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 הדבר החם הבא – איכות המים

כי המודעות לחשיבות איכות המים עולה. 

כי תמורת מחיר גבוה רוצים מוצר איכותי. 

  כי התחרות בין מי ברז למים מינראליים והקמפיינים

 .יוצרים דיון ציבורי

  כי הוספת מים מותפלים בכמות רבה יוצרת חששות

 .ועניין

כי קיימת ביקורתיות רבה כנגד ספקי המים. 

 ירוקה"כי הדבר נתפס כסוגיה  ." 

 

 



 שרשרת ההוראות בדין: איכות מים

1959 -ט "תשי, איסורי זיהום מקורות מים מכוח חוק המים 

 1977-ז"תשל, וחוק העונשין

 (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה)תקנות בריאות העם  ,

 1995 –ה "תשנ

 ג "תשמ, (מערכות בריכה למי שתייה)תקנות בריאות העם– 

1983 

 התקנת מכשיר מונע זרימת מים )תקנות בריאות העם

 1992 –ב "תשנ, (חוזרת

 איכותם התברואית של מי שתייה  )תקנות בריאות העם

 עדין' פרופח ועדת "י דו"ברוויזיה עפ -( ומתקני מי שתייה

 תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור  )תקנות בריאות העם

 2010-ע"תש, (שפכים

 



 תובענות ייצוגיות: החשש

בשרשרת ההוראות מדדים מדויקים. 

  ממצאי הבדיקות החריגות ייהנו משקיפות ויפורסמו על ידי

הפסקת אספקה או )התאגידים הן בזיהומים משמעותיים 

פרסום יזום  )והן בזיהומים קלים ( הודעה על הרתחת מים

 (.י תקנות ועדת עדין"עפ –באינטרנט 

  תביעה בגין פגיעה קטנה יחסית בהיקף אנשים משמעותי

עלולה להתאים לברור במתכונת  ( למשל צרכני התאגיד)

 .תובענה ייצוגית



 -מגפה 

 המספרים שמספרים

 בקשות לתובענות   53החודשים האחרונים הוגשו  24ב
 !*תאגידי מים 40ייצוגיות כנגד 

 

 יותר מחברות הסלולר וחברות   -המגזר הנתבע ביותר
 .הביטוח

 
 .פנקס התובענות הייצוגיות-מקור הנתונים* 

 



  –תביעות ייצוגיות 

 איכות ואספקת מים

הסכום בו העריך   שם הנתבע שם התובע תאריך הגשה

 התובע את תביעתו

  בית משפט

 חיפה מיליון 33 פלגי מוצקין לוינסון 08.05.11

 חיפה מוצקיןפלגי  מאור זריהאן 08.05.11

 חיפה מיליון 46 פלגי מוצקין חן נוסבאום 04.05.11

 מיליון 20 מי שבע מאיה לוי 13.03.11

 

 באר שבע

 מיליון 25 מי שבע אהוד בן קימון   03.10.10

 

 באר שבע

 שלום עפולה מיליון 2.5 פלג הגליל '  לוי ואח 16.12.10



 דחייה ראשונה

  נוסבאום( מחוזי חיפה) 8061-05-11מ "ת-החלטת כבוד השופט גריל ב

את הבקשה לבירור  26.10.11אשר דחה ביום מ "בע מוצקיןפלגי ' נ

  –התביעה כתביעה ייצוגית 

עצם התרחשות זיהום מים אין בו כשלעצמו כדי להצביע  "  

 בהכרח על כך שהמשיבה לא דאגה לתחזוקה תקינה של  

או שהיא לא שמרה כנדרש על איכות , מערכות המים והביוב 

 ."המים 



נגד  ' אתי באס ואח 12863/06א "בש-החלטת כבוד השופטת ענת ברון ב

  - חברת החשמל

  כי הנותנים הם דברים של והגיונם החיים ניסיון כי עוד להבהיר יש" 

  האדם ועל – לעת מעת לקרות עלולות החשמל באספקת תקלות

 עושה שהוא בעת להתרחש עלולה חשמל הפסקת כי לצפות הסביר

  חברת כי לספק מקום אין :מרומזר בכביש נוסע או במעלית שימוש

 לספק בכוחה שלפיו עלמא כולי כלפי מצג יצרה לא מעולם החשמל

  וגם ,מסויימות הפסקות בו יתרחשו לא שלעולם באופן חשמל לציבור

 "שכזו טענה המבקשים בפי אין



 תביעות כנגד מזהמי מים

 

ש"תע' מור שמגר נ 71112/99(  א"שלום ת. )א.ת 

 

ש  "תע' עיריית רמת השרון נ 5462-08-07( מחוזי מרכז. )א.ת

 ומדינת ישראל
 

עיריית רמת השרון שהעבירה את משק המים לתאגיד  )טענות ספק מים  -  

,  (דלק טילים)כנגד גורם תעשייתי על זיהום בארות בפרלכלוראט "( שרונים"

 .אתילן די ברומיד ועוד, טריכלוראתילן, חומרי נפץ, כרומאטים
 









 :לסיום

 על כל ספקי המים להתמקצע בתחום איכות המים •

 על מפעילי בארות חובת זהירות מיוחדת •

 על מפעילי בארות חובות באשר למניעת זיהומי בארות    •

 וזכות לדרוש סעדים כנגד מזהמי בארות  
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