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כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות 
של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( )תיקון(, התשע"ח-2017

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–101)ב(   99 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מועצת  לחוק, קובעת  ו–107  ו–)ו(  102)ב(  סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

של  והאיכות  הטיב  הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי  בכללי   .1
השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-22011 )להלן - הכללים העיקריים(, 
בשם הכללים, במקום "והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל 

חברה לתת לצרכניה" יבוא "לשירות".

בסעיף 1 לכללים העיקריים -   .2
בהגדרה "אומדן של מהנדס החברה", במקום ", המבוססת על נתונים שיש בהם   )1(
כדי להשפיע על צריכת המים בנכס לרבות מספר הנפשות המתגוררות בנכס, גודל 

הנכס, היקף הגינון בנכס ושימושי המים בנכס" יבוא "לפי סעיף 11א";

אחרי ההגדרה "אתר האינטרנט של הרשות" יבוא:  )2(

בחוק  כהגדרתן  בנאיות  הנדסה  עבודות  מבוצעות  שבו  אתר   - בנייה"  ""אתר 
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-31969;";

הערכת  בוצעה  אם  שהוערכו,  כפי  "או  יבוא  בסופה  מדידה",  "הפרשי  בהגדרה   )3(
צריכה לפי סעיף 8";

במקום ההגדרה "הפרשי מדידה רגילים" יבוא:  )4(

""הפרשי מדידה רגילים" - הפרשי המדידה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, 
ובלבד שהצריכה באותה תקופה במד–המים הראשי בנכס מהווה צריכה 
רגילה, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור - הכמות הממוצעת של הפרשי 
הראשי  במד–המים  בהן  שהצריכה  האחרונות  התקופות  בשתי  מדידה 

בנכס מהווה צריכה רגילה;";

אחרי ההגדרה "חברה" יבוא:  )5(

המשותף  הרכוש  של  ואחזקה  ניהול  שירותי  המספק  תאגיד   - ניהול"  ""חברת 
בנכס;

"חוק המקרקעין" - חוק המקרקעין, התשכ"ט-41969;";

אחרי ההגדרה "חשבון תקופתי" יבוא:  )6(

""חשש לנזילה" - אחד מאלה:

במד–מים משויך, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או   )1(
שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה - מדידה של צריכת מים 

רציפה במשך פרק זמן העולה על 24 שעות;

בכל מד–מים אחר - לפי אמות מידה שקבעה החברה לפי סעיף 13ב)א(;";  )2(

תיקון סעיף 1

תיקון שם הכללים

1   ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344.

2   ק"ת התשע"א, עמ' 1395; התשע"ז, עמ' 1300.

3 ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.

4   ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.
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אחרי ההגדרה "מוסד רפואי" יבוא:  )7(

קריאה  נתוני  של  תדיר  שידור  המאפשרת  מערכת   - מרחוק"  קריאה  ""מערכת 
ממד–מים אל החברה;

הנכס  את  להשכיר  הזכות  כבעל  שכירות  בחוזה  שזוהה  מי   - נכס"  "משכיר 
לאחרים;";

במקום ההגדרה "צריכה גבוהה" יבוא:  )8(

ראשי  ובמד–מים  משויך,  במד–מים  שנמדדה  המים  כמות   - גבוהה"  ""צריכה 
- הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה 
לפי  הרגילים,  המדידה  מהפרשי  או  הרגילה  מהצריכה  אחוזים  מ–150 

העניין;";

)9( במקום ההגדרה "צריכה חריגה" יבוא:

ראשי  ובמד–מים  משויך,  במד–מים  שנמדדה  המים  כמות   - חריגה"  ""צריכה 
- הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה 

הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין;";

)10( במקום ההגדרה "צריכה חריגה מאוד" יבוא: 

מים  ובמד  משויך,  במד–מים  שנמדדה  המים  כמות   - מאוד"  חריגה  ""צריכה 
אחוזים   200 על  העולה  או  השווה  שנמדדו,  המדידה  הפרשי   - ראשי 
מהצריכה הרגילה במד–המים או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין";

אחרי "שנמדדה במד מים" יבוא "משויך, ובמד–מים ראשי - הפרשי  )א( 
המדידה";

"או  יבוא  תפחת"  שלא  ובלבד   ," במילים  המתחילה  הסיפה  במקום  )ב( 
מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין";

)11( בהגדרה "צריכה רגילה" -

אחרי "בשנה הקודמת" יבוא ", ובלבד שלא התקיימו לגביה נסיבות חריגות"; )א( 

בסופה יבוא: )ב( 

", שלא התקיימו לגביהן נסיבות חריגות; לעניין זה, "נסיבות חריגות" - אם 
הוגשה לגבי התקופה בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי 
סעיף 15 או בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 43 או 52א)א()3(, או שהמנהל 
הכללי החליט כי התקיימו לגביה נסיבות חריגות שבשלן לא ניתן לראות 

בה צריכה רגילה."

", התשכ"ט-1969 )להלן - חוק המקרקעין(" -  בסעיף 2 לכללים העיקריים, המילים   .3
יימחקו.

אחרי סעיף 3 לכללים העיקריים יבוא:  .4
)א( על אף האמור בסעיף 3, חברה רשאית שלא לזכות צרכן  3א. 

בהפרשי מדידה שליליים אם מתקיימים לגביו כל אלה:

אם הפרשי המדידה השליליים אינם עולים על 5%   )1(
מהכמות שנמדדה במד–המים הראשי -

הוספת סעיף 3א

"חיוב בהפרשי 
מדידה שליליים

תיקון סעיף 2
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הותאם  המשותף  בבית  הראשי  )א( מד–המים 
לקוטר מזערי העומד בדרישות כיבוי אש;

במדי   8 סעיף  לפי  צריכה  הערכות  בוצעו  )ב( לא 
–המים המשויכים בבית המשותף;

ועומדים  תקינים  המשותף  בבית  )ג( מדי–המים 
בכל הוראות הדין;

 5% על  עולים  השליליים  המדידה  הפרשי  אם   )2(
מהנדס   - הראשי  במד–המים  שנמדדה  מהכמות 
ביקר  מתאימה,  הכשרה  בעל  מטעמו  נציג  או  החברה, 
ומהנדס  המשותף  בבית  מדי–המים  כל  את  בדק  בנכס, 

החברה אישר בכתב כי מתקיימים כל אלה: 

)א( מתקיימים כל תנאי סעיף קטן )א()1(;

את  נאמנה  משקפת  מדי–המים  )ב( מדידת 
השימושים והצריכות בנכס.

)ב( באישור יפרט מהנדס החברה את מועדי הביקור בנכס,   
משקפת  מדי–המים  שמדידת  לכך  ונימוקיו  הבדיקה  ממצאי 

נאמנה את השימושים והצריכות בנכס.

 3 עד  למשך  תקף  יהיה  )א()2(  קטן  סעיף  לפי  )ג( אישור   
להתקיים  חדל  כי  לחברה  נודע  לא  עוד  וכל  חיוב,  תקופות 

תנאי מהתנאים שעל בסיסם ניתן האישור.

מדידה  בהפרשי  צרכן  לזכות  שלא  חברה  )ד( החליטה   
שליליים, תודיע לו על כך בחשבון התקופתי."

בסעיף 7 לכללים העיקריים, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .5
")ב( רישום קריא מד–המים יעוגל לעשירית מטר מעוקב הקרובה ביותר."

אחרי סעיף 7 לכללים העיקריים יבוא:  .6
את  תבדוק  מרחוק  קריאה  מערכת  המפעילה  )א( חברה  7א. 
מד–המים  קריא  לעומת  אליה  המשודרת  הקריאה  נכונות 
המשויכים  ומדי–המים  הראשיים  ממדי–המים  אחד  בכל 

שבתחומה, פעם בשנה לפחות.

)ב( נוכחה חברה כי קריא מד–המים קטן מהקריאה המשודרת   
שבעדה חויב הצרכן, תזכה את הצרכן בהפרש הקריאה."

אחרי סעיף 11 לכללים העיקריים יבוא:  .7
)א( מהנדס החברה או עובד החברה שהמהנדס הרשה לכך,  11א. 
בין  בהתחשב,  בנייה,  אתר  למעט  בנכס,  הצריכה  את  יעריך 
השאר, במאפייני הנכס והשימושים בו, לפי העניין, ובכלל זה:

מספר הנפשות המתגוררות בנכס;  )1(

גודל הנכס;  )2(

היקף הגינון בנכס;  )3(

"אימות קריאה 
משודרת

תיקון סעיף 7

הוספת סעיף 11א

"אומדן של 
מהנדס החברה

הוספת סעיף 7א
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שימושי המים בנכס.  )4(

שלא  )א(  קטן  סעיף  לפי  הערכה  יאשר  החברה  )ב( מהנדס   
נעשתה בידו.

בנייה,  באתר  הצריכה  את  יעריך  החברה  )ג( מהנדס   
בהתחשב, בין השאר, בכל אלה:

היקף הבנייה;  )1(

סוג הבנייה;  )2(

שלבי הבנייה בתקופה שלגביה נעשה האומדן."  )3(

בסעיף 13 לכללים העיקריים -  .8
בסעיף קטן )א( -   )1(

במקום "מיד עם" יבוא "לאחר"; )א( 

המילים "ולפחות פעם אחת בכל תקופת חיוב" - יימחקו; )ב( 

אחרי "שנמדדה במד מים" יבוא "משויך"; )ג( 

במקום "לפי העניין" יבוא "ובמד–מים ראשי - אם הפרשי המדידה גבוהים  )ד( 
מהפרשי המדידה הרגילים";

בסעיף קטן )ב( -   )2(

במקום "מהווה" יבוא "או הפרשי המדידה, מהווים"; )א( 

מהפרשי  או  הממוצעת  "מהצריכה  יבוא  הממוצעת"  "מצריכתו  במקום  )ב( 
המדידה הממוצעים, לפי העניין,";

אחרי "הקרוב" יבוא "בכתב מודגש, במקום המיועד להודעות"; )ג( 

בסעיף קטן )ג( -   )3(

במקום "הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה, ובלבד שהתקיימו בה שני  )א( 
התנאים שלהלן" יבוא "מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן";

במקום "מ–5 ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה השוואתית" יבוא "מ–10 ימי  )ב( 
עסקים ממועד קריאת מד–המים";

במקום פסקה )1( יבוא: )ג( 

")1( הכמות שנמדדה או הפרשי המדידה, מהווים צריכה חריגה;";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ד( 

או  הממוצעת  מהצריכה  לפחות  אחוזים   150 מהווה  זו  ")1א( צריכה 
מהפרשי המדידה הממוצעים, לפי העניין; לעניין זה - 

תקופת  בכל  המדידה  הפרשי  ממוצע   - ממוצעים"  מדידה  "הפרשי 
החיוב בשנה האחרונה ושלא הוגשו לגביהן בקשות כאמור;

בשנה  החיוב  תקופות  בכל  הצריכה  ממוצע   - ממוצעת"  "צריכה 
האחרונה שבהן נקרא מד–המים המשויך, ושלא הוגשה לגביהן 
בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי סעיף 15 או 

בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 43 או 52א)א()3(;";

תיקון סעיף 13
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בפסקה )2(, בסופה יבוא ", ובמד–מים ראשי - הפרשי המדידה עולים על 5  )ה( 
מטרים מעוקבים בתקופת חיוב חודשית או 10 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב 

דו–חודשית";

בסעיף קטן )ג1(, אחרי "כי הכמות שנמדדה" יבוא "במד–מים משויך";  )4(

בסעיף קטן )ד( -   )5(

במקום "הכמות, שנמדדה" יבוא "הפרשי המדידה"; )א( 

במקום "מהווה" יבוא "מהווים"; )ב( 

"; הנציג יתעד את תליית המודעה, פעולות האיתור שביצע  בסופה יבוא  )ג( 
וממצאי הביקור בנכס";

בסעיף קטן )ה(, במקום "צריכה שנמדדה" יבוא "הפרשי מדידה";  )6(

בסעיף קטן )ו(, במקום "או צריכה ממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות" יבוא   )7(
"או הפרשי מדידה רגילים, לפי העניין";

בסעיף קטן )ז(, במקום "התאגיד" יבוא "חברה".  )8(

אחרי סעיף 13 לכללים העיקריים יבוא:  .9
כי  שנוכחה  מרחוק,  לקריאה  מערכת  המפעילה  )א( חברה  13א. 
המשותפת  בצנרת  או  הפרטית  בצנרת  לנזילה  חשש  קיים 

בנכס המחובר למערכת לקריאה מרחוק -

תעשה  הצרכן,  של  טלפון  מספר  ברשותה  יש  אם   )1(
בטלפון  עסקים,  ימי  שני  בתוך  לו  להודיע  סביר  מאמץ 
או באמצעות מסרון, על קיומו של חשש לנזילה; חברה 
לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו 

מעוניין לקבל הודעות בדרך זו; 

1א  בטופס  המפורט  בנוסח  הודעה  לצרכן  תשלח   )2(
יאוחר  לא  לנזילה,  חשש  בדבר  הראשונה  שבתוספת 
מהמועדים האלה, ובלבד שבמועד המשלוח עדיין קיים 

חשש לנזילה:

)א( אם אין ברשותה מספר טלפון של הצרכן - 3 
של  קיומו  על  לה  נודע  שבו  מהמועד  עסקים  ימי 

חשש לנזילה;

)ב( אם לא קיבלה אישור על קבלת ההודעה לפי 
פסקה )1( - 3 ימי עסקים מהמועד שבו שלחה את 

ההודעה;

לפי  ההודעה  קבלת  על  אישור  קיבלה  )ג( אם 
פסקה )1( - 7 ימי עסקים ממועד קבלת האישור.

)ב( סעיף 13 לא יחול על חברה שפעלה לפי סעיף קטן )א(.  

על  תחליט  מרחוק  קריאה  מערכת  המפעילה  )א( חברה  13ב. 
אמות מידה להתקיימות חשש לנזילה במד–מים שאינו נכלל 
מאפייני  על  בהתבסס  לנזילה,  חשש  להגדרה   )1( בפסקה 

הצריכה בנכס.

הוספת סעיף 13א

"חברה המפעילה 
מערכת לקריאה 

מרחוק

קביעת אמות מידה 
לחשש לנזילה 

ופרסומן 
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באתר  תפרסם  מרחוק  קריאה  מערכת  המפעילה  )ב( חברה   
האינטרנט שלה את התנאים לקיומו של חשש לנזילה במד– 
אמות  ואת  לנזילה  חשש  להגדרה   )1( בפסקה  שנכלל  מים 
המידה שעליהן החליטה לקיומו של חשש לנזילה במד–מים 

אחר לפי סעיף קטן )א(."

בסעיף 14 לכללים העיקריים -  .10
בפסקה )1(, במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )1(

הפרשי   - ראשי  ובמד–מים  המשויך,  במד–המים  שנמדדה  המים  ")א( כמות 
המדידה שנמדדו, בתקופת החיוב מהווים צריכה חריגה;";

בפסקה )2(, במקום "בעשרים וארבעה" יבוא "בשנים עשר";  )2(

בפסקה )3(, אחרי "מנזילה" יבוא "יותר מפעם אחת".  )3(

בסעיף 17 לכללים העיקריים, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .11
")ב(  על אף האמור בסעיף קטן )א(, המנהל הכללי של החברה, או עובד בכיר הכפוף 

לו במישרין, רשאי להחליט כי הצרכן יחויב בעד אותה כמות מים - 

אם היה לו יסוד סביר להניח שלא היתה נזילה - לפי התעריפים הקבועים   )1(
בסעיף 25)1( בכללי חישוב עלות;

אם היה לו יסוד סביר להניח שהנזילה לא תוקנה בזמן סביר מהמועד שבו   )2(
בכללי  ו–)2(   )1(25 בסעיף  הקבועים  התעריפים  לפי   - קיומה  על  לצרכן  נודע 

חישוב עלות." 

בסעיף 18 לכללים העיקריים -  .12
בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום "תעמוד" יבוא "תוערך"; )א( 

במקום "בכפוף לאמור בסעיף )ב( על כמות של 15 מטרים מעוקבים לחודש"  )ב( 
יבוא "כאמור בסעיף 8)ב()2(";

סעיף קטן )ב( - יימחק.  )2(

אחרי סעיף 20 לכללים העיקריים יבוא:  .13

"סימן ד1': מיגון מד–מים    

)א( חברה תתקין התקן מיגון למד–מים בכל אחד מאלה: 20א. 

במד–מים משויך - לבקשת הצרכן;  )1(

במד–מים ראשי - לבקשת נציגות הבית המשותף   )2(
או חברת ניהול שנרשמה כצרכן לפי סימן ח'.

למד– מיגון  התקן  חשבונה,  על  להתקין,  רשאית  )ב( חברה   
מים במקרים שבהם סברה כי קיים חשש לשיבוש במזיד של 

מדידת צריכת המים במד–מים.

התעריף בעד התקנת התקן מיגון למד–מים לפי סעיף 20א)א(  20ב. 
יהיה לפי פרט )15( בתוספת השנייה לכללי התעריפים."

תיקון סעיף 17

תיקון סעיף 18

הוספת סימן ו'1

מיגון מד–מים

תיקון סעיף 14

תעריף בעד התקנת 
התקן מיגון
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בסעיף 21 לכללים העיקריים -  .14
בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום "והסכמתו" יבוא ", הסכמתו"; )א( 

לפי ביטחונות  החברה  דרשה  "ואם  יבוא  בנכס"  כצרכן  ""להירשם  אחרי   )ב( 
סעיף 53ב - הביטחונות שנמסרו לפי הדרישה";

סעיף קטן )ג( - יימחק.  )2(

אחרי סעיף 28 לכללים העיקריים יבוא:  .15

"סימן ח': חברת ניהול בבית משותף    

תגיש  בנכס,  כצרכן  להירשם  המבקשת  ניהול  )א( חברת  28א. 
הראשונה,  שבתוספת  2א  טופס  לפי  ערוכה  בקשה  לחברה 
להסכמה  המשותף  הבית  נציגות  של  אישור  אליה  ותצרף 

לרישומה כצרכן.

)ב( חברה תרשום כצרכן בנכס חברת ניהול שהגישה בקשה   
לפי סעיף קטן )א(, אם מצאה כי התקיימו כל אלה:

נציגות הבית המשותף אישרה שרישומה של חברת   )1(
הניהול כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף 
והפרשי מדידה אושר לפי  סעיף 71)ב( לחוק המקרקעין;

לכל הצרכנים בנכס מותקנים מדי–מים משויכים;  )2(

אין בנכס מד–מים שלגביו מתקיים האמור בסעיף   )3(
8)א()3(.

כך  על  תודיע  בנכס,  כצרכן  ניהול  חברת  חברה  )ג( רשמה   
לחברת הניהול וכן לכל הצרכנים בנכס לא יאוחר מהחשבון 
תקופת  תצוין  בהודעה  הרישום;  שלאחר  הראשון  התקופתי 
בעד  כצרכן  הניהול  חברת  תחויב  שממנה  הראשונה  החיוב 

הפרשי מדידה.

בהפרשי  תחויב  בנכס,  כצרכן  ניהול  חברת  )א( נרשמה  28ב. 
המדידה בנכס.

)ב( על חברת ניהול שנרשמה כצרכן בנכס לא יחולו סעיפים   
21 עד 25, 32 ו–33.

לא  כצרכן  בו  נרשמה  ניהול  שחברת  בנכס  צרכנים  )ג( על   
יחולו סעיפים 2, 3, 5 ו–13)ד( ו–)ה(.

ולא  התקופתי  החשבון  את  ניהול  חברת  שילמה  )א( לא  28ג. 
להגשתה  האחרון  המועד  עד  בירור  לעריכת  בקשה  הגישה 
הצרכנים  לכל  הודעה  החברה  כך  על  תשלח   ,43 סעיף  לפי 
ובלבד  הראשונה,  שבתוספת  2ב  טופס  לפי  ערוכה  בנכס, 
שעד מועד משלוח ההודעה לא הסדירה חברת הניהול את 

התשלום.

 

 רישום חברת
ניהול כצרכן

 הוראות לעניין
חברת ניהול 

הרשומה כצרכן

תיקון סעיף 21

הוספת סימן ח' 
ופרק שני א'

אי–תשלום חיוב 
בידי חברת ניהול
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בתוך  התקופתי  החשבון  את  ניהול  חברת  שילמה  )ב( לא   
30 ימים ממועד משלוח ההודעה לפי סעיף קטן )א(, רשאית 
החברה לממש את הביטחונות ולבטל את רישומה של חברת 

הניהול כצרכן בנכס; ביטלה החברה את הרישום -

המים  צריכת  ואת  המדידה  הפרשי  את  תחלק   )1(
לא  תמורתם  שאת  הניהול,  לחברת  ששויך  במד–המים 
שילמה חברת הניהול, בין הצרכנים בנכס, לפי החלוקה 
הניהול  חברת  של  לרישומה  עובר   2 בסעיף  שנקבעה 

כצרכן בנכס;

תשלח על כך הודעה לכלל הצרכנים בנכס, ערוכה   )2(
לפי טופס 2ג שבתוספת הראשונה.

)א( חברת ניהול שמבקשת לבטל את רישומה כצרכן בנכס,  28ד. 
תשלח על כך הודעה לחברה, ערוכה לפי טופס 2ד לתוספת 
לכל  הודיעה  כי  הניהול  חברת  תצהיר  בהודעה  הראשונה; 

הצרכנים בנכס על ביטול רישומה כצרכן בנכס.

של  רישומה  את  לבטל  שמבקשת  משותף  בית  )ב( נציגות   
לחברה,  הודעה  כך  על  תשלח  בנכס,  כצרכן  ניהול  חברת 
תצהיר  בהודעה  הראשונה;  לתוספת  2ה  טופס  לפי  ערוכה 
נציגות הבית המשותף כי החלטה התקבלה כנדרש לפי סעיף 
לחברת  הודעה  כך  על  מסרה  וכי  המקרקעין  לחוק  71)ב()2( 

הניהול.

תבטל  )ב(,  או  )א(  קטן  סעיף  לפי  בקשה  חברה  )ג( קיבלה   
מתקופת  החל  בנכס,  כצרכן  ניהול  חברת  של  הרישום  את 
על  ותשלח  הבקשה,  קבלת  מועד  שלאחר  הראשונה  החיוב 
כך הודעה לחברת הניהול ולכל הצרכנים בנכס, ערוכה לפי 

טופס 2ו.

לגרוע  כדי  בנכס  כצרכן  ניהול  חברת  של  ברישומה  אין  28ה. 
המים  צריכת  בעד  לתשלום  בנכס  הצרכנים  של  מחובתם 
ברכוש המשותף והפרשי המדידה, אם לא שולמו בידי חברת 

הניהול.

פרק שני א': מדידת מים באתר בנייה   

למערכת  שמחובר  מד–מים  בנייה  באתר  תתקין  )א( חברה  28ו. 
לקריאה מרחוק והתקן מיגון למד–המים.

)ב( נציג החברה יהיה נוכח בעת התקנת מד–המים והתקן   
המיגון וייוודא כי ההתקנה בוצעה באופן תקין.

מים  צריכת  בעד  החיוב  תקופת   ,36 בסעיף  האמור  אף  על  28ז. 
באתר בנייה תהיה תקופת חיוב חודשית.

שמחובר  מד–מים  של  בנייה  באתר  התקנה  בעד  התעריף  28ח. 
לפי  יהיה  למד–מים  מיגון  והתקן  מרחוק  לקריאה  למערכת 

פרט )16( בתוספת השנייה לכללי התעריפים."

 תקופת חיוב
באתר בנייה

תעריף בעד התקנת 
מד–מים והתקן 

מיגון 

ביטול רישום חברת 
וניהול כצרכן

שמירת חובות

התקנת מד–מים 
באתר בנייה
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בסעיף 39 לכללים העיקריים -  .16
בסעיף קטן )א( -  )1(

ברישה, המילים ", לפי הסדר הזה" - יימחקו; )א( 

 - ותחתיה"  וביוב"  מים   - תקופתי  "חשבון  "הכותרת  המילים   ,)3( בפסקה  )ב( 
יימחקו;

בפסקה )4(, במקום פסקת משנה )ה( יבוא: )ג( 

")ה( מספר הנפשות הרשומות בספרי החברה כמתגוררות בנכס;";

בפסקה )5( - )ד( 

במקום הרישה יבוא "הנתונים האלה לגבי כל מד–מים משויך:";  )1(

פסקת משנה )א( - תימחק;   )2(

בסוף פסקת משנה )ו(, יבוא "והסיבה שבשלה נעשתה הערכת צריכה";  )3(

בפסקה )6(, במקום הרישה יבוא "הנתונים האלה לגבי צריכת המים הכוללת  )ה( 
בנכס בתקופת החיוב:";

בפסקה )8( - )ו( 

במקום הרישה יבוא "הנתונים האלה בדבר חיובים בעד שירותי מים   )1(
ושירותי ביוב לתקופת החיוב, לגבי כל סוג תעריף:";

בפסקת משנה )ה(, אחרי "ותינתן" יבוא "בכתב מודגש, במקום המיועד   )2(
להודעות,";

בפסקה )16(, אחרי פסקת משנה )ג( יבוא: )ז( 

הצרכן  של  וזכותו  שליליים,  מדידה  הפרשי  להיווצרות  הסיבות  ")ג1(  
להשיג על ההחלטה לפי סעיף 108 לחוק, אם הוא סבור כי לא מתקיימים 

תנאי סעיף 3א)א(;"; 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

אישית  מותאמת  הצגה  שתאפשר  במתכונת  יופק  התקופתי  החשבון  ")ג( 
של הנתונים לכל צרכן."

סעיף 43)ב( לכללים העיקריים - יימחק.  .17
בסעיף 52א לכללים העיקריים -   .18

בכותרת הסעיף, במקום "במקרים חריגים" יבוא "בצריכה חריגה".  )1(

בסעיף קטן )א( -   )2(

בפסקה )1(, במקום "מאוד" יבוא "ובלבד שלא תפחת מ–15 מטרים מעוקבים  )א( 
בחודש במד–מים משויך, ולגבי הפרשי המדידה בנכס - מ–20 מטרים מעוקבים 

בחודש";

בפסקה )2( -  )ב( 

בכל מקום, המילה "מאוד" - תימחק;  )1(

תיקון סעיף 43

תיקון סעיף 52א 

תיקון סעיף 39
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בסופה יבוא:  )2(

", ובלבד שבמועד הפנייה לא חלפה למעלה משנה מהמאוחר מאלה: 

)א( תום תקופת החיוב הראשונה שלגביה מבוקשת הפחתת 
החיוב;

עריכת  תוצאות  על  לצרכן  החברה  הודיעה  שבו  )ב( המועד 
בירור לפי סעיף 47;";

בפסקה )3( -  )ג( 

אחרי "ביד שרברב" יבוא "או אישור אחר להנחת דעתה של החברה";  )1(

אחרי "באישור" יבוא "שנחתם ביד שרברב";  )2(

בפסקה )4(, אחרי "בנכס" יבוא ", אם יידרש,"; )ד( 

בפסקה )6( המילים "ביקר בנכס," - יימחקו; )ה( 

"ב–12  יבוא  האחרונות"  "בשנתיים  במקום  ו–)2(,   )1( בפסקאות  )ב(,  קטן  בסעיף   )3(
החודשים האחרונים". 

אחרי סעיף 52א לכללים העיקריים יבוא:  .19
)א( המנהל הכללי של החברה רשאי, בהחלטה בכתב, לתת  25ב. 
לצרכן הקלה בחיוב במקרים חריגים שאינם מנויים בכללים, 
החלטת  על  לכך;  מיוחדים  נימוקים  קיימים  כי  שוכנע  אם 

המנהל יחול סעיף 52א)ו(.

למספר  או  גדול  כספי  בהיקף  )א(  קטן  סעיף  לפי  )ב( הקלה   
גדול של צרכנים, טעונה אישור של מנהל הרשות. 

)ג( בקשה לאישור לפי סעיף קטן )ב( תכלול את הנימוקים   
למתן ההקלה בחיוב ואת אופן חישובה."

במקום סעיף 53א לכללים העיקריים יבוא:  .20
יאוחר  ולא  לשנה  אחת  הממשלתית  לרשות  תדווח  חברה  53א. 

מתום חודש פברואר של השנה העוקבת, על כל אלה:

)1( הבקשות לבירור חיוב חריג שאושרו לפי סעיף 52א; 
הנוספות  הבדיקות  ההקלה,  מקבל  זהות  יפורטו  בדיווח 
המים  כמות  ו–52א)א()6(,  48)ב()4(  סעיפים  לפי  שנעשו 
החיובים  בין  הכספי  ההפרש  במד–המים,  שנמדדה 

בעקבות תיקון חיוב וההפרש בכמויות המים;

52ב;  סעיף  לפי  שקיבל  בחיוב  הקלה  על  )2( החלטות 
בדיווח יפורט סכומי ההקלה שניתנו ויצורפו לו החלטות 

המנהל הכללי של החברה;

לדיווח תצורף הצהרה של המנהל הכללי כי אין לו או לקרובו   
עניין אישי בבקשות שבהן דן לפי סעיפים 52א ו–52ב, כאמור 

בסעיף 52א)ו(."

תיקון סעיף 53א 

"זיכוי צרכן במקרים 
חריגים 

"דיווח לרשות 
הממשלתית 

הוספת סעיף 52ב
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אחרי סעיף 53א לכללים העיקריים יבוא:  .21
"סימן ו': ביטחונות

)א( חברה רשאית לדרוש ביטחונות בסכום של עד פי שלוש  53ב. 
מממוצע החשבון התקופתי בשש תקופות החיוב האחרונות 

בנכס שקדמו לדרישה, מכל אחד מאלה:

מחברת ניהול שנרשמה כצרכן בנכס לפי סעיף 28א;  )1(

מצרכן שאינו תושב ישראל;  )2(

כצרכן,  להירשם  שמבקש  ממי  או  הנכס  ממשכיר   )3(
בנכס שיש בו תחלופה של צרכנים וקיים לגביו חוב שלא 
הוסדר במועד ההחלפה, אם היסטוריית התשלומים של 
הנכס מצביעה על דפוס התנהגות חוזר של אי–תשלום, 

ובהתחשב בגובה החוב.

)ב( כבטוחה יכול לשמש כל אחד מאלה, לפי בחירת הצרכן:  

ערבות של ערב תושב ישראל;  )1(

הבנקאות  בחוק  כמשמעותו  בנק  על  משוך  שיק   )2(
)רישוי(, התשמ"א-51981;

כל בטוחה אחרת שהחברה הסכימה לקבל.  )3(

)א( דרשה חברה ביטחונות לפי סעיף 53ב)א()1( או )2(, היא  53ג. 
רשאית להתנות את רישום הצרכן בנכס במסירתן.

)ב( לא קיבלה חברה ביטחונות שדרשה לפי סעיף 53ב)א()3(,   
היא רשאית לרשום את משכיר הנכס כצרכן עד למסירתן.

ביקשה חברה לממש בטוחה תודיע על כך למי שמסר לה את  53ד. 
הבטוחה, 7 ימי עסקים לפחות קודם למימושה."

בסעיף 54)א( לכללים העיקריים -   .22
אחרי פסקה )3( יבוא:  )1(

")3א( האפשרות העומדת לפני הצרכן לדווח לחברה על קריא מד–המים לפי 
סעיף 54א חלף תיאום ביקור, והוראות בדבר אופן הדיווח והעברתו לחברה;";

בפסקה )4(, אחרי "לחצריו" יבוא ", לא ידווח על קריא מד–המים".  )2(

אחרי סעיף 54 לכללים העיקריים יבוא:  .23
חלף  לחברה,  לשלוח  החברה,  בהסכמת  רשאי,  )א( צרכן  54א. 
תיאום ביקור לפי סעיף 54, דיווח מקוון של קריא מד–המים 
ומועד הקריאה, בצירוף צילום של מד–המים שבו ניתן לראות 
צרכן  שלו;  הזיהוי  מספר  ואת  מד–המים  קריא  את  בבירור 

ישלח את הדיווח לפי הוראות החברה ובתיאום עמה.

לה  שנמסרה  מד–מים  קריאת  לקבל  שלא  רשאית  )ב( חברה   
בדיווח מקוון אם קיים חשש סביר שקריאת מד–המים משובשת.

מחמש  יותר  מקוון  דיווח  של  בדרך  מד–מים  יקרא  )ג( לא   
תקופות דיווח ברציפות."

דרישת ביטחונות

"דיווח של צרכן

הוספת סימן ו'

5 ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

מסירת ביטחונות - 
תנאי לרישום

הודעה על מימוש 
ביטחונות

תיקון סעיף 54

הוספת סעיף 54א
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בסעיף 67 לכללים העיקריים, בסופו יבוא ", וכל פנייה בכתב שלה לצרכן".  .24
בסעיף 78 לכללים העיקריים, אחרי פסקה )5( יבוא:  .25

")5א( חברה המפעילה מערכת קריאה מרחוק - התנאים ואמות המידה לקיומו של 
חשש לנזילה, כאמור בסעיף 13ב)ב(;".

בסעיף 85)ב( לכללים העיקריים, במקום "בתאגיד" יבוא "בחברה".  .26
בסעיף 86)א( לכללים העיקריים, המילים ", התשכ"ט-1969" - יימחקו.  .27

בסעיף 103)ד()2( לכללים העיקריים, המילים ", התשכ"ט-1969" - יימחקו.  .28
בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -  .29

במקום כותרת המשנה יבוא:  )1(

")סעיפים 13)ג(, 13א, 15, 25)א(, 28א, 28ג, 28ד, 43)ב(, 52א)א()2( 91)1()א( ו– 120)ד((.";

אחרי טופס 1 יבוא:  )2(

"טופס 1א
)סעיף 13א)א()2((

הודעה בדבר חשש לנזילה
תאריך: .......................        

לכבוד      

מספר צרכן      

מבדיקה שערכנו עולה, כי ביום ...................... התגלה חשש לנזילה ]במד המים  .1 
המשויך לך/במד–המים הראשי בנכס[ )מחק את המיותר(, וזאת בשל הנסיבות 

האלה:
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

במים  מוגבר  שימוש  כגון,  שונות  מסיבות  לנבוע  יכולה  מים  בצריכת  עלייה   .2
בתקופה האמורה או עקב נזילה.

אם אכן ידוע לך על צריכת מים מוגברת בתקופה האמורה, לא נדרשת בדיקה   .3
נוספת מצדך; אנא זכור כי המים הם מצרך במחסור, ויש לנהוג בהם ביעילות 

ובחסכנות.

אם לא השתנו הרגלי צריכת המים מוצע לערוך בדיקה אם העלייה בצריכת   .4
המים נובעת מנזילה ברשת המים הביתית שלך.

לתשומת לבך, האחריות על מערכת המים הפרטית חלה על הצרכנים באותו   .5
נכס לרבות טיפול בתקנות ונזילות בצנרת הפרטית או בצנרת המשותפת בנכס.

כדי לאתר נזילה במערכת המים הפרטית, אנא בדוק אם קיימת נזילה נראית   .6
את  להפסיק  מומלץ  נזילה,  איתרת  לא  אם  ובאסלות;  בברזים  כולל  לעין, 
כל צריכת המים במערכת המים הפרטית )לסגור את כל הברזים, מכונות 
בנכס  שהצריכה  עדיין  מראה  מד–המים  אם  ולבחון  וכדומה(  הכביסה 
נמשכת )מד–המים ממשיך להסתובב(; אם כן יש לפנות לאיש מקצוע כדי 

לאתר את מקום הנזילה ולתקן את מערכת המים.

נשמח לעמוד לרשותך בכל פנייה.

)פרטי מוקדי השירות ושעות הפעילות של התאגיד(."

תיקון סעיף 67

תיקון סעיף 78

תיקון סעיף 85

תיקון סעיף 86

תיקון סעיף 103

תיקון התוספת 
הראשונה
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אחרי טופס 2 יבוא:  )3(

"טופס 2א

)סעיף 28א)א((

בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס

פרטי הנכס

כתובת הנכס: ........................

]מספר הנכס[; ]מספר זיהוי מד–מים ראשי[ 

פרטי חברת הניהול

שם חברה: ............................., ]מספר תאגיד[

]כתובת למשלוח דואר[; ]כתובת דואר אלקטרוני[

]מספר טלפון[

חברת הניהול מבקשת להירשם כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף 
והפרשי מדידה, ולשייך אליה את מדי–המים האלה: ]מספר זיהוי מד–מים[.

אני ]שם המצהיר[, מצהיר בזה בשם חברת הניהול כדלהלן:

בנכס  המשותף  הרכוש  של  ואחזקה  ניהול  שירותי  מספקת  הניהול  חברת   )1(
המפורט לעיל.

רישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס אושר לפי סעיף 71)ב( לחוק המקרקעין.   )2(

לבקשה מצורפת הסכמה של נציגות הבית המשותף בנכס לרישומה של חברת   
הניהול כצרכן בנכס הכוללת את כל אלה:

אישור כי לפי תקנון הבית המשותף או החלטה שהתקבלה בידי בעלי  )א( 
ניתן  לדירותיהם,  צמודים  המשותף  הרכוש  של  שלישים  ששני  דירות 
מי  בידי  המשותף  הרכוש  של  התקינה  וההחזקה  הניהול  את  לבצע 

שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה זו. 

מים  צריכת  לגבי  בנכס  כצרכן  הניהול  חברת  של  רישומה  כי  אישור  )ב( 
ברכוש המשותף והפרשי מדידה אושר בידי בעלי דירות שיותר ממחצית 

הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

ברכוש  מים  צריכת  בעד  החיוב  כי  בנכס  לצרכנים  ידוע  כי  הצהרה  )ג( 
המשותף והפרשי מדידה ייעשה לפי תעריף לכל צריכה אחרת.

הצהרה כי ידוע לצרכנים בנכס כי אין ברישומה של חברת ניהול כצרכן  )ד( 
כדי לגרוע מחובתם לשלם בעד צריכת המים ברכוש המשותף והפרשי 
המדידה, וכי במקרה שחברת הניהול לא תשלם בעד צריכת מים כאמור, 

יחול התשלום על הצרכנים בנכס.

............................ ]תאריך[ 
]שם ותפקיד המצהיר[       

        ]שם חברת הניהול[
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טופס 2ב

)סעיף 28ג)א((

הודעה על אי–תשלום חשבון תקופתי בידי חברת ניהול

הרינו להודיעכם כי ]שם חברת הניהול[, הרשומה כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף 
והפרשי מדידה, טרם שילמה לחברתנו את התשלומים המגיעים ממנה בעד צריכת מים.

נכון למועד מכתב זה, חובה של ]שם חברת הניהול[ לחברתנו בעד צריכת המים ברכוש המשותף 
והפרשי המדידה עומד על סכום של ............................... שקלים חדשים.

לידיעתכם:

אין  התשע"א-2011,  לשירות(,  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי  לכללי  28ה  סעיף  לפי   •
ברישומה של ]שם חברת הניהול[ כצרכן בנכס כדי לגרוע מחובתם של הצרכנים בנכס לשלם 

בעד צריכת המים ברכוש המשותף והפרשי המדידה.

שנקבע  האחרון  מהמועד  ימים   30 בתוך  חובה  את  תסדיר  לא  הניהול[  חברת  ]שם  אם   •
לתשלומו, רשאית החברה לבטל את רישומה כצרכן בנכס, ובמקרה כזה יחול תשלום החוב על 

הצרכנים בנכס.

טופס 2ג
)סעיף 28ג)ב()2((

הודעה על ביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס

לכבוד

]שם חברת הניהול[

פרטי הנכס
כתובת הנכס: ...............................

]מספר הנכס[; ]מספר זיהוי מד–מים ראשי[ 

המשותף  ברכוש  המים  צריכת  בעד  חובכם  זה,  מכתב  למועד  נכון  שבידינו,  הרישומים  לפי 
והפרשי המדידה בנכס עומד על סכום של ................. שקלים חדשים; המועד האחרון לתשלום 

החוב חל ביום ]תאריך[.

הרינו להודיעכם כי מאחר וחלפו 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החוב וטרם הסדרתם 
את חובכם בעד צריכת מים ברכוש המשותף והפרשי מדידה או הגשתם בקשה לבירור, הוחלט 

לבטל את רישומכם כצרכן בנכס. 

אין בביטול הרישום כצרכן בנכס כדי לגרוע מחובתכם לשלם את חובכם לחברה.

בכבוד רב,
שם + שם משפחה      

המנהל הכללי של התאגיד
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טופס 2ד
)סעיף 28ד)א((

בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס

פרטי הנכס
כתובת הנכס: .........................

]מספר הנכס[; ]מספר זיהוי מד–מים ראשי[ 

פרטי חברת הניהול
שם חברה: .........................., ]מספר תאגיד[

]כתובת למשלוח דואר[; ]כתובת דואר אלקטרוני[
]מספר טלפון[

אני, ]שם המצהיר[, מצהיר בזה בשם חברת הניהול כדלהלן:

חברת הניהול מבקשת לבטל את רישומה כצרכן בנכס;  )1(

הניהול  חברת  של  רישומה  של  הצפוי  הביטול  על  בנכס  הצרכנים  לכל  הודעה  נמסרה    )2(
כצרכן בנכס.

ידוע לחברת הניהול כי אין בביטול רישומה כצרכן בנכס כדי לגרוע מחובתה לשלם בעד   )3(
צריכת המים ברכוש המשותף והפרשי המדידה בנכס עד לביטול הרישום כאמור.

............................ ]תאריך[ 

]שם ותפקיד המצהיר[
]שם חברת הניהול[

טופס 2ה
)סעיף 28ד)ב((

בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס

פרטי הנכס
כתובת הנכס: .......................

]מספר הנכס[; ]מספר זיהוי מד–מים ראשי[ 

פרטי חברת הניהול
שם חברה: .............................., ]מספר תאגיד[

אני, ]שם המצהיר[, מצהיר בזה בשם נציגות הבית המשותף בנכס כדלהלן:

חברת  של  רישומה  ביטול  את  לבקש  הוחלט  ]תאריך[  מיום  בנכס  הדיירים  של  באסיפה   )1(
הניהול כצרכן בנכס; החלטה התקבלה כנדרש לפי סעיף 71)ב()2( לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

ביום ]תאריך[ נמסרה הודעה על ההחלטה לחברת הניהול.   )2(

............................ ]תאריך[ 
          ]שם המצהיר[

חבר נציגות הבית המשותף
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טופס 2ו

)סעיף 28ד)ג((

הודעה על ביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס

)מחק  המשותף[  הבית  הניהול/נציגות  חברת  ]שם  בקשת  לפי  כי  להודיעכם  הרינו 
את המיותר(, מיום ]תאריך[ תחדל ]שם חברת הניהול[, מלהיות רשומה כצרכן בנכס 

לגבי צריכת מים ברכוש המשותף והפרשי מדידה.

ממועד זה, יחויבו כל הצרכנים בנכס בהפרשי מדידה." 

טופס 3 - יימחק.  )4(

בטופס 3א -  )5(

בכל מקום, המילה "מאוד" - תימחק; )א( 

במקום פסקה 1 בהסברים למילוי הטופס יבוא: )ב( 

צריכה חריגה היא כמות מים השווה או עולה על 150% מכמות המים   .1"
שנמדדה במד–מים משויך, ובמד–מים ראשי - מהפרשי המדידה, בתקופה 
המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור - מכמות המים 
הממוצעת שנמדדה בשתי תקופת החיוב האחרונות שבהן נקרא מד–המים, 
ובלבד שלא תפחת מ–15 מטרים מעוקבים בחודש במד–מים משויך, ולגבי 

הפרשי המדידה בנכס - מ–20 מטרים מעוקבים בחודש." 

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, 30 ימים מיום פרסומם  )א(   .30
)להלן - יום התחילה(.

ושל לכללים,   5 בסעיף  כנוסחו  העיקריים,  לכללים  7)ב(  סעיף  של  תחילתם   )ב( 
סעיף 39)ג( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 16)2( לכללים, שנה מיום התחילה.

על אף האמור בכללים אלה, למשך חצי שנה מיום התחילה, חברה המפעילה מערכת   .31
לקריאה מרחוק לא חייבת לפעול לפי סעיפים 13א)א( ו–13ב לכללים העיקריים, כנוסחם 

בסעיף 9 לכללים, ולפי סעיף 78)5א( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 25 לכללים.

ב' בטבת התשע"ח )20 בדצמבר 2017(
)חמ 3-4120(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ח-2017

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   102 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מועצת  לחוק, קובעת  ו–107  ו–)ו(  102)ב(  סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים   .1
או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, לפני ההגדרה “ספק מקומי" יבוא:

תחילה 

הוראת מעבר

1 ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344.

2 ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ז, עמ' 1295.

תיקון סעיף 1


