעסקיםימי82בתוך
.לווהסיבותהתשובהבמתןהעיכובעל,הפנייהקבלת
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לאכי,הנציגמצא;לראותשניתןככלתקיןהמיםושמדבקריאהטעותנפלהשלאשיוודאלנכסנציג,אחד
בנכסהראשיהמיםבמדולפיה,לנכסבכניסההמודעותבלוח,הודעהיתלה,תקיןהמיםמדוכיטעותנפלה

בכניסהלעיןבולטבמקוםהודעההנציגיתלהמודעותלוחהנעדר;השיעורואתמאודחריגהצריכהנמדדה
חריגהצריכהשלקיומהעללהםולהודיעבנכסצרכניםלאתר,שניתןככל,הנציגינסה,כןכמו;לנכס
 .מאוד

 
 ב)ב(22חיבור צרכן בנכס חדש במועד הקבוע לפי סעיף  .10

בכתבכךעלבקשהלחברהיגישהמיםמערכתלהחברהבתחוםנכסלראשונהלחברהמבקשאדם(א.)ב82
לראשונהשחוברבנכסמים-מדלחיבורהתעריףאתוישלם ;התעריפיםלכלליהשנייהבתוספתהקבוע,

הנכסלחיבורדיןפיעלהנדרשיםהאישוריםכלאתוכןהפרטיתהמיםתשתיתשלתכניותיצרףלבקשתו
.המיםלמערכת

לפיהבקשהקבלתממועדעסקיםימי2בתוךהמיםלמערכתהנכסאתותחברמים-מדתתקיןחברה(ב)
בוצעוכיאישרהחברהומהנדסבוהאמוריםוהאישוריםהתכניותכלעמהשהתקבלוובלבד(,א)קטןסעיף

.המיםלמערכתחיבורהלשםהדרושותהפעולותכלהפרטיתהמיםבתשתית
מים-מדחיבורלהתנותהחברהרשאית,אשירמים-מדבומותקןואשרלראשונההמאוכלסבנכס(ג)

 .זמנית-בושבנכסהמים-מדיכלשלוחיבורבהתקנה
 

 ₪ 525פיצוי ע"ס  .ג

 
 11השעיית פעולות גבייה במקרה של הסדר תשלומים, בהתאם לסעיף  .12

 .התשלומיםבהסדרעמדעודכלגבייהבפעולותהחברהנגדותנקוטלא,תשלומיםהסדרלצרכןנקבע.22
 

 14אפשרות לתשלום חלקי במקרה של הגשת בקשה לעריכת בירור, לפי סעיף  מתן .12
רשאיבירורלעריכתבקשהשהגישצרכן(א.)22 הבירוראתתשליםשהחברהעד, בעדלחברהלשלם,

בתקופתהצריכההערכתלפישיחושב,חלקיתשלוםבירורלעריכתהבקשההוגשהשלגביההחיובתקופת
.החלקיהתשלוםסכוםעללצרכןתודיעהחברה(;החלקיםהתשלו–להלן)החיוב

מןבמדדהעלייהלשיעורצמודהתהיה,הצרכןששילםהחלקיהתשלוםלסכוםמעברהחובסכוםיתרת(ב)
החברההודיעהשבובחודשהאחדלפניסמוךשפורסםהמדדעדהחיובמועדלפניסמוךשפורסםהמדד
 .מעודכנתחיובהודעתלוושלחההבירורהשלמתעללצרכן

 
 10השבת תשלום יתר בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית לפי סעיף  .16

–זהבסעיף(א.)20
אתהמאמתיםמסמכיםבצירוף,יתרבתשלוםחיובועללחברה,בכתב,הצרכןהודעת–"הצרכןהודעת"

;הענייןנסיבותלפישנדרשככל,הודעתו
;הצרכןהודעתמיוםימים21תוםשלאחרהראשוןהיום–"ההחזרמועד"
שהואסכוםעלששילםכאמורתשלוםיתראו,בושחבבלאלחברהצרכןששילםתשלום–"יתרתשלום"

.בוחב
ידיעלאובפועלתשלומובאמצעותבהקדםהתשלוםאתהחברהלותחזיריתרתשלוםצרכןשילם(ב)

.המאוחרלכלהקרובהתקופתיבחשבוןקיזוזו
שפורסםהמדדמןהמדדשלהעלייהשיעורלפיהפרשיםבתוספתהיתרתשלוםאתתחזירחברהה(ג)

שבובחודשהאחדלפניסמוךשפורסםהמדדעדהיתרמתשלומיתשלוםכלשלתשלומויוםלפניסמוך
.לצרכןהוחזר

הודעתאחרשלהקרובהתקופתיבחשבוןזיכויוידיעלאוההחזרמועדעדהיתרתשלוםהוחזרלא(ד)
בצירוף,ההחזרממועד(ג)קטןבסעיףכאמורשהצטברהתשלוםאתהחברהתחזיר,המאוחרלפי,הצרכן
 .בפועלהחזרתויוםעדההחזרממועד,יומיבחישוב,הכלליהחשבפיגוריםריבית

 
 01השבת תשלום בעד בדיקות נוספות, לפי סעיף  .25

א)01עיףבסהמנוייםמהמקריםיותראואחדהתקיים.00 ו)-ו( בעדששילםהסכוםלצרכןיוחזר(,
.הנוספותהבדיקותעריכת
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,9סעיףלפיהצרכןאתותחייב2סעיףלפיצריכההערכתתבצעחברה,2בסעיףהאמוראףעל(א.)01

:האלהמהמקריםיותראואחדבהתקיים
;82סעיףלפיבמבדקהנבדקלאהמיםמד(0)
;תקיןלאונמצאבמבדקהנבדקהמיםמד(8)
;מיםמדידתלתקנות22בתקנההקבועהמיםמדשלוכיוללבדיקההמועדחלף(2)
;מיםמדידתתקנותלפיהנדרשבאופןהותקןלאהמיםמד(2)
העבודותכילהניחסביריסודישכיקבעהחברהומהנדס(,0()ב)22בסעיףכאמורעבודותנערכו(0)

;המיםבמדהמדידהעלהשפיעו
שבגללןהחברהשבאחריותאחרותנסיבותהתקיימוכינמצא(2()ב)22סעיףלפישנערכובבדיקות(2)

.עודףבחיובהצרכןחויב
לצרכניםהחיובאתהחברהתתקן,צרכניםביןהוצלבובנכסהמיםמדיכיהחברהמצאה(ו)...

ובלבד,המיםמדיוהוצלבשבהןהחיובבתקופותבפועלצריכתםלפי,הצלבההתרחשהשביניהם
 .הנכסנמצאשבובשטחחיוניתלפעילותרישיוןהחברהקיבלהשבולמועדיקדמולאשהתקופות

 


 הוראות כלליות: .ד


בנוסףלכךסכוםזההלכל .0 תשלםלצרכן בהתאםלאמורלעיל, לצרכן חברהשלאשילמהפיצוי
תקופתחיובשבהנמשכהההפרה.

אףאםלאהתקבלהדרישהמהצרכן.,חברהתשלםפיצוילצרכן .8
ימיםממועדהפרת20תשלוםהפיצוייהיהעדמועדהחיובשלהחשבוןהתקופתיהראשוןשלאחר .2

"(,בהשבהאובקיזוזמהחשבוןהתקופתיהבא.המועד הקובעההוראהשלעיל)להלן:"
תתוו .2 לעיל, כאמור פיצוי לצרכן שולם לא של פיגורים וריבית הצמדה עליו הכלליסף ,החשב

עד בטעות( הנראהמדובר כפי התשלום", "ממועד צוין )בכללים הקובע מהמועד יומי, בחישוב
תשלומובפועלשלהפיצוי.

"(לפיהשינויבמדדהמחיריםיום העדכוןבינוארבכלשנה)להלן:"0-הסכומיםשלעיליעודכנוב .0
כוןלעומתהמדדשהיהידועבשנהשקדמהלו.יוםהעדכוןהראשוןיהיהלצרכןהידועביוםהעד

 ביום הידוע המדד 0.2.8102לעומת של מכפלה שהוא לסכום מטה כלפי יעוגל זה סכום  01.
אגורות.

מערכות .2 קריסת השבתה, שביתה, מלחמה, כגון החברה, לשליטת נתונים שאינם באירועים
ש חריגים, טבע אירועי כאמורמחשוב, התחייבויותיה את לבצע מהחברה נמנע מהם כתוצאה

 לעיל,לאתימנההתקופהשבהנמשךאותואירועבמנייןהימיםלחישובההפרה.
חברהלאתחויבבתשלוםפיצוילצרכןבמקריםשלשריפה,איבודנתוניםכתוצאהמשבר,תקלות .2

נותהחברה.חומרהאוגניבה,חבלהוכיוצ"ב,ובלבדשהדברלאנבעמרשל










