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הסבר על מתן פיצוי לצרכנים

לפיהפרקהתשיעיבכלליתאגידימיםוביוב(אמותמידהוהוראותבענייןהרמה,הטיבוהאיכותשלהשירותיםשעלחברה
לתתלצרכניה),תשע"א8100-שפורסםביום 02.2.8102


החלמיום,0.0.8100התאגידמחויבלפצותצרכניםבמקריםהבאים :

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

א .פיצוי ע"ס ₪ 05
 .1הודעה לצרכן בחשבון התקופתי כי הוא מבוסס על הערכת צריכה לפי סעיף 11

.00ערכה החברה חשבון תקופתי המתבסס על הערכת צריכה,תודיע לצרכן בחשבון התקופתי כי החשבון
מבוססעלהערכתצריכהואתהסיבהלביצועהערכתצריכה; 
בוצעההערכתצריכהבשלהאמורבסעיף(2א)()2(דהיינולאניתןלהגיעאלמדהמיםאושלאניתןלהתקין
מדמיםבשלנסיבותשאינןתלויותבחברה–כלעודמתקיימותהנסיבותהאמורות)תפרטהחברהלצרכן,
במסמךשיצורףלחשבוןהמיםהראשון,שנערךעלבסיססעיף(2א)(;)2 
המסמךיפרטמהיהמניעהשהתגלתהואתאופןעריכתהחשבוןעדלהסרתהמניעה .


 .2משלוח הודעה במועד על "צריכה חריגה" או "צריכה חריגה מאד" לפי סעיפים (11ג) ו(11-ג)1

(02ג) נוכחה החברה לדעת בבדיקה ההשוואתית ,כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה ,ובלבד
שהתקיימו בה שני התנאים שלהלן ,תודיע לצרכן בהודעה בנוסח המפורט בטופס מספר  0שבתוספת
הראשונה,כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט את שיעור הגידול בצריכה;הודעה כאמור,תישלח
לאיאוחרמ0-ימיעסקיםממועדביצועהבדיקההשוואתית :
()0צריכהזומהווה001אחוזיםלפחותמצריכתוהממוצעתבששתקופותהחיובהאחרונות; 
()8ההפרשביןצריכהזולבין צריכתוהרגילהעולהעל9מטריםמעוקביםבתקופתחיובחודשית
אועל02מטריםמעוקביםבתקופתחיובדו-חודשית .
(ג )0נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית ,כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה מאוד ,תפעל החברה
כאמור בסעיף קטן (ג) וכן ,אם יש ברשותה מספר טלפון של הצרכן ,תעשה מאמץ סביר להודיע לו בלא
דיחוי,בטלפון או באמצעות מסרון,כי צריכתו חריגה מאוד;בהודעה תפרט החברה את הכמות שנמדדה
ואת שיעור הגידול בצריכה;חברה לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו מעוניין לקבל
הודעותבדרךזו .

 .1התקנת מד מים שנבדק במבדקה ,לפי סעיף 22

.82חברהלאתתקיןבנכסמדמיםשהוסרמנכסאחר,אלאלאחרשנבדקבמבדקהונמצאתקין .


 .4החלפת מד מים עד המועד האחרון לכיולו לפי סעיף 22א

82א .חברה תחליף מד-מים שמותקן בנכס לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע לכיולו בתקנה  22לתקנות
מדידתמים .

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

(82א)החליפהחברהמדמיםמשויךלנכס,תודיעעלכךלצרכןבאותונכס .
(ב)החליפהחברהמדמיםראשיבנכס,תודיעעלכךלכלהצרכניםבנכס .
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(ג) ההודעה תיכלל בחשבון התקופתי הראשון שנערך לאחר החלפת מד המים ויפורטו בה קריא מד המים
שהוחלףוקריאמדהמיםהחדשבמועדההחלפה.

 .2שמירת צילום קריא של מד המים לפי סעיף 22

.82הסירהחברהמדמיםבנכס,תשמורצילוםשלקריאמדהמיםבמועדההסרהלמשךתקופהשל2
שנים .






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

.22(א) חברה תודיע לצרכן בכתב,בתוך  02ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור,על תוצאות
הבירורשערכהלפיסעיף(22ג)והפעולותשנקטהבעקבותיו .
(ב) בהודעהייכללוהפרטיםהאלה :
( )0זכותושלהצרכןלדרושמהחברה,בתוך80ימיםממועדקבלתהודעהעלתוצאותהבירור,לערוך
בדיקות נוספות לפי סעיף  22או לדרוש מהחברה לשלוח את מד המים לבדיקה במבדקה לפי
תקנה22לתקנותמדידתמים; 
( )8הסברבדברהבדיקותהנוספות; 
( )2התעריפים החלים על ביצוע הבדיקות הנוספות ובדיקת המבדקה וזכותו של הצרכן לקבל החזר
כספיבהתקייםהאמורבסעיף00אואםיתגלהבבדיקתהמבדקהשמדהמיםלאהיהתקין .

להלןנוסחסעיף22בקשרלעריכתבירור :
 .22(א)צרכן רשאי לדרוש מחברה לערוך בירורשל חיוב בעדצריכת מים בתקופת חיוב כלשהי,לא יאוחר
משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב (להלן –
בקשהלעריכתבירור),אםסברשהחשבוןהתקופתישגוי .
(ב)בקשהלעריכתבירורתהיהערוכהלפינוסחטופס2שבתוספתהראשונה .
(ג)קיבלהחברהבקשהלעריכתבירור,תבדוקאתכלאלה :
( )0אופןקביעתהחיוב–לפיקריאמדמיםאולפיהערכתצריכה; 
( )8הזמןשחלףמאזהמועדהאחרוןשבוכוילמדהמים; 
( )2האםמדהמיםנבדקבמבדקהלפיסעיף82ונמצאתקין; 
( )2בבדיקתמדמיםראשי–צריכתהמיםבמדיהמיםהמשויכיםבאותונכס .


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

.08חברהתודיעלצרכןבכתב,בתוך80ימיעסקיםממועדקבלתדרישהלעריכתבדיקותנוספות– 
()0עלתוצאותהבדיקותשערכהלפיסעיף(29ב)ועלהפעולותשנקטהבעקבותיהן; 
( )8על זכותו של הצרכן להשיג על ממצאי הבדיקות לפני הרשות הממשלתית בהתאם לסעיף  012לחוק
בתוך21ימיםמיוםקבלתן; 
()2עלזכותושלהצרכןלפנותלחברהבתוך80ימיעסקיםמיוםקבלתתוצאותהבדיקות,בבקשהלפי
סעיף08אובלבדשכמותהמיםשנמדדהמהווהצריכהחריגהמאוד .


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

08א'(ה) המנהלהכללייחליטבבקשהלבירורחיובחריגויודיעעלכךלצרכןבכתבבתוך21ימיםממועד
הגשתה;החליטהמנהלהכללילדחותאתהבקשה–יפרטבהודעהאתנימוקיהדחייהואתזכותושל
הצרכןלהשיגעלההחלטהלפניהרשותהממשלתיתלפיסעיף012לחוקבתוך21ימיםמקבלתה,לפיסעיף
 .02


 .15תיעוד פניית צרכן לפי סעיף 22

.22חברהתתעדכלפנייהשקיבלהמצרכן,לרבותפנייהבעלפה .
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 .11משלוח אישור קבלת פניה לצרכן במועד ,לפי סעיף 22
(22א) חברה תשלח לצרכן ,בתוך  2ימי עסקים ממועד קבלת פנייתו ,אישור בכתב על קבלתה ומספרה
בספרי החברה,ותציין בו את המועד האחרון למתן תשובתה;סעיף זה לא יחול אם השיבה החברה בכתב
לפנייהבתוךאותההתקופה .
(ב)חברהרשאיתלשלוחאתהאישורבאמצעותמסרוןובלבדשלאתפנהלצרכןבאמצעותמסרוןאםהוא
הודיעלהכיאינומעונייןלקבלהודעותבדרךזו .


 .12משלוח מענה בכתב לצרכן במועד הקבוע בסעיף 26

(.29א) חברהתשיבבכתבלכלאחדמאלה :
()0פנייהבכתבשקיבלהמצרכן,לרבותבאמצעותדואראלקטרוניוטופסמקוון; 
()8פנייה בעל פה של צרכן ,אם ביקש הצרכן לקבל תשובה בכתב או אם לדעת המנהל הכללי של
החברה,אומישהואהסמיכולכך,הפנייהמצריכהמענהבכתב .
(ב) בכפוף להוראות סעיף  ,08חברה תשיב לפנייה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך  02ימי עסקים ממועד
קבלתה;ואולם אם היתה התשובה לפנייה טעונה בדיקה או פעולה נוספות,רשאית החברה להשיב עליה
בתוך  82ימי עסקים ממועד קבלתה,ובלבד שתודיע לצרכן בכתב,לא יאוחר מתום  02ימי עסקים ממועד
קבלתהפנייה,עלהעיכובבמתןהתשובהוהסיבותלו .
(ג)לענייןסעיףזהיראותשובהלכתובתהדוארהאלקטרונישלהצרכןכמענהבכתב .

ב .פיצוי ע"ס ₪ 155
 .11ביצוע הערכת צריכה בנסיבות הקבועות בסעיף (2א)


(.2א) על אף האמור בסעיף  ,2חברה רשאית שלא לקרוא קריא של מד מים מסוים ולבצע הערכה של
הכמותשנצרכהבאותונכס(להלן–הערכתצריכה),באחדאויותרמהמקריםהאלהובכפוףלאמורלהלן :
( )0מד המים נפגע באופן שעלול לפגוע באמינות המדידה או שמד המים אינו ניתן לקריאה – פעם
אחתבלבדולגביתקופתחיובאחת; 
( )8מד המים אינו מראה צריכה כלשהי – פעמיים לכל היותר ובתנאי שהערכת הצריכה תתייחס
לתקופתחיובאחתבכלפעםושבכלאחתמתקופותהחיובלאנמדדהצריכהכלשהי; 
( )2לא ניתן להגיע אל מד המים או שלא ניתן להתקין מד מים בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה –
כלעודמתקיימותהנסיבותהאמורות; 
( )2במקריםהמפורטיםבסעיף01ובפרקהשישי ,
( )0באישורהמנהלהכללישלהחברהלפיסעיף08א .

עלאףהאמורבסעיף,2חברהתבצעהערכתצריכהלפיסעיף2ותחייבאתהצרכןלפי
 .01..(א)
סעיף,9בהתקייםאחדאויותרמהמקריםהאלה :
( )0מדהמיםלאנבדקבמבדקהלפיסעיף ;82
( )8מדהמיםנבדקבמבדקהונמצאלאתקין; 
( )2חלףהמועדלבדיקהוכיולשלמדהמיםהקבועבתקנה22לתקנותמדידתמים; 
( )2מדהמיםלאהותקןבאופןהנדרשלפיתקנותמדידתמים; 
( )0נערכועבודותכאמורבסעיף(22ב)(,)0ומהנדסהחברהקבעכיישיסודסבירלהניחכיהעבודות
השפיעועלהמדידהבמדהמים; 
( )2בבדיקותשנערכולפיסעיף(22ב)()2נמצאכיהתקיימונסיבותאחרותשבאחריותהחברהשבגללן
חויבהצרכןבחיובעודף.

 .14משלוח נציג לנכס במקרה של צריכה חריגה מאד במד המים הראשי ,במועד הקבוע בסעיף (11ד)
(02ד) נוכחההחברהבבדיקהההשוואתיתכיהכמות,שנמדדהבמדהמיםהראשיבנכסמהווהצריכה
חריגהמאוד,תפעלהחברהכאמורבסעיףקטן(ג)וכןתשלחבהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמיוםעסקים

4
אחד,נציגלנכסשיוודאשלאנפלהטעותבקריאהושמדהמיםתקיןככלשניתןלראות;מצאהנציג,כילא
נפלהטעותוכימדהמיםתקין,יתלההודעה,בלוחהמודעותבכניסהלנכס,ולפיהבמדהמיםהראשיבנכס
נמדדהצריכהחריגהמאודואתשיעורה;הנעדרלוחמודעותיתלההנציגהודעהבמקוםבולטלעיןבכניסה
לנכס;כמוכן,ינסההנציג,ככלשניתן,לאתרצרכניםבנכסולהודיעלהםעלקיומהשלצריכהחריגה
מאוד.

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

82ב(.א) אדםהמבקשלחברלראשונהנכסבתחוםהחברהלמערכתהמיםיגישלחברהבקשהעלכךבכתב
וישלם את התעריף לחיבור מד-מים בנכס שחובר לראשונה ,הקבוע בתוספת השנייה לכללי התעריפים;
לבקשתו יצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים על פי דין לחיבור הנכס
למערכתהמים .
(ב) חברה תתקין מד-מים ותחבר את הנכס למערכת המים בתוך  2ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לפי
סעיףקטן(א),ובלבדשהתקבלועמהכלהתכניותוהאישוריםהאמוריםבוומהנדסהחברהאישרכיבוצעו
בתשתיתהמיםהפרטיתכלהפעולותהדרושותלשםחיבורהלמערכתהמים .
(ג)בנכסהמאוכלסלראשונהואשרמותקןבומד-מיםראשי,רשאיתהחברהלהתנותחיבורמד-מים
בהתקנהוחיבורשלכלמדי-המיםשבנכסבו-זמנית.

ג .פיצוי ע"ס ₪ 255
 .12השעיית פעולות גבייה במקרה של הסדר תשלומים ,בהתאם לסעיף 11

.22נקבעלצרכןהסדרתשלומים,לאתנקוטנגדוהחברהבפעולותגבייהכלעודעמדבהסדרהתשלומים.

 .12מתן אפשרות לתשלום חלקי במקרה של הגשת בקשה לעריכת בירור ,לפי סעיף 14

(.22א) צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור רשאי ,עד שהחברה תשלים את הבירור ,לשלם לחברה בעד
תקופת החיוב שלגביה הוגשה הבקשה לעריכת בירור תשלום חלקי,שיחושב לפי הערכת הצריכה בתקופת
החיוב(להלן–התשלוםהחלקי);החברהתודיעלצרכןעלסכוםהתשלוםהחלקי .
(ב)יתרתסכוםהחובמעברלסכוםהתשלוםהחלקיששילםהצרכן,תהיהצמודהלשיעורהעלייהבמדדמן
המדדשפורסםסמוךלפנימועדהחיובעדהמדדשפורסםסמוךלפניהאחדבחודששבוהודיעההחברה
לצרכןעלהשלמתהבירורושלחהלוהודעתחיובמעודכנת.

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

(.20א) בסעיףזה– 
"הודעת הצרכן"– הודעת הצרכן,בכתב,לחברה על חיובו בתשלום יתר,בצירוף מסמכים המאמתים את
הודעתו,ככלשנדרשלפינסיבותהעניין; 
"מועדההחזר"–היוםהראשוןשלאחרתום21ימיםמיוםהודעתהצרכן; 
"תשלוםיתר"–תשלוםששילםצרכןלחברהבלאשחבבו,אויתרתשלוםכאמורששילםעלסכוםשהוא
חבבו .
(ב) שילם צרכן תשלום יתר תחזיר לו החברה את התשלום בהקדם באמצעות תשלומו בפועל או על ידי
קיזוזובחשבוןהתקופתיהקרובלכלהמאוחר .
(ג) החברה תחזיר את תשלום היתר בתוספת הפרשים לפי שיעור העלייה של המדד מן המדד שפורסם
סמוך לפני יום תשלומו של כל תשלום מתשלומי היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני האחד בחודש שבו
הוחזרלצרכן .
(ד)לאהוחזרתשלוםהיתרעדמועדההחזראועלידיזיכויובחשבוןהתקופתיהקרובשלאחרהודעת
הצרכן,לפיהמאוחר,תחזירהחברהאתהתשלוםשהצטברכאמורבסעיףקטן(ג)ממועדההחזר,בצירוף
ריביתפיגוריםהחשבהכללי,בחישוביומי,ממועדההחזרעדיוםהחזרתובפועל.

 .25השבת תשלום בעד בדיקות נוספות ,לפי סעיף 01

התקיים אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף (01א)ו(-ו),יוחזר לצרכן הסכום ששילם בעד
.00
עריכתהבדיקותהנוספות .
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(.01א) על אף האמור בסעיף ,2חברה תבצע הערכת צריכה לפי סעיף  2ותחייב את הצרכן לפי סעיף ,9
בהתקייםאחדאויותרמהמקריםהאלה :
( )0מדהמיםלאנבדקבמבדקהלפיסעיף ;82
( )8מדהמיםנבדקבמבדקהונמצאלאתקין; 
( )2חלףהמועדלבדיקהוכיולשלמדהמיםהקבועבתקנה22לתקנותמדידתמים; 
( )2מדהמיםלאהותקןבאופןהנדרשלפיתקנותמדידתמים; 
( )0נערכו עבודות כאמור בסעיף (22ב)(,)0ומהנדס החברה קבע כי יש יסוד סביר להניח כי העבודות
השפיעועלהמדידהבמדהמים; 
( )2בבדיקותשנערכולפיסעיף(22ב)()2נמצאכיהתקיימונסיבותאחרותשבאחריותהחברהשבגללן
חויבהצרכןבחיובעודף .
מצאההחברהכימדיהמיםבנכסהוצלבוביןצרכנים,תתקןהחברהאתהחיובלצרכנים
(...ו)
שביניהםהתרחשההצלבה,לפיצריכתםבפועלבתקופותהחיובשבהןהוצלבומדיהמים,ובלבד
שהתקופותלאיקדמולמועדשבוקיבלההחברהרישיוןלפעילותחיוניתבשטחשבונמצאהנכס.


הוראות כלליות:

ד.

.0
.8
.2
.2
.0

.2
.2




חברה שלא שילמה פיצוי לצרכן בהתאם לאמור לעיל ,תשלם לצרכן בנוסף לכך סכום זהה לכל
תקופתחיובשבהנמשכהההפרה .
חברהתשלםפיצוילצרכן,אףאםלאהתקבלהדרישהמהצרכן .
תשלוםהפיצוייהיהעדמועדהחיובשלהחשבוןהתקופתיהראשוןשלאחר20ימיםממועדהפרת
ההוראהשלעיל(להלן:"המועד הקובע"),בהשבהאובקיזוזמהחשבוןהתקופתיהבא .
לא שולם לצרכן פיצוי כאמור לעיל ,תתווסף עליו הצמדה וריבית פיגורים של החשב הכללי,
בחישוב יומי ,מהמועד הקובע (בכללים צוין "ממועד התשלום" ,כפי הנראה מדובר בטעות) עד
תשלומובפועלשלהפיצוי. 
הסכומיםשלעיליעודכנוב 0-בינוארבכלשנה(להלן:"יום העדכון")לפיהשינויבמדדהמחירים
לצרכןהידועביוםהעד כוןלעומתהמדדשהיהידועבשנהשקדמהלו.יוםהעדכוןהראשוןיהיה
לעומת המדד הידוע ביום  .0.2.8102 סכום זה יעוגל כלפי מטה לסכום שהוא מכפלה של 01
אגורות .
באירועים שאינם נתונים לשליטת החברה ,כגון מלחמה ,שביתה ,השבתה ,קריסת מערכות
מחשוב ,אירועי טבע חריגים ,שכתוצאה מהם נמנע מהחברה לבצע את התחייבויותיה כאמור
לעיל,לאתימנההתקופהשבהנמשךאותואירועבמנייןהימיםלחישובההפרה.
חברהלאתחויבבתשלוםפיצוילצרכןבמקריםשלשריפה,איבודנתוניםכתוצאהמשבר,תקלות
חומרהאוגניבה,חבלהוכיוצ"ב,ובלבדשהדברלאנבעמרשלנותהחברה .






