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  נתבעת/המשיבה

  

  לאישור תובענה ייצוגיתבקשה 

  2006-ו"תשס, לפי חוק תובענות ייצוגיות

  

  :בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן
: להלן( לבקשה 'Aכנספח לאשר את התובענה הייצוגית המצורפת לבקשה זו   .א

 2006-ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיותבהתאם להוראות , כתובענה ייצוגית) "התובענה"

 .שינוי שבית המשפט הנכבד יחליט עליו ביחס לבקשהבכל , )"חוק התובענות":להלן(

  Aנספח 

לחוק התובענות כי הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה ) א(14וסעיף ) א(10לקבוע לפי סעיף   .ב

צרכן "תושבי העיר ירושלים אשר מוגדרים כ, כלל לקוחותיה של המשיבההייצוגית תהיה 

 .לבקשה 93כפי שיפורט להלן בסעיף , בהתאם לחוק" ביתי

כי המבקשים יהיו התובעים הייצוגיים , לחוק התובענות) 2)(א(14בהתאם לסעיף , לקבוע  .ג

 .כוח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוג-כוחם בבקשה זו יהיו באי-וכי באי

 :עילות התובענה הן כדלהלןלחוק התובענות כי ) 3)(א(14לקבוע לפי סעיף   .ד

) חדשנוסח (פקודת הנזיקין  ל63 לפי סעיף הפרת חובה חקוקה )1

 על ידי מדידת צריכת -) "פקודת הנזיקין": להלן (1968- ח"תשכ

 יום ועל 60- יום ואף מ30-המים ללקוחותיה בפרקי זמן הארוכים מ

 ובאיחור  יום60- ידי מסירת הודעה לתשלום בפרקי זמן הארוכים מ



 להוראות כללי המים )א(6 הפרה המשיבה הן את סעיף ,ניכר

כללי ": להלן (1994 –ד "תשנ) מיותתעריפים למים ברשויות המקו(

- ח"תשמ) מדי מים(  לתקנות מדידת מים53 והן את סעיף") המים

  )."תקנות מדידת מים": להלן (1988

על ידי מדידת צריכת המים שלא בתדירות  –הטעייה ואי גילוי מידע  )2

מהם מידע אודות הרגלי נמנע הקבועה בחוק מוטעים הצרכנים וכן 

ה מוטעים הצרכנים לחשוב כי צריכת המים באופן ז. הצריכה שלהם

 .שלהם שונה מכפי שהיא

 לחוק עשיית עושר ולא 1 לפי סעיף עשיית עושר ולא במשפט )3

 –) "חוק עשיית עושר ולא במשפט": להלן (1979-ט"תשל, במשפט

על ידי מספר מדידות פחותות מהקבוע בחוק חוסכת לעצמה המשיבה 

, בנוסף. על חשבון לקוחותיהכספים הכרוכים בעלויות המדידה וזאת 

על ידי אופן מדידת המים הלקוי משלמים הצרכנים עבור התעריפים 

וכן נמנעת מהם האפשרות לחשב ולצמצם את , הגבוהים ולא בנמוכים

 בניגוד למצב – צריכת המים שלהם בהתאם למדרגות התעריפים

 . הדברים שאמור להיות אם הייתה פועלת המשיבה בהתאם לחוק

המשיבה הינה תאגיד אשר  – וחריגה מסמכותבה מנהלית הפרת חו )4

פעילותה של .  שירות ציבורי לכלל תושבי ירושליםקפועל כרשות ומספ

המשיבה ואופן גביית התשלום עבור אספקת המים מוסדרת ומוכתבת 

מים ושולחת את  תשלום עבורבעת שגובה המשיבה . על פי חוק

 בהוראות החוק חורגת הודעות התשלום באופן המנוגד מזה המוכתב

המשיבה מסמכותה ומפרה את כללי תום הלב החלים עליה כרשות 

 .ציבורית

לחוק התובענות וכי הסעד ) 4)(א(14לקבוע את הסעד לתביעה ייצוגית זו בהתאם לסעיף   .ה

בין המחיר שהיו אמורים יהיה בדרך של פיצוי כלל לקוחותיה של המשיבה עבור הפער 

בגין האופן הלקוי שבו מודדת המשיבה את צריכת הנוצר , עללשלם לבין זה ששילמו בפו

ליתן צו המורה למשיבה לקיים את הוראות , בנוסף. וכן האיחור בהודעות התשלום המים

החקיקה האמורות לעיל ולבצע את המדידות בפרקי הזמן הקבועים בחוק ולשלוח את 

 .לבקשה 98 בסעיף בנוסף לסעדים הנוספים המנוייםכל זאת . הודעות התשלום בהתאם

לקבוע כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם באופן שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד בהתאם   .ו

 . לחוק התובענות25לסעיף 

 .בגמול למבקשים ובשכר טרחה לבאי כוחם, לחייב את המשיב בהוצאות התובענה  .ז

  

נרשמה לא  הגשת הבקשהנכון ליום , כ המבקשים בפנקס התובענות הייצוגיות"לפי בדיקת ב

בקשה או תביעה המעלה שאלות מהותיות בעובדה או במשפט הדומות לשאלות נשואות תובענה 

א "ת נגד המשיבה בגין גבייה לא חוקית של היטל בגין צריכת מים עודפת אמנם הוגשה בקשה. זו

בניגוד , הבקשה הנוכחיתאך  ,מ"חברת הגיחון בע' חיים קורפו נ) 10678א "בש (3647/09

, בכל ימות השנהבניגוד לחוק , סקת באופן מדידת מים וגבייה עבור הצריכה הביתיתלקודמתה עו

ואינה עוסקת בהטלת ההיטל עבור צריכה עודפת , וגם לפני חקיקת החוק להתייעלות כלכלית



מהווה דוגמא הממחישה את הטענה , כפי שיפורט להלן, גביית היטל המים, עם זאת. באופן מיוחד

  .והמרכזית של תובענה ז

  

  כללי

  :  קובעלכללי המים) א(6§

רשות מקומית תגבה את התעריפים המפורטים בכללים "
אחת שנעשה , אלה אך ורק על פי קריא מדי מים

מדי (מים   בהתאם לתקנות מדידתלחודשיים לפחות
ובסמוך למתן הודעה לצרכנים על , 1988-ח"תשמ, )מים

אחת תצרוכת המים שלהם כאמור באותן תקנות 
לא תגבה ; ) ההודעה לצרכנים-להלן  (ם לפחותלחודשיי

רשות מקומית תעריפי מים לפי כללים אלה בכל דרך 
  ".אחרת

  

ברווחי זמן העולים על על ידי המשיבה עניינה של תובענה זו הוא בביצוע מדידות המים 

 שליחת הודעות תשלום ללקוחותיה וגביית תשלום על אספקת ,הקבוע בחוק וכפועל יוצא מכך

 וכן לחוק ההתייעלות הכלכלית ,"תקנות מדידת המים"ל, "כללי המים"לאופן המנוגד מים ב

 :להלן (2009-ט"תשס, )2010-  ו2009תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים (

  .")חוק התייעלות כלכלית"

  

לא רק שהיא ,  יום60-מדידת המים והודעה ללקוח על גבייה עבור צריכה ברווחי זמן גדולים מ

 היא אף פוגעת בלקוחות המשיבה ומטעה אותם באשר להרגלי צריכת המים ,מנוגדת לחוק

 אפשרות ממשית לתכנן את צריכת המים באופן פעולה זה מונעת המשיבה מלקחותיה .שלהם

מדידת המים במרווחי זמן גדולים וחישוב תעריפי , כמו כן. הביתית שלהם ולכלכל צעדיהם

שלקוחות משלמים בתעריפים גבוהים שלא לצורך ובכך  לכך המביא, המים בהתאם לכך

. אולם גם בימים כתיקונם, במיוחד בתקופות של שינויי תעריפים, ניזוקים מבחינה כלכלית

ת לעצמה עלויות ממצמצשהיא חוק תוך כדי כך נהלים במפרה המשיבה את ה, בהתנהלותה

   .שלא כדיןעל חשבון לקוחותיה ובכך מתעשרת , הכרוכות בקריאת מוני המים

  

ולכאורה " אחת לחודשיים לפחות"מקבועי הזמן של כל חריגה כללי המים אינם מתירים 

לאור . חורגת המשיבה מסמכותה בכך שהיא גובה כסף שלא בהתאם לקבוע בכללי המים

לא דורשים המבקשים להפסיק לאלתר את הגבייה על אף שהיא  ,חשיבות השירות החיוני

אין ספק כי לא ניתן לתת יד להמשך הגבייה על ידי המשיבה שלא  ברם –נגועה באי חוקיות 

  .בקבועי הזמן הקבועים בחוק

  

  :רקע

 

 תם של הינה תאגיד הביוב והמים הממונה על אספקת המים וחיוב עבור צריכהמשיבה .1

פ חוק כחברה וסמכותה ניתנה לה על ידי עיריית "החברה מאוגדת ע. תושבי ירושלים

המאפשר שאספקת , 2001 –א "תשס, די מים וביוביתאג חוק ל3בהתאם לסעיף , ירושלים

 . המים תבוצע בידי חברה שתוקם לצורך כך

 



 נידון מעמדה של החברה חיים קורפו' מ נ"חברת הגיחון בע 10835/09) ם- י(א "בבש .2

  . יש להתייחס אליה כרשות, ונקבע כי מכיוון שמדובר בגוף המעניק שירות ציבורי

 לחוק 2לפי סעיף . פי דין-ד ציבורי עלהמבקשת ממלאת תפקי"
היא גם גופים ואנשים אחרים " רשות", בתי משפט מנהליים

לפי חוק תאגידי מים . הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין
עולה כי היא גוף הממלא , שמכוחו פועלת המבקשת, וביוב

על "הביטוי ". פועלת על פי דין"המבקשת אף . תפקיד ציבורי
מעותו כי מילוי התפקיד הציבורי מוטל על גוף מכוח מש" פי דין

לא : ודוק. וזאת להבדיל מהסכם או ממסמך מכונן אחר, הדין
. אלא התפקיד המוטל עליו, הגוף הוא שצריך להיות יציר הדין

 ."רשות"המבקשת היא , לאור האמור
  

 ,ובזאת התקנת מתקני מים(פעילותה , כרשות וכתאגיד מים הפועל ברשות מקומית .3

מודרכת ומוכתבת על ידי כללי המים ותקנות ) ' וכוגבייה, מדידה, בדיקות תקופתיות

נתונה המשיבה לפיקוח ולביקורת של הרשות הממשלתית למים , כמו כן. מדידת המים

תוקף כללי הדין המנהלי חלה עליה חובה מוגברת לפעול בתום לב מו בהתאם לכך. ולביוב

 .ולקיים את החוק

 

אספקת המים בתחום שיפוטה של עיריית ירושלים נעשתה על ידי , העד להקמת המשיב .4

המשיבה הוקמה במטרה לשפר את השירות לציבור ולא כדי . עיריית ירושלים בעצמה

 לאפשר לספק המים להתחמק מהפיקוח המנהלי

  

 מוגשת בקשה זו והתובענה המצורפת אליה לבית המשפט ,בהתאם לכך האמור לעיל  .5

 .לעניינים מנהליים

 

מדינת ישראל נמצאת מזה שנים במשבר של מחסור במים ובאופן כללי ישנה , כידוע .6

ההוראות המסדירות את אופן גביית המים והגבייה עבור . חשיבות רבה לחיסכון במים

נועדו לאפשר לצרכן  " הטל הבצורת"שהיו קיימות עוד לפני הטלת , צריכה באופן מדורג

הן עבור המטרה הציבורית והן עבור חיסכון , יםלכלכל את צעדיו ולאפשר לו לחסוך במ

 .כלכלי של הצרכן עצמו

  

המחוקק שם לעצמו כמטרה להתאים את אופן מדידת המים וגבייה עבור צריכתם של  .7

תושבי ישראל באופן שיאפשר לצרכנים לצרוך פחות מים ולהביא לייעול המערכת 

תכלית ציבורית של , ההראשונ: מטרה זו הינה בעלת שתי תכליות במקביל. בכללותה

אפשרות , השנייה. לאור מצוקת המים בישראל, צמצום בצריכת המים הביתי וחיסכון

במיוחד לאור העלאת המחירים בגין צריכה (לצרכנים לחסוך בהוצאות על צריכת מים 

בניסיון למזער את נזקיו של הצרכן , תוך כדי צמצם הצריכה הביתית) עודפת אך גם לפניה

 . הפרטי

   

התלויים בהתנהלותם של , רות אלו אפשריות רק על ידי צירופם של מספר משתניםמט .8

  : הגופים המספקים מים וגובים עבור צריכת המים מהתושבים



אופן הגבייה ומידת הצריכה ,  בהיר ותדיר אודות הכללים החדשיםהפקת מידע  .א

 .ברווחי זמן קבועים ותדירים

וכן הודעה לצרכנים על , קבוע בחוקבכפוף ל, מדידה וגבייה ברווחי זמן קבועים  .ב

 .גביית תעריפי המים בסמוך למדידה

 . ברורות ויעילות בין הספק לצרכניםיצירת דרכי תקשורת  .ג

 

כל אלו אמצעים המנויים בחוקים השונים שמטרתם הסדר אספקת המים ובאים לידי  .9

עמידה בתנאים אלה תאפשר . ביטוי באופן מיוחד בחוק ההתייעלות הכלכלית החדש

לצרכנים לכלכל את צעדיהם בתבונה ותאפשר להם לחסוך בצריכת המים הן לטובת 

 יושת על הצרכנים מחיר גבוה עבור כל מחדלא יתכן כי . האישית והן כמטרה ציבורית

 הרשות האמורה לספק את המים  את ומאידךקוב מים בחריגה מהמכסה המינימאלית 

 . ובזמן מידע ברור המידע בנוגע לצריכתו לא תמלא את חלקה במסירת

 

פוגעת , להלן נראה כיצד המשיבה אינה מקיימת מטרות אלו ובכל מפרה את החוק .10

 .במטרותיו ופוגעת בלקוחותיה

 

 בנוסף לחוקים הקיימים נכנס ,בשל משבר המים במדינת ישראל, 2009 ליולי 15ביום  .11

 :נה מטרתו של חוק זה הי1בסעיף , כאמור. "חוק ההתייעלות הכלכלית"לתוקפו 

  

במטרה , חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות"
לאפשר למשק הישראלי להתמודד עם השפעות המשבר 

להכין את התשתית שתביא , העולמי ולמזער את נזקיהן-הכלכלי
-בתום המשבר לצמיחת המשק תוך צמצום פערים כלכליים

לות וכן לצמצם את הגירעון הממשלתי תוך ייעול פעי, חברתיים
 ".ולפתח אזורי פריפריה, הממשלה

  

היטל בשל צריכת מים עודפת : א"בפרק כ,  לחוק ההתייעלות הכלכלית80בסעיף , כמו כן .12

 : הוראת שעה נאמר כך–

הסדר שנועד להביא , כהוראת שעה, מטרתו של פרק זה לקבוע"
במסגרת , להפחתת צריכת המים בידי צרכנים ביתיים

משק המים ולשם הבטחת ההתמודדות עם המשבר החמור ב
 ".קיימא-מקורות מים בני

 

דברים אלו רק מחזקים את חשיבותן של הוראות מדידת המים ושליחת ההודעות  .13

לאחר כניסתם לתוקף שלל כללי המים , אין ספק כי כעת. לתשלום שהיו נהוגים קודם לכן

בייה קיימת אף חשיבות מרבית לכך שהמשיבה תפעל על פי הנהלים וכי כל ג, החדשים

 .שלא לפי הכללים פוגעת בצרכנים

  

  רקע עובדתי

 -לקוחות של המשיבה ,  ילדים תושבי העיר ירושלים3 הינם זוג נשוי עם 1-2 המבקשים .14

" צרכן ביתי"המבקשים נמצאים תחת ההגדרה של .  נפשות5בדירת מגוריהם מתגוררות 

 מונה מים אשר לחוק ההתייעלות הכלכלית וצריכתם נמדדת על פי) א)(1(81לפי סעיף 



: מספר חשבון חוזה, 100054957: מספר הלקוח(דירת מגוריהם סמוך למותקן ב

1021277.( 

 

המבקשים הינם לקוחות של המשיבה שנים רבות ומעידים על כך שלרוב הם אינם  .15

 יום כפי שקבוע בחוק אלא תוך פרקי זמן 60מקבלים הודעות תשלום בתדירות של 

 . קבוע של המשיבהוכי זהו נוהג, ארוכים בהרבה

 

  הונפקה הודעת תשלום למבקשים עבור צריכת מים לתקופה בין 4.12.2009ביום , כדוגמא .16

וזאת ,  ימים110קרי תקופה של , )"חשבונית נובמבר": להלן (1.11.2009-15.7.2009

  לכל היותר ימים60א לכללי המים המחייבים קריאת מונה תוך 6בניגוד לסעיף 

עבור כל התקופה   312.67₪סכום של  התשלום נדרשו לשלם ודעתבה .מהקריאה הקודמת

 לבקשה' ב כנספח א"מצהעתק מהודעת התשלום . באחת

  'נספח א

  

כללי , מנוגדת להוראות כללי המיםה , יום60 ולא  יום110שליחת ההודעה תוך בנוסף ל .17

 בניגוד.  מד המיםת לקריאבסמוך כי יש לשלוח הודעה לתשלום המים קובעים בנוסף

 יום לאחר קריאת מד המים ולא בסמוך 34 - נשלחה כ למבקשיםההודעה,  אלולהוראות

 .לה

  

כתוצאה מכך שהודעת התשלום נשלחה באיחור והרבה מעבר לזמן הקבוע בחוק ואף לא  .18

נמנעה ) אלא מאמצע חודש אחד ועד סוף חודש אחר(בפרק זמן של חודש מלא 

לא יכלו , כתוצאה מכך. החודשיתמהמבקשים האפשרות לקבל מידע אודות צריכתם 

להימנע תוך ניסיון לנסות לצמצם בצריכת המים  ו לחשב את צעדיהם לעתידהמבקשים

 .מחריגה מקצבת המים המינימאלית הנגבית לפי תעריף נמוך יותר

  

תוכן ההודעה גם הוא לוקה ומציג בפני המבקשים , מעבר לשליחת ההודעה המאוחרת .19

ההתפלגות של צריכת בחשבונית נובמבר .  המים שלהםנתונים מומצאים אודות צריכת

 :  וזהו נוהג קבוע של המשיבה יום60על פי תקופות של , לכאורה,  פורטההמים

  

  

  

  

  

  

 

 

המידע שמסופק בהודעת התשלום אודות התפלגות הצריכה לפי חודשים כלל אינה  .20

 נתון בהודעהלפי האפילו אם נבחן את הדברים שכן , משקפת את צריכת המבקשים בפועל

 ועל כן אין בידי  יום לפני הקריאה הנוכחית110 תאריך הקריאה הקודמת היה  -



 ובטח שלא לפי המשיבה את המידע אשר היא מספקת אודות הצריכה התקופתית

 הטעתה המשיבה אודות פרטי צריכת המים של המבקשים והעניקה ךבכ. חודשים שלמים

 .להם מידע שקרי

  

 בא כוחם של המבקשים בקשה לחופש מידע בה הוא מבקש  מסר13.8.2009בתאריך  .21

בא כוח המבקשים . לקבל מידע אודות אופן חישוב צריכת המים של לקוחות המשיבה

ביקש להבין כיצד ניתן להעריך את צריכת המים לתקופה חודשית כאשר קריאת המונה 

של תקנות מעבר לכך שמדובר בהפרה (נעשית תוך פרקי זמן השונים מתקופה של חודש 

 .לבקשה' ב כנספח ב"מצהעתק מהמכתב ). שיפורטו להלן, מדידת המים

 'נספח ב

 

 : השיבה המשיבה באמצעות בא כוחה בדברים שלהלן14.10.2009בתאריך  .22

 קוראת מרשתי את מדי המים אחת לחודשיים ...בהתאם להוראות כללי המים"

  . ומודיעה לצרכניה על תצרוכת המים מיד לאחר מכן

 על בסיס יומי על פי קבועי זמן של ל"מתבצע בהתאם לכללים הנהחיוב 

 ימים 52אף אם בתקופת קריאה יש , כך.  ימים30.4כאשר חודש הוא " חודש"

 "הרי החיוב הוא מדויק) כפי שמצוין במכתבך(

  .לבקשה' ב כנספח ג"מצהעתק מהמכתב 

 'נספח ג

ריגתה של המשיבה  אודות חכאשר דרש בא כוח המבקשים לקבל מידע מדויק יותר .23

השיב לה בא כוח המשיבה כי אין מניעה לקרוא , מקבועי הזמן המוכתבים בכללי המים

 יום וכי החיוב מתבצע על בסיס תקופות 60-את מדי המים תוך פרקי מן הקצרים מ

 מכתביהם של בא כוח  . יום באופן יחסי על פי מספר הימים בפועל30קריאה של 

 .לבקשה' ה-וד ב כנספחים "מצהמבקשים ובא כוח המשיבה 

 'ה-ו' דנספחים 

 

תשובותיה של המשיבה מעידות על כך שאכן מדידת צריכת המים אינה נעשית על פי  .24

קבועי זמן של חודש וכי חישוב צריכת המים נעשה למפרע ולא עבור חודש פשוטו כמשמעו 

 .וכך היה גם במקרה של המבקשים

 

אף אינה עומדת בנהליה שלה שהרי היא אינה ניתן לראות בברור כי המשיבה , מעבר לכך .25

 כפי שהיא מציינת ועל אחת כמה וכמה שאינה מבצעת מדידות 60-מבצעת מדידות אחת ל

 .אחת לחודש כפי שאמורה על פי תקנות מדידת המים שיפורטו להלן

 

על שמם של המבקשים אשר התקבלה בביתם הודעת תשלום  הונפקה 2.5.2010ביום  .26

ולא בסמיכות לתאריך  [ מתאריך הנפקת החשבונית שהינה ימיםלאחר יותר מעשרה 

 כאשר לעצם העניין לא ברור מה תוקפו של תאריך ההנפקה כאשר –ההנפקה הנטען 

בחשבונית .  )"חשבונית מאי": להלן (]החשבונית מגיעה ללקוח בתאריך מאוחר יותר



 26.04.10 – 01.01.2010עבור התקופה שבין  ₪ 522.26התבקשו משפחת מור לשלם סך של 

 .לבקשה' ו ב כנספח"מצ העתק מהחשבונית . יום116תקופה של , קרי

   'ונספח 

 

רק לאחר  על צריכת מים 2010חשבונית ראשונה לשנת המבקשים הופתעו לקבל  .27

 .וזאת זמן ארוך בהרבה ממה שקבוע בחוק, כארבעה חודשים מתחילת השנה

 

ולא תוך חודשיים מהווה הפרה של כללי  יום 116הודעה ללקוח וחיוב בגין תקופה של  .28

המורים כי יש לערוך מדידה של צריכת , )שיפורטו להלן(המים ותקנות מדידת המים 

 .  יום60לכל היותר תוך , המים כל שלושים יום ובסמוך אליה הודעה ללקוח לגבי צריכתו

 

ים כאשר הקצאת המ, תעריפי המים משתנים על פי כמות הצריכה של הלקוחותכידוע  .29

, בהתאם לכללי המים החדשים. המסופקת בכל תעריף מושפעת ממספר הנפשות בבית

וחישוב התעריפים נעשה ) ולא חמישה( שנייםבחשבונית צוין כי מספר הנפשות בבית הוא 

החשבונית פרטה את חלוקת החשבון לפי התעריפים השונים באופן . על פי רישום זה

  :הבא

  

  )₪*ק"מ(סך הכול   )ק"במ(נצרכה כמות ש  )ח"בש(ק "מחיר למ  תעריף

  130.95  29.92  4.38  1מחיר 

  180.02  23.42  7.69  2מחיר 

  139.25  53.33  2.61  ביוב

  450.22  :מ"לא כולל מע) ח"בש(סך הכול אגרת מים וביוב לתקופה 

 

וכן , תוך פרקי זמן ארוכים מן המותרהעובדה שהמשיבה מחשבת את צריכת המים  .30

תוך פרקי זמן מאוחרים לאלו הקבועים בחוק גורמת נזק ת נשלחשהודעה ללקוחותיה 

ולשאר לקוחותיה  ובעיקר מונעת מהם לכלכל את צעדיהם ולתכנן את , כלכלי למבקשים

 .צריכת המים המשפחתית כפי שיפורט להלן

  

היו אמורים המשיבים לקבל לביתם הודעה בדבר , )שיפורטו להלן(על פי כללי המים  .31

וכן טופס מצורף המאפשר להם למלא את פרטיהם , יתעדכון מספר הנפשות בב

קובע החוק כי על המשיבה מוטלת החובה לפרסם דרכי התקשרות , בנוסף לכך. העדכניים

דואר וכן דואר , נוחים לצורך עדכון מספר הנפשות ביחידת בדיור באמצעות פקס

  . אלקטרוני אף את זה לא עשתה המשיבה

 

באותיות קטנות ולא , ה סתמית בראש פירוט החשבוןפרט להודע, בניגוד להוראות החוק .32

 .בולטות המשיבה לא מסרה לידי המבקשים את ההודעה האמורה בפירוט המבוקש

 לא נמסר לידי המבקשים טופס,  כמו כן.לבקשה' ראה נספח ולהעתק מהמודעה 

המאפשר לדווח על מספר הנפשות המעודכן ובחשבוניות הבאות לא ציינה באופן ברור את 

 דרכים העומדות לרשות הצרכנים המעוניינים להודיע על עדכון מספר הנפשותה



  

ספגו , כתוצאה ממחדלה של המשיבה. שילמו המבקשים את חובם, בתחילת חודש יוני .33

 נפשות 2 את הנזק הכספי הכרוך בחישוב הכמות המינימאלית לה זכאית המשפחה לפי

 .)י שנגרם למבקשים בפועללהלן יפורט הנזק הכלכל ( נפשות5בלבד ולא על פי 

  

טל הבצורת ועליית התעריפים והנזק הכספי בתקופה והוא יהדבר נכון במיוחד בתקופת ה .34

גם , כאמור. אולם נוהג זה של המשיבה נכון גם לתקופה שקדמה לכך, חמור יותר

 להלן יוצג ההפרש בין .בחשבונית הקודמת להיטל הבצורת נשלחה ההודעה באיחור

 נפשות כדוגמתם של המבקשים והאופן בו 5- נפשות ו2ם על פי חישוב צריכת המי

  .משפיעה ההודעה המאוחרת

  

המאפיינת את התנהלותה של , אלא בתופעה רחבה, ן כי לא מדובר במקרה בודדייצו .35

 וכן כי לא מדובר בתקופה שלאחר המשיבה לאורך שנים ולרוב המוחלט של לקוחותיה

 למבקשים דוגמאות רבות של לקוחות אשר .ניההיטל הבצורת בלבד אלא גם זמן רב לפ

  .חוו על בשרם מדידה שלא במזנים קבועים וקיבלו הודעות תשלום באיחור רב

  
  

 הטיעון המשפטי

  

 אופן מדידת מוני המים וחישוב צריכת המים

 ]: פ. א–הדגשות שלי  ["כללי המים"ל) א(6§לפי  .36

ה רשות מקומית תגבה את התעריפים המפורטים בכללים אל"
 אחת לחודשיים לפחותשנעשה , אך ורק על פי קריא מדי מים

ובסמוך , 1988-ח"תשמ, )מדי מים(מים  בהתאם לתקנות מדידת
 על תצרוכת המים שלהם כאמור באותן למתן הודעה לצרכנים

לא ; ) ההודעה לצרכנים-להלן (תקנות אחת לחודשיים לפחות 
 דרך תגבה רשות מקומית תעריפי מים לפי כללים אלה בכל

  ".אחרת
 

 ):פ. א-הדגשות שלי  ["תקנות מדידת המים" ל53לפי סעיף  .37

ספק ירשום את קריא מדי המים שבאמצעותו נמדדת   )א("
, כמות המים לצריכתו העצמית ולצרכנים המפורטים ברשיון

, וידווח על כך לנציב המים, אחת לחודש -ים מלהם הוא מספק 
גבי טפסים - על, דלגבי כל חודש וחודש בנפר, אחת לחודשיים

  .שייקבעו בידי נציב המים

על תצרוכת המים , לפחות אחת לחודשיים, ספק יודיע לצרכן )ב(
 )."א(בהתאם לקריאים האמורים בתקנת משנה , שלו

 

אחת לשלושים  מים תמן האמור לעיל נובע בבירור כי חובתה של המשיבה לערוך קריא .38

בחלוקה מים אודות תצרוכת המים שלו וכן עליה למסור הודעה לצרכנים ולנציב ה, יום

 . יום תוך תקופה שלא תעלה על חודשיים30לתקופות של 

 

גבייה עבור צריכת מים תתבצע לפי קריאת מדי מים מורה על ההתקנה באמצעות  .39

 ותוך תקופת זמן סבירה באופן תדיר וקבועמבטיח המחוקק כי הגבייה תיעשה , חודשית



. המשתנה מעת לעת ובהתאם לתקופות השונות, ובהתאם לצריכה האמיתית של הצרכן

מטרת המחוקק הינה ליצור מצב לפיו החיוב על צריכת המים ייערך במקביל לקריאת 

 .המים ובסמוך לו

  

על המבקשת לערוך הפרדה , כל חודשייםהרעיון הינו כי אף אם נשלחת הודעת תשלום  .40

ונית על מנת שלא לגבות בחשב' בחשבונית והצריכה של חודש ב' בין הצריכה של חודש א

לשם . מהצרכן גבייה עודפת על חודש מסוים ועל מנת שהצרכן ידע מהי צריכתו החודשית

 5המחשה יתכן כי בחודש מסוים חל חג ובו הצרכן נעדר מהבית או לחלופין חודש מלא בן 

 אך בכל אופן לו ידע הצרכן כי המדידה והגבייה –סופי שבוע ובו הצרכן צורך יותר מים 

תבצעת במדויק יתאפשר לו לכלכל צעדיו ולחסוך בצריכה החודשית על מנת להימנע מ

 . בתעריף מינימאליק "הממלחרוג ממספר 

 

מדידת צריכת המים וגבייה תדירה מבטיחה לצרכן ולנציב המים ידיעה אודות כמות  .41

סיפוק המידע אודות צריכת . המים שנצרכה בכל תקופה מוגבלת והתעריף ששולם עבורה

תמרוץ , הראשונה: ים באופן מדויק משמעותי לטובת שתי התכליות שהוזכרו לעילהמ

יכולת הצרכן לחשב את , השנייה. היא מטרה ציבורית חשובהש ,הצרכן לחסכון במים

הדבר מקבל משנה . צעדיו ולבקר את צריכת המים שלו ואת הוצאות משק הבית הפרטי

 הל שעולה כמות הצריכה של הלקוח עולכאשר ככ, תוקף באופן גבייה לפי מדרגות צריכה

במיוחד לאחר שנקבעו תקנות לצריכה עודפת אולם גם בתקופה , התעריף בהתאם

 .שקדמה לכך

  

כפי שנוהגת המשיבה  ,מדידה אקראית של מד המים וגבייה לא תדירה, בניגוד לכך .42

 . מטעה את הצרכן ומונעת ממנו לקבל אתה אינפורמציה מדויקת על צריכתו, לעשות

  

 יום לשליחת 60- יום לביצוע חישוב צריכת המים ו30לא בכדי בחר המחוקק פרק זמן של  .43

, ידוע כי משפחה נוהגת לתכנן את הוצאותיה לפי תקופה של חודש. ההודעה על כך ללקוח

תאריך התשלומים בכרטיס אשראי ותשלום חשבונות אחרים , בהתאם לקבלת המשכורת

 .וך תכנון כלכלי ואומדן של הוצאות והכנסותוזהו פרק הזמן שמאפשר למשפחה לער

  

' ב כנספח ג"המצ ובניגוד לדבריה ממכתבה לבא כוח המבקשים בניגוד להוראות החוק .44

לגבות עבור צריכת המים בתקופות שונות ו  לקרוא את מד המיםה המשיבתנוהג ,לעיל

 התחשיבים המפורטים.  ימים כאמור בכללי המים ובתקנות מדידת מים60ולא כל 

אולם המדידה נעשתה רק לאחר ,  יום60 אמנם נערכים לפי בסיס של בהודעות ללקוח

כמות המים בחשבונית מייצגת את כמות המים , כלומר. תקופות העולות על כך הרבה

 . שהייתה בשימוש כל תקופה והחלוקה לתקופות של שישים יום נעשתה למפרע

  

 60קוח לאחר פרקי זמן העולים על המשיבה נוהגת לשלוח את הודעותיה ללש בנוסף לכך .45

על פי  ,ח הודעה לתשלום על פי האמור בחוקהוא הזמן המקסימאלי למשלו, ימים

א לכללי המים המשיבה אמורה לשלוח הודעה ללקוח ולגבות עבור 60הוראה בסעיף ה

בניגוד מוחלט לכך ותוך הפרה של , המשיבה.  לקריאת מד המיםבסמוךצריכת המים 



שגם היא נעשית באיחור (וח את ההודעה ללקוח זמן רב לאחר המדידה החוק נוהגת לשל

 34- כהונפקה ההודעה  מחודש נובמברבחשבונית  של המבקשים, לראיה). בין כה וכה

בחשבונית .  ונשלחה אף מאוחר יותר)וזאת על פי האמור בחשבונית(ימים לאחר המדידה 

 .לכאורה,  ימים לאחר הקריאה26- כהונפקה ההודעה מחודש דצמבר

  

: אופן גבייה זה וחישוב צריכת המים למפרע מתעלמת משני משתנים משמעותיים .46

ת פבתקו, למשל(צריכת המים במשק בית יכולה להשתנות מחודש אחד למשנהו , ראשית

אז נצרכת כמות גדולה יותר של מים או לחילופין לרגל או תקופה של גל חום החגים 

 לא רק שבתקופה של צריכת מים ). היא קטנה יותרל אז כמות המים שנצרכת"נסיעה לחו

מוגברת הנטל על כלכלת הבית עולה אלא שהיא נאלצת לספוג גם את הגבייה על פי 

היא מתעלמת מזכותו של הצרכן לאמוד את כמות המים , כאמור,  שנית. התעריף הגבוה

, אה מכךכתוצ.   ולעקוב אחר שינויים בצריכההמסוימתהצרכת על ידיו בהתאם לתקופה 

במצב שבו צרכו המבקשים פחות מים מהממוצע ולכן לא עברו לתעריף היקר יוצא כי הם 

 .יחויבו על פי התעריף הגבוה גם במקרה שבפועל לא הגיעו אליו בצריכה החודשית

 

קביעת צריכת המים בדיעבד מעידה על כך שהחישוב המופיע בחשבונית , מעבר לכך .47

מעשה המידע לו,  חודשיים הוא שרירותי לחלוטיןהמורה על צריכת המים בתקופות של

המשיבה אף הודתה כי היא חישוב צריכת . שהמשיבה מנפיקה ללקוחותיה הוא מטעה

. באופן של חישוב ממוצע יומי ולא עבור חודש שלם פשוטו כמשמעו, המים נערך למפרע

א הרי ל .לעיל' ה-ו' ג יםראה נספח לבא כוח המבקשים ו שנשלחיםלהעתק מהמכתב

כאשר בפועל , יתכן כי המשיבה מציגה מידע אודות חלוקה דו חודשית של צריכת המים

 לשם המחשה יצויין כי באמצע .היא מבצעת את מדידת המים בפרקי זמן גבוהים יותר

בטבלה זו , "התפלגות צריכת המים"החשבונית ששולחת המשיבה מוצגת טבלה הנקרית 

הכיצד יודעת .  חודשים אחורה6 בגרף מציינת המשיבה את צריכת המים החודשית

כל חודש כאשר המדידה הממוצעת של המשיבה מתבצעת כל המשיבה כמה צרך הצרכן ב

 !! חודשים 3

  

, אופן מדידת המים על ידי חישוב ממוצע וצריכה משותפת בבית מגורים משותף, כידוע .48

על ידי , םאול. כולל בחובו סטייה מסוימת ומקובלת ממדידה מדויקת של צריכת המים

 המשיבה רק ,הליקויים בתדירות המדידה של המשיבה ואופן חישוב צריכת המים

מגבירה את הפער בין הצריכה בפועל ובין כמות המים שהצרכן משלם עליה בסופו של 

 . יום

 

המשיבה כלל , בניגוד לחברות אחרות המעניקות שירות ציבורי ואספקת שירותים לציבור .49

נים על הסטיות בחישובי צריכת המים שקורות בדרך טבע לא טורחת לפצות את הצרכ

 .ובכלל זה על ההפרשים הנובעים מכך שהמשיבה מפרה את החוק, כאשר מדובר באומדן

  

אשר מקיימת מנגנון של השבת , דוגמא הפוכה לכך הינה התנהלותה של חברת החשמל .50

. ת על פי חוקכפי שמחויב, אי קריאה תקופתית של המונהפיצוי ללקוחותיה במקרה של 

חברת , כאשר לא נערכת מדידה מדויקת יתכנו סטיות מן הממוצעמתוך ההבנה כי 



. החשמל מפצה את לקוחותיה במקרים כאלה ומתאימה את המחיר לטובתו של הלקוח

על קריאות מד המים כדרך קבע וכלל לא טורחת " מדלגת"המשיבה , בניגוד מוחלט לכך

 .להודיע על כך ללקוחות ובטח שלא לפצות אותם על הפגיעה

  

  

 מועד ההודעה על התשלום       

  

הודעת החיוב לתשלום שירותי הספקת מים הועברה על ידי המשיבה רק לאחר , כאמור .51

לא רק שהפרה המשיבה , בכך.  ימים ודרשה כי כל הסכום ישולם באחת110תקופה של 

אלא שהיא גם מפרה את ההוראה לפיה הודעה על החיוב , את אופן חישוב צריכת המים

 . יום60תר כל תימסר לכל היו

  

הודעה מאוחרת על צריכת המים אינה מאפשרת ללקוחות המשיבה לקבל את המידע  .52

גביה מאוחרת , מעבר לכך. הרלוונטי עבור חישוב מידת צריכת המים הביתית ותכנונו

בניגוד לתכנון כספי רגיל של , מטילה על הלקוח את החובה לשאת בכל התשלום באחת

, בהתאם לקבלת המשכורת, ש או חודשיים מלאיםמשפחה שעובד בתקופות של חוד

 .תשלומי כרטיס אשראי ותשלום חשבונות אחרים

 

להעתק מהודעת התשלום . נאלצו המקשים לשלם כלהלן 2009בחודש נובמבר , למשל .53

  : לעיל'אראה נספח 

  סך הכול  כמות שנצרכה  ק"מחיר למ  תעריף

  140.43  39.78  3.53  1מחיר 

  26.98  5.55  4.86  2מחיר 

      3.71  גינה

  102.46  45.33  2.27  ביוב

  ח" ש269.46  ):מ"לא כולל מע(סך הכול 

  

 60כל , באופן תדיר, אילו היו מקבלים המבקשים הודעה לתשלום ומידע אודות צריכתם

, היה באפשרותם לחשב את צריכת המים שלהם, יום ובסמיכות לביצוע מדידת הצריכה

בכך היו , 1ת המים המינימאלית בתעריף לחסוך בצריכה ולהימנע מלעבור את מכס

 . עבור תקופה זו ₪ 10-נחסכים מהם כ

  

  :דוגמאות להשלכות הפרת החוק על ידי המשיבה

  

  2מעבר לתעריף מהימנע לאי יכולת לכלכל את הצעדים הכלכליים ו

אופן התנהלותה של המשיבה ושליחת הודעות התשלום תוך פרקי זמן הארוכים , כאמור .54

 ועבור צריכת מים בפרקי זמן שונים ולא עבור חודשים שלמים מונעת מן הקבוע בחוק

מלקוחות המשיבה לכלכל צעדיהם ולאפשר להם לחשב את צריכת המים באופן שיוכלו 

 .2לחסוך בצריכה ולהימנע מחריגה מכמות המים המינימאלית ומעבר לתשלום בתעריף 

 



מידע מפורט ואמיתי אילו היו מקבלים המבקשים , בדוגמתם של המבקשים, למשל .55

ק הם "היו יכולים לדעת כמה מ) ובראשון לחודש(אודות צריכת המים שלהם לפי חודש 

ומהי הכמות שעליהם לצמצם בכדי לא לחרוג מן המכסה בכל חודש חורגים מן המכסה 

  .אז היו יכולים המבקשים לחסוך עלויות רבות. המינימאלית

  

  דיווח מספר הנפשות

 יום הינה 60המים מותאמים לחישוב הצריכה והודעה על כך תוך דוגמא אחת לכך שכללי  .56

 . ההוראה החדשה בדבר דיווח מספר הנפשות בבית

  

  :א לכללי המים4לפי סעיף  .57

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן מים   )א( .א4"
  .יוכר לעניין צריכה ביתית בהתאם להוראות סעיף זה

התחילה ולא יאוחר מסוף החל ביום , אחת לשלוש שנים  )ב(  
לכל צרכן , בדואר, ישלח ספק מקומי, חודש מאי של אותה שנה

, לכתובתו שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים
הודעה לעניין חובתו לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת 

וכן להצהיר על , לפי טופס הדיווח שצורף להודעה האמורה, הדיור
טופס הדיווח שיצורף להודעה יהיה ; הנכללים בונכונות הפרטים 

באתר האינטרנט של , לפי נוסח שיפרסם מנהל רשות המים
  .הרשות הממשלתית

ישלח לספק , )ב(קיבל צרכן הודעה כאמור בסעיף קטן   )ג(  
את הדיווח לפי , בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, המקומי בדואר

ת כל הפרטים כשהוא כולל א, )ב(הטופס האמור בסעיף קטן 
לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם , שאותם נדרש הצרכן למלא

של כל המתגוררים , בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות, פרטים
, המעיד על שמם ומקום מגוריהם, דרך קבע באותה יחידת דיור

 בצירוף תצלום ספח – שנים 18ולגבי ילדים שטרם מלאו להם 
והכל כך ; בו פרטי הילדיםתעודת הזהות של ההורה שמפורטים 

לא דיווח הצרכן ; שיתקבלו אצל הספק המקומי בתוך שישים ימים
יהיה מספר , כאמור או דיווח על מספר של שתי נפשות ומטה

החל באחד בינואר של השנה , הנפשות המוכר ליחידת הדיור
  .שתי נפשות, העוקבת

...  

שות הצרכן ידווח לספק המקומי על כל שינוי במספר הנפ  )ה(  
דוח כאמור יכלול את כל הפרטים ; המתגוררות ביחידת הדיור

  .וייערך לפי מתכונת הדיווח הקבועה בו) ג(כאמור בסעיף קטן 

 ימים מהיום שבו קיבל הספק המקומי דוח כאמור 21בתוך   )ו(  
בדואר בהודעת החיוב או , ימסור לצרכן, )ה(או ) ג(בסעיף קטן 

הודעה על מספר , וח האמורבאמצעי שבו העביר לו הצרכן את הד
הספק המקומי יציין בכל הודעת חיוב ; הנפשות שהוא מכיר בהן

  .של אותו צרכן את מספר הנפשות כאמור

שינה הספק המקומי את מספר הנפשות המוכר הרשומות   )ז(  
, )ה(בהתאם לדוח לפי סעיף קטן , אצלו כמתגוררות ביחידת הדיור

קרובה לאחר הודעת הצרכן יחול אותו שינוי למן הודעת החיוב ה
ואולם אם מסר הצרכן מסמכים ונתונים המאמתים את , כאמור

יחול ,  הימים שקדמה למועד הדוח30השינוי האמור לתקופת 
  .השינוי האמור גם על תקופה זו

ראה הספק המקומי כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות   )ח(  
בין הנתונים ל, שדווח בידי הצרכן הביתי כמתגוררות ביחידת הדיור



, יודיע על כך לצרכן הביתי בהודעת החיוב הקרובה, הידועים לו
רק החל בהודעת החיוב העוקבת , ויחייב את הצרכן בהתאם

  .להודעה האמורה

ישלח , במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה בכל שנה  )ט(  
לכתובת , )א(הספק המקומי בדואר לכל צרכן כאמור בסעיף קטן 

הודעה שבה , ת החיובים בעד שירותי המיםשאליה הוא שולח א
תעריף : יבהיר לצרכן כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה

וכי , נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת
בתעריף הנמוך בעד כל , ק לחודש" מ2.5הוא זכאי לקבל כמות של 

ספק ובלבד שידווח על כך ל, נפש המתגוררת ביחידת הדיור
  ".בשינויים המחויבים, )ג(המקומי לפי הוראות סעיף קטן 

  

נכנסו לתוקף כללים חדשים הכוללים , על פי הוראות רשות המים, 1.1.10החל מיום  .58

מספר הנפשות המוכר , על פי הכללים החדשים. לעניין הקצאת המים על פי מספר נפשות

 הבצורת לתושבי העיר ביום ביחידת הדיור נקבע לפי טופס הדיווח שנשלח לעניין היטל

במידה ,  נפשות כפי שהיה נהוג בעבר4 נפשות ולא 2 או לפי ברירת המחדל והיא 15.7.09

 . ולא דיווח הצרכן אחרת

 

משמעות מספר הנפשות הרשומות ביחידת הדיור הוא משמעותי כמובן עבור חישוב  .59

 :לכללי המים) ט(א4לפי סעיף . תעריף גביית המים

  
ישלח , ודעת החיוב הראשונה בכל שנהבמועד משלוח ה"

, )א(הספק המקומי בדואר לכל צרכן כאמור בסעיף קטן 
, לכתובת שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים

הודעה שבה יבהיר לצרכן כי התעריף לצריכה ביתית מורכב 
תעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות : משני אלה

 2.5הוא זכאי לקבל כמות של וכי , שמעל הכמות המוכרת
בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת , ק לחודש"מ

ובלבד שידווח על כך לספק המקומי לפי , ביחידת הדיור
 ".בשינויים המחויבים, )ג(הוראות סעיף קטן 

 

מתוקף הכללים החדשים נקבע כי יש להודיע על מספר הנפשות , לפי הודעת המשיבה .60

ואז הוא יחול למפרע , 2010אחר החשבונית הראשונה לשנת  יום ל15ביחידת הדיור עד 

 יעודכן 15-מי שהודיע לאחר היום ה, לעומת זאת. 1.1.10מתאריך כניסתו של החוק ביום 

העתק מההודעה שצורפה ללקוחות אודות הנהלים .  יום שלפני הדיווח30-הדיווח רק ל

 .לבקשה' ו נספח ראההחדשים 

  

במידה והלקוחות איחרו את מועד , 2010חר פתיחת שנת לא, לפי הוראות החוק החדשות .61

חישוב , ) יום בלבד15והדבר סביר מאוד מכיוון שהחוק מאפשר הודעה תוך (הדיווח 

 . צריכת המים על פי מספר הנפשות המעודכן יחול רק מיום הדיווח ולא למפרע

 

שינוי ברירת שכן ישנה בעייתיות ב, יצוין כי ההסדר הקבוע בחוק הוא בעייתי כשלעצמו .62

, למשל. במקום הטלת החובה על תאגיד מים, המחדל והטלת חובה אקטיבית על הצרכן

אשר מתקשים בקיום , גבלויות אחרותואו בעלי מ, במקרה של צרכנים מבוגרים במיוחד

הפרוצדורה הכרוכה בעדכון מספר הנפשות או כלל לא שמים לב לחובתם וכל יוצא  שהם 



למרות שהם זכאים לכמות מים גדולה יותר בתעריף , "קנס"למעשה משלמים מעין 

 .מדובר בהסדר המעוגן בחוק, ולמרות כל זאת. המינימאלי

  

היה ראוי כי המשיבה תפעל על פי הכללים ותעשה כל , לאור הבעייתיות הטבועה בהסדר .63

שביכולתה כדי ליידע את הצרכנים אודות השינויים ותדאג ביתר שאת לכך שכל משק 

היה מתבקש כי המשיבה תמסור הודעה , למשל.  כמות המים לה הוא זכאיבית יקבל את

אישית או תיצור קשר טלפוני עם לקוח שקיים פער גדול בין מספר הנפשות הקודם 

זוהי חובתה של המשיבה . למספר הנפשות המוכר כברירת מחדל ותדאג לעדכון הפרטים

 .לחובת תום הלבאשר כפופה לכללי הדין המנהלי ו, בהיותה רשות ציבורית

  

המנהל את " מי אביבים"ניתן לבחון את התנהלותה של תאגיד המים , כדוגמא הפוכה .64

בעקבו ההנחיות אודות עדכון מספר הנפשות והבעיות . אספקת המים לתושבי תל אביב

החליטה החברה להאריך את המועד לתשלום החשבון הראשון לאחר , הנובעות מהן

החברה אף פרסמה הודעות על כך באתר . 2010דש יולי עדכון הנפשות והאריכו עד לחו

 .שהלבק' זב כנספח "מצהעתק של המודעה . האינטרנט שלה ובמספר עיתונים שונים

כתוצאה מהארכת המועד האחרון לתשלום יכלו לקוחותיה שלה חברה שלא הספיקו 

נואר לעדכן את מספר הנפשות ליהנות מהכרה במספר הנפשות הנכון לכל התקופה שבין י

  . 2010ליולי 

  'נספח ז
  

לא רק שלא טרחה לעדכן את הלקוחות מעבר לחובתה בדין היא , בניגוד לכך, המשיבה .65

אף לא קיימה את מחויבותה לשלוח טופס עדכון ללקוחות ולייצר דרכי תקשורת פשוטות 

) ג(א4כמתחייב מסעיף , אפשרות לשלוח את הטופס באופן מקוון, למשל(ויעילות 

נהנית המשיבה מהפער בתשלום הנוצר בגין אי עדכון , באמצעות כך). המצוטט לעיל

 .מספר הנפשות

  

כלומר תוך שישים , אילו היו מקבלים המבקשים את החשבון במועד שנקבע על פי חוק .66

היו יכולים ליהנות מהקצבת המים המתאימה למספר הנפשות כבר ,  יום116יום ולא תוך 

משיבה נוהגת להודיע ללקוחותיה על צריכתם מכיוון שה.  מהחשבונית הבאה ואילך

 הימים לדיווח המבקשים ולקוחות 15יוצא מצב לפיו במידה ועברו , בפערי זמן ארוכים

 .אחרים כמוהם כלל לא יכלו ליהנות מהקצבת המים שמגיעה להם לתקופה זו

  

  

  אופן גביית היטל הבצורת

 : לחוק ההיטל) ג(85לפי סעיף  .67

במועד ייעשה ) צרכן ביתי) (א( קטן תשלום היטל כאמור בסעיף"
שלא יאוחר מהמועד שבו על הצרכן הביתי לשלם לספק המים את 

 בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק בהתאם להודעת התשלום
 מיום תחילתה של תקופת צריכת המים  ימים90בתוך או , החיוב

, ) התקופה הנמדדת–בסעיף זה (שאליה מתייחסת הודעת החיוב 
  )".  מועד החיוב–בפרק זה (וקדם לפי המ

 



בתקופה האחרונה עקב מחסור ארצי במים פעלה ממשלת ישראל לחקיקת חוקים אשר  .68

 : חוק ההתייעלות הכלכליתיביא לצמצום בצריכת המים וביניהם 

צרכן  ביתי ישלם את ההיטל שהוא חייב בו לפי הוראות סימן "
ם לספק בעד נוסף על כל תשלום אחר שעליו לשל, לספק מים, זה

  ".השירותים הניתנים לו בידי הספק
 

 ":הוראת השעה" ל80מטרת גביית ההיטל הוגדרה בסעיף  .69

הסדר שנועד להביא , מטרתו של פרק זה לקבוע כהוראת שעה"
במסגרת , להפחתת צריכת המים בידי צרכנים ביתיים

התמודדות עם המשבר החמור במשק המים ושם הבטחת 
  ".מקורות מים בני קיימא

 

אלא לגרום להם לצרוך כמות , ההיטל אינו נועד להטיל קנס על הלקוחות, כידוע .70

יישום מטרתו של היטל בגין צריכת . מצומצמת של מים באופן שלא תגיע לכמות העודפת

מים עודפת נסמך על כך שלצרכני מים ישנה מודעות ושליטה מלאה על הרגלי הצריכה 

 . שלהם

 

 הצרכנים על מידת צריכת המים הביתית שלהם מכיוון שהמשיבה אינה מיידעת את .71

כתוצאה . הצרכנים אינם מודעים לכמות הנצרכת על ידם בכל חודש, באופן תדיר וקבוע

אין באפשרותם לתכנן את צריכת המים שלהם ולצמצם בכמויות באופן שימנע מהם , מכך

 .את תשלום ההיטל

 

  : קובעחוק ההתייעלות הכלכליתל) ג(§ .72

  

במועד שלא יאוחר ייעשה ) צרכן ביתי) (א(מור בסעיף קטן תשלום היטל כא"

 בעד השירותים מהמועד שבו על הצרכן הביתי לשלם לספק המים את התשלום

 מיום  ימים90בתוך או , הניתנים לו בידי הספק בהתאם להודעת החיוב

 –בסעיף זה (תחילתה של תקופת צריכת המים שאליה מתייחסת הודעת החיוב 

  )".  מועד החיוב–בפרק זה (לפי המוקדם , )התקופה הנמדדת

  

הראשונה במועד התשלום של שירותי . החוק קובע שתי חלופות לתשלום היטל המים .73

כל זאת לפי מועד תחילת תקופת צריכת המים ,  יום90 תוך –השנייה , המים הרגילים

 –ם נקבע כי יש לפעול לפי התקופה הקצרה מבין השתיי, בנוסף. שאליה מתייחס החיוב

שאמור להתקיים לכל היותר , היא מועד גביית התשלומים, במקרה של גבייה מצרכן ביתי

 ). יום60(אחת לחודשיים 

 

המשיבה נוהגת למדוד את צריכת המים ולשלוח את הודעת התשלום עבורה תוך , כאמור .74

פ שתי "ע, לפיכך. בניגוד לקבוע בחוק,  יום90- ואף מאוחר מ60- פרקי זמן הארוכים מ

לא היה ניתן לבצע את התשלום על , למעשה. ופות קיימת כאן סתירה עם דברי החוקהחל

משום שההודעה על התשלום התקבלה במועד מאוחר , היטל המים במועד המצוין בדין

 . מהרצוי

  



התריע על התשלום במועד להיה נכון להחמיר ו, לפיכך. מדובר בהסדר חדשנזכיר כי  .75

 יכולה לסייע למשפחה לחשב את כמות המים שהיא הודעה מוקדמת הייתה. מוקדם יותר

לאור מטרתו של חוק זה לצמצום . צורכת ואף למנוע ממנה לצרוך כמות עודפת של מים

היה נכון לעדכן את הצרכן הביתי אודות השינויים ולאפשר לו , צריכת המים הפרטית

לתכנן את לקבל מידע אודות הצריכה האישית שלו בתקופות קצובות באופן שיאפשר לו 

הצרכן היה נמנע מתשלום , באופן כזה. צעדיו לטובת צמצום בכמות המים הנצרכת

  . ההיטל ומטרת החוק הייתה מתקיימת בצורה יעילה יותר

  

התנהלותה הלקויה של המשיבה חמורה במיוחד נוכח היחסים המיוחדים שבין תאגיד  .76

ל כן חלה עליו חובה מדובר בגוף שמבצע תפקיד ציבורי וע, ראשית. המים ללקוחותיו

. בהתאם לדין המנהלי, מוגברת לפעול על פי חוק ובהתאם לעקרונות הצדק ותום לב

כאשר המשיבה היא החברה , מדובר במצרך חיוני והכרחי לכל תושב בעיר, בנוסף

אשר " לקוחות שבויים" לכן צרכני המים בעיר הם כמו –הבלעדית שמספקת אותו 

 לצרכנים אין ברירה אלא לשלם למשיבה את הכמות .נתונים להחלטותיה של המשיבה

ועל כן כל שנותר לה הוא לסמוך כי המשיבה ממצעת תפקידה כראוי , שהיא דורשת

אלא שירות אספקת המים הוא שירות , לא מדובר ברכישה חד פעמית. ובהתאם לחוק

ים על כן הנזקים הכלכליים שנגרמ, )למעשה כל החיים(שניתן לאורך זמן ממושך מאוד 

הופכים לנזקים משמעותיים , גם אם נראים זניחים עבור כל חודש בנפרד, לצרכן

 .כשמדובר בתקופת חיים

  

  
  סיכום עילות התביעה

  הפרת חובה חקוקה) 1

 53לכללי המים וכן סעיף ) א(6העילה הראשונה עניינה בהפרת החובה החקוקה לפי סעיף  .77

 . לתקנות מדידת המים

 

 :נקבע לפקודת הנזיקין 63בסעיף  .78

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו מ  )א("

לפי פירושו ,  והחיקוק— למעט פקודה זו —על פי כל חיקוק 
וההפרה גרמה לאותו , נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, הנכון

 םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוק האדם נזק מסוגו או מטבעו של
, פרה לתרופה המפורשת בפקודה זואין האדם האחר זכאי בשל הה

  .התכוון להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכון, אם החיקוק

ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו ל  )ב( 
ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש, של פלוני

-יאדם בכלל או של בנ-ם של בניתאותו פלוני או לטובתם או להגנ
  ".אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני

 

המשיבה הפרה את חובתה לקריאת מדי המים פעם בשלושים יום על פי תקנות מדידת  .79

הפרה את חובתה לשלוח הודעה לצרכנים , כמו כן.  יום לפי כללי המים60המים ואף תוך 

ח טופס  לשלומחויבותהלא קיימה את , בנוסף.  למדידת הצריכהובסמוך יום 60תוך 

כפי שמחויבת על פי כללי המים וכן לא יצרה דרכי , לעדכון מספר הנפשות בבית

 . התקשרות כמפורטים בחוק



 

ליידע אותו על צריכתו באופן , אין ספק כי הוראות החקיקה נועדו להטיב עם הצרכן .80

, כאמור. וכן להביא למדידת מים מדויקת ככל האפשר, שיאפשר לו לכלכל את צעדיו

 .ו נועדו לא רק לטובתו של הצרכן הפרטי אלא לטובת הציבור כולוכללים אל

  

  הטעייה ואי גילוי מידע ) 2

באמצעות שיטת . המשיבה אינה מספקת מידע ברור וגלוי אודות צריכת המים, כאמור .81

נמנעת מהצרכן האפשרות ) אחת לחודש(חישוב הצריכה למפרע ולא על ידי מדידה תדירה 

 .באופן מדויקלקבל מידע אודות צריכתו 

 

בעקבות . סיפוק האינפורמציה השגויה מטעה את הצרכן באשר להרגלי צריכת המים שלו .82

הצרכן אינו מודע לעובדה כי הוא זכאי לכמות מים בתעריף המינימאלי ועל כן , ההטעיה

 . נענה לשלם בתעריף הגבוה יותר

  

   שלא כדיןעשיית עושר) 3

  

חוק עשיית עושר ולא " ל1שפט על פי סעיף הינה עשיית עושר ולא במהשלישית העילה  .83

, באמצעות אי עמידתה בחובה הקבועה בחוק לקיום קריאת מים תדירה". במשפט

 . חוסכת לעצמה במשיבה כספים וזאת על חשבון שירות איכותי ואמין ללקוח

 

על ידי מדידה תוך פרקי זמן ארוכים וחישוב צריכת המים למפרע נוצרת , בנוסף לכך .84

אופן חישוב זה , כפי שהצגנו לעיל. דויקת אודות צריכת המים של לקוחותיהתמונה אל מ

. ל בתעריף הגבוה מאשר הם צרכו בפועל"יכול להביא לכך שהצרכנים ישלמו עבור יותר מ

 .אולם נכון גם הימים כתיקונם, הדבר נכון בעיקר לאור הטל המים וההוראות החדשות

  

 בהודעה ללקוחות על חובתם לעדכן את באמצעות התרשלותה של המשיבה, יתרה מכך .85

נוצר מצב שמשקי , וההודעה המאוחרת על כך, החברה במספר הנפשות המתגוררת בבית

וכן לא התאפשר להם לקבל את העדכון , בית רבים לא עדכנו את מספר הנפשות בביתם

למפרע באם הודיעו מאוחר ועל כן נאלצו לשלם בתעריף הגבוה עבור כמות מים הגדולה 

 .ו שלה הם זכאיםמז

 

כאשר מצירוף . מדובר בסכום שאינו מבוטל כשלעצמו שיכול להגיע עד כדי מאות שקלים .86

המקרים של כלל חברי הקבוצה המיוצגת בהם עשתה המשיבה כספים שלא כדין מדובר 

 . בסכומים גדולים ביותר

  

  הפרת החובה המנהלית וחריגה מסמכות) 4

. ומספר שירות ציבורי לכלל תושבי ירושליםהמשיבה הינה תאגיד אשר פועל כרשות  .87

פעילותה של המשיבה ואופן גביית התשלום עבור אספקת המים מוסדרת ומוכתבת על פי 

בעת שגובה המשיבה מים ושולחת את הודעות התשלום באופן המנוגד מזה המוכתב . חוק



ם החליהמוגברים בהוראות החוק חורגת המשיבה מסמכותה ומפרה את כללי תום הלב 

 .עליה כרשות ציבורית

  

  התאמת התובענה כתביעה ייצוגית

  

בתביעה ", לחוק התובענות קובע כי תובענה ייצוגית ניתן להגיש בין היתר) א(3סעיף  .88

 ".כמפורט בתוספת השנייה

 

 : לתוספת השנייה לחוק התובענות הקובע11תובענה זו נכנסת בגדרו של סעיף  .89

, כמס, גבתה שלא כדיןתביעה נגד רשות להשבת סכומים ש  .11"
  ".אגרה או תשלום חובה אחר

  

ותפקידו לנהל את , אשר מונה על ידי עיריית ירושליםהמשיבה הינה תאגיד , כאמור לעיל .90

.  ותובענה זו נודעת בגביית כספים שגבתה שלא כדיןגביית הכספים עבור צריכת המים

 .רתשלום עבור אספקת מים הוא מעין תשלום אגרה או תשלום חובה אח

  

 :לחוק) 1)(א(4לפי סעיף  .91

, )א(3אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף "
המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות 

 בשם אותה –לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 
  ".קבוצה

 

שכן בדרך קבע הם ) כמתואר לעיל(קיימת למבקשים עילת תביעה אישית נגד המשיב  .92

. וכן צריכת המים שלהם נמדדה שלא בניגוד לדין, בלו הודעה על תשלום המים באיחורקי

המוגדרים , עובדה זו מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל תושבי ירושלים

מכיוון שעילת התביעה נוגעת לאופן מדידת .  לכללי המים1על פי סעיף " צרכן ביתי"כ

המשיבה הינה תאגיד המים , מעבר לכך. כרחי וחיונישהיא מצרך ה, המים והגבייה עבורו

, לפיכך". לקוחות שבויים"וככזו תושבי ירושלים הינם כ, היחיד בירושלים ופועלת כרשות

 .אופן הגבייה של המשיבה המנוגד לדין משותף לכלל צרכני המים בירושלים

  

  הגדרת הקבוצה והשאלות המשותפות

 של עובדה או משפט בעילת תביעה זו כוללת קבוצת בני האדם אשר להם שאלה משותפת .93

אשר ,  לכללי המים1על פי סעיף " צרכן ביתי"המוגדרים כ, את כלל תושבי ירושלים

 יום כפי הקבוע 60 או 30- מאו נמוכים  בפרקי זמן גבוהיםצריכת המים שלהם נמדדה 

 וכן כלל הצרכנים אשר נגבו מהם כספים עבור, בכללי המים ובתקנות מדידת המים

צריכת המים ואשר קיבלו הודעה לתשלום המים בתדירות נמוכה מזו הקבועה בחוק 

כללי חברי . וכן צרכנים כאלה שלא קיבלו את הודעות התשלום בזמן,  יום60והיא 

הן על ידי תשלום כספים מעבר , הקבוצה ניזוקו מהתנהלותה הלקויה של המשיבה

ולא בנמוכים כפי שהיו אמורים אילו על ידי תשלום בתעריפים גבוהים (לצריכתם בפועל 

והן הטעיית המשיבה לגבי כמות המים ) מדידת המים ותדירות הגבייה הייתה כדין



וכן פגיעה ביכולת חברי הקבוצה לתכנן את , הנצרכת על ידם בהתאם לתקופות קצובות

  . צעדיהם ולצמצם את צריכת המים שלהם

  

ל עובדה או משפט המשותפות לכלל התובענה מעוררת שאלות ש: "לחוק) 1)(א(8סעיף  .94

 ". ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה

  :השאלות העובדתיות והמשפטיות הן  .א

ולשלוח פ חוק לאמוד את צריכת המים " עה את חובתה המשיבההאם הפר) 1

  ? יום60 או 30בתדירות של הודעה לתשלום 

  ?ם לגבי כמות צריכת המים שלהם את המבקשיהה המשיבתהאם הטע) 2

האם המשיבה שלחה הודעה בלתי מספקת בעניין העדכון הנדרש אודות ) 3

  ?מספר הנפשות

באשר המשיב מודד את צריכת , שאלות אלו משותפות לכלל חברי הקבוצות  .ב

  .המים וגובה עבורה באופן זה עבור כלל צרכני המים

העובדות .  לטובת הקבוצהכי התובענה תוכרע" אפשרות סבירה"קיימת יותר מ  .ג

נתמכות בראיות ואינן מעלות מחלוקת של ממש על כך כי חובת המשיבה לאמור 

וכן כי אופן . את כמות המים באופן תדיר ובמקביל להודיע על כך ללקוחותיה

  . גבייה זה מנוגד לחוק ולמטרותיו ופוגע בצרכנים

 ואפילו למעלה קיימת אפשרות סבירה, על סמך העובדות ולשון החוק, לפיכך  .ד

  . והקבוצהיםשהמחלוקת תוכרענה לטובת המבקש, מזה

  

  

  התקיימות התנאים לאישור תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת : "לחוק) 2)(א(8סעיף  .95

  ".בנסיבות העניין

שית הנזק שספג כל לקוח הינו קטן יחסית ולכן מהווה חסם בפני הגשת תביעה אי  .א

עקב העלויות הגבוהות שבניהול הליך משפטי , י כל אחד ואחד מחברי הקבוצה"ע

 . עצמאי

על כן גבייה , מים הינו מצרך בסיסי וחיוני אשר לא ניתן לבחור שלא לצרוך  .ב

לקויה של מצרך זה מהווה בהפרה שיטתית ויסודית של החוק אשר פוגעת באופן 

 .בע ובמשך תקופה ארוכה מאודמהותי בקבוצה גדולה מאוד של אנשים בדרך ק

 כי המשיבה גובה בניגוד איננו מודע לכךיתירה מזאת חלק גדול מחברי הקבוצה   .ג

 .לדין ולא מתאפשר להם לעמוד על זכותם לאכיפת החוק

 וכן משלוח הודעה ,יקת ומשלוח הודעות בזמןמדידה מדוקבלת הסעד של   .ד

ל היטל הבצורת מסודרת לכל הצרכנים על הצורך בעדכון מספר הנפשות בש

הכוללת טופס מסודר תעשה צדק עם עשרות אלפי לקוחות של המשיב ומעבר 

בנוסף למטרותיו הציבוריות , לכך יתרום ליעילות ולקידום מטרות החוק

  .לחיסכון במים

י כל אחד מחברי הקבוצה יהווה "ריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית ע  .ה

   .אל ובזבוז משאבים אדירעומס כבד על מערכת המשפט במדינת ישר



  

קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג : "לחוק) 4)(א(8סעיף  .96

  ". וינוהל בדרך הולמת

ד "ולעוה, באי כוח המבקש ניהלו בעבר התדיינויות משפטיות ותובענות ייצוגיות  .א

ר רב של הם הגישו מספ, יעקב ואסף פינק ניסיון רב בניהול תובענות ייצוגיות

שחלקן אושרו כתובענות ייצוגיות ובית , בקשות להכרה בתביעות ייצוגיות

' מוסך ארתור נ 6043/02א .ת: המשפט פסק השבה לקבוצה המיוצגת לדוגמא

ר קרקע תפוסה או חלק ממנו " מ20בעניין חוב בארנונה של כל , עיריית ירושלים

 בעניין חריגה רושליםעיריית י'  גיטה זילבר נ4422/02א .ת. ר"במקום כל מ

. ר ובשכונות" מ120מחוקי הקפאה בארנונה על ידי עיריית ירושלים בדירות מעל 

 תביעות 8: בחלקם בית המשפט אישר פיצוי שהיטיב עם הציבור שנפגע לדוגמא

א .תשונות נגד בתי קפה בעניין גביית דמי אבטחה כתוספת למחיר הכולל כגון 

מסעדת '  קרן בן עזרא נ4076/03א . ת-ווליב מסעדת א'  עירית הופר נ6023/03

במקרים אחרים הנתבע היה רשות ציבורית שתיקנה את המעוות כתוצאה . ל'אנג

עיריית ' נ'  אקסלרוד ואח2004/06מ .ת: מהגשת התובענה הייצוגית לדוגמא

ד "לעו.  בעניין גביית ארנונה מבעל נכס כאשר השוכר לא שילם את חובוירושלים

בר מוצלח בניהול תביעות השבה קבוצתית לפני חיקוקו של חוק יעקב פינק ע

א .ת: התובענות שבהם נפסק החזרת מיליוני שקלים לאלפי אזרחים לדוגמא

בדיון נמצא כרגע תיק , כמו כן. עיריית ירושלים' נ'  אח308- שוקרון ו1114/99

 2008-אשר עוסק בפיצוי הנפגעים מקריסת מערכת המחשוב של בנק הפועלים ב

 וכן בקשה לאישור תובעה ייצוגית בגין גבייה 4947/08א " בש2522/08א .בת

בקשות לאישור תובענה שלוש כ המבקשים "כן מנהלים ב. בחניונים שלא כדין

 .  בתחום הבנקאות, ייצוגית בשלביהן הראשונים

נראה כי קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כל חברי הקבוצה ינוהל , על כן  .ב

אף אין כל ניגוד עניינים , לפי מיטב הבנתם של המבקשים. רך הולמתוייוצג בד

. בין המבקשים ויתר חברי הקבוצה שבשמם מגישים המבקשים את התובענה

כלל חברי הקבוצה נפגעו באופן דומה והמבקשים רואים את עצמם כשלוחים של 

  .כלל חברי הקבוצה

   

ינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג קיים יסוד סביר להניח כי עני ":לחוק) 5)(א(8סעיף  .97

  ."וינוהל בתום לב

. המבקשים  הם אנשים פרטיים אשר נגרם להם נזק כתוצאה ממחדלו של המשיב  .א

למבקשים  אין כל ניגוד עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך הקפדה 

  .על מנת לתקן את העוול שנעשה לחברי הקבוצה, על יושר והגינות

  

  :שיםהסעדים המתבק

 : מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים, לאור האמור לעיל .98

  .לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית  .א



כאמור , להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית  .ב

 .לעיל

, ליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל  .ג

 .בות בהוצאות הפרסוםלקבוע את נוסח פרסום ולחייב את המשי

וכן על , לכללי המים) א(6לקבוע ולהצהיר כי המשיבה על סעיף   .ד

 . לתקנות מדידת המים53סעיף 

ת צריכת המים של לקוחותיה לחייב את המשיב למדוד א  .ה

ובמקביל ,  יום60-באופן תדיר ובהתאם לחוק ולא יאוחר מ

למסור הודעה לצרכנים על צריכת המים שלהם בתדירות של 

 ).הראשון לכל חודש(ם לפחות ובתאריך קבוע  יו60

לחייב את המשיב לתקן את נוסח ההודעה לצרכנים ושהודעה   .ו

 .זו תכלול פירוט של כמות צריכת מים לחודש מלא

לחייב את המשיב להשיב את הסך המשוער אשר נאלצו   .ז

להוציא בשל הליקויים באופן ושאר חברי הקבוצה המבקשים 

 .ריכת המיםמדידת המים והגבייה עבור צ

לחייב את המשיב לעגן בנוהל ברור את מחויבותו להשיב   .ח

לצרכנים סכום קבוע עבור הסטייה האפשרית במדידת המים 

 ).כדוגמת חברת החשמל(

לשלוח הודעה לכלל הלקוחות על הצורך בתיקון מספר הנפשות   .ט

 .כולל טופס וציון טלפון מייל ופקס

 22ם לאמור בסעיף בהתא, להורות על תשלום גמול הוגן למבקשים  .י

 .לחוק

בהתאם לאמור ,לקבוע את שכר הטרחה של באי כוחם של המבקשים  .יא

 . לחוק23בסעיף 

לפי , ליתן למבקשים ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין  .יב

 .שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד

 

 .הבקשה נתמכת בתצהיר מטעם המבקשים המצורף לבקשה .99

  

 . קשה זומן הדין ומן הצדק להיעתר לב .100

  

  

_____________  

  ד"עו, אסף פינק

 כ המבקשים"ב



 


