
 ?האמנם תאגידי המים אשמים
היבטים משפטיים ראשוניים לאור גל 

 2011יוני  -התובענות הייצוגיות 

 

 

 



 -מגפה 
 המספרים שמספרים

 

 בקשות לתובענות   30החודשים האחרונים הוגשו  18ב
 !*תאגידי מים 35ייצוגיות כנגד 

יותר מחברות הסלולאר וחברות  -המגזר הנתבע ביותר
 .הביטוח

  הערך המצרפי של כלל התובענות מגיע להערכת
 .₪מיליארד  1.2מגישיהן למעל 

 בקשות 15מיום תחקיר כלבוטק הוגשו. 

 עילת כלבוטק"בקשות ב 8מהם." 
 

 *פנקס התובענות הייצוגיות-מקור הנתונים. 

 



 על בסיס כלבוטק –תביעות ייצוגיות 

 

הסכום בו העריך   שם הנתבע שם התובע תאריך הגשה

 התובע את תביעתו

 מחוזי בית משפט

01.06.11 

 

 ירושלים מיליון 96 הגיחון 'מור ואח

 מרכז מיליון 30 'מי מודיעין ואח זמברג    26.05.11

 

 תל אביב מיליון 36 עיריית רמת גן   ליברמן   26.05.11

 

 מרכז מיליון 180 מי שקמה שם טוב ארזי 25.05.11

 

 מרכז מיליון 100 מי הוד השרון משה לביא 24.05.11

 

 מרכז מיליון 100 פלגי שרון יוסי גוטליב 24.05.11

 

 באר שבע מיליון 42 מי רהט אבו גאמע 23.05.11

 מיליון 400 מי אביבים עזורי 18.05.11

 

 

 תל אביב

 



 איכות ואספקת מים –תביעות ייצוגיות 

הסכום בו העריך   שם הנתבע שם התובע תאריך הגשה  

 התובע את תביעתו

  בית משפט

 חיפה מיליון 33 פלגי מוצקין לוינסון 08.05.11

 חיפה פלגי מוצקין 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



  שירות טלפוני חינם –תביעות ייצוגיות 

הסכום בו העריך   שם הנתבע שם התובע תאריך הגשה

התובע את תביעתו  

 ח"בש

 בית משפט מחוזי

 חיפה  150,000 מעינות זיו בור'תופיק ג 25.05.11

 חיפה 200,000 אלעין אמנה עלי 25.05.11

 חיפה 400,000 מי חדרה דרגאם עתאמנה 17.05.11

 חיפה 600,000 מי כרמל מנחם ברנבלום 17.05.11

 חיפה 500,000 סובב שפרעם עטאף חמאדה 03.01.11

 חיפה 500,000 מי הגליל סאבר נסאר 22.12.10



   

 

 צריכה משותפת –תביעות ייצוגיות 

הסכום בו העריך   שם הנתבע שם התובע תאריך הגשה

 התובע את תביעתו

 בית משפט

 

08.02.11 

 

 'נצר גמליאלי ואח

 

 עין נטפים

 

 מיליון 3

 

 

 באר שבע

 

01.11.10 

 

 

 יצחק אבני

 

 מניב ראשון

 

 מרכז

 

 

18.10.10 

 

 

 יהודה ברונר

 

 הגיחון

 

 מיליון 9.5

 

 ירושלים

 
 

 



 שונות –תביעות ייצוגיות 

 בית משפט עילה שם הנתבע שם התובע תאריך הגשה

 מי יבנה 'אבקסיס ואח 24.05.11

 מי שמש

 מי אביבים

מונים וכיול  אי החלפת

 שנים 5כל 

 מרכז

 מי רעננה 'זילברשטיין ואח 16.05.11

 מי כרמל

 עין כרמים

מונים וכיול  אי החלפת

 שנים 5כל 

 

 מרכז

 מי כרמל 'אלפונטה ואח 24.03.11

 מי אביבים

 מי גבעתיים

 תל אביב חיוב גינון בתעריף ביוב

 תל אביב שגוי מספר נפשות מי אביבים עודד בן עמי 13.02.11

 חיפה סובב שפרעם אזי' חג 03.02.11

 אי בדיקת מונים   הגיחון 'מרקוס ואח 14.07.10

 יום 60כל 

 ירושלים



טענות  -תביעות כלבוטק

 הגנה

י הדין והתקן והיה אסור להם לנהוג אחרת"התאגידים פעלו עפ. 

 התקן  ": קובעת מפורשות 1988-ח"לתקנות המים תשמ 33תקנה
 ".הישראלי בדבר מדי מים יהיה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה

  התקן אינו כולל רכיב אל חוזר או חובת התקנת אביזר אל חוזר
 .נילווה ולכאורה אסור להתקין אל חוזר

דרישת הימצאות תו תקן היתה תנאי סף ברוב מכרזי רכישת מדים. 

   למיטב ידיעתינו היו למתקיני התקן סיבות טובות לאי הכללת חובה
 .להתקנת אל חוזר

 אם התקן שגוי ורשלני יש ליחס זאת אך למכון התקנים ולא
 .לתאגידים

 ל הסביר"המנכ"מבחן." 



 המשך-כלבוטק

 

חזקת התקינות. 

קיים בטל בשישים, אם בכלל, העיוות. 

מושפע מאביזרים דוגמת משאבות  , אם בכלל, העיוות
ושסתומי אוויר כך שמדובר בנושאים פרטניים ולא  

 .ייצוגיים

סגירת צינור אינה פעולה אופינית בצריכה ביתית. 

הדדי ומקזז עצמו, אם ישנו, העיוות. 

מנגנון החדילה כטענת הגנה. 

 

 

 

 

 



 המשך-כלבוטק

כאילו  " הונאה"לא הוכח ואף לא הוצגה כל ראיה ל

התאגידים ידעו על העיוות וקשרו קשר להרויח  

 .באמצעותו

  ודאי שאין אשמה מיוחדת לתאגידי המים ככאלה

 (.ג"ראה התביעה כנגד עירית ר)

  חלקם של העיריות רשות המים ומועצת המים וכן

 .יצרני המדים



 1953 -ג "תשי, חוק התקנים

 

 תאגיד וגוף מבוקר -מכון התקנים 

  כשר תאגיד הוא (המכון – זה בחוק) הישראלי התקנים מכון .2

 מבקר של לבקרתו ועומד משפטית ופעולה וחובה זכות לכל

  .המדינה

 

 

 

 מטרות המכון

  טיב של נאותה רמה והבטחת תקינה היא המכון מטרת .א2

  ,הוא ורשאי ,אחרת בדרך ואם תקנים בקביעת אם ,המצרכים

  ,חמרים של ובדיקות סקרים ,מחקרים לערוך ,השאר בין

  את ולעודד טכניים וכללים מפרטים לאשר ,ומיתקנים מוצרים

  בהתאם מצרכים ייצור על השגחה ולקיים ,בהם השימוש

  .והפצתו מיונו ,מידע באיסוף לעסוק וכן שקבע לכללים

 



מכון התקנים ' שעשוע נ 6746/09א "רע

   הישראלי

 – התקנים מכון) המשיב של באחריותו ראש להקל אין אופן בשום ,אכן..." 

  ,היתר בין ,נגזרת אחריותו .ותקינותן מעליות של בטיחותן להבטחת (.פ.ג

  ,התקנים לחוק 2 סעיף) תקן אישורי להעניק המוסמך כגוף ממעמדו

  המשמשים מוצרים של וטיבם מהימנותם את ולהבטיח ,(1953-ג"התשי

  יסודיות להיות חייבות מבצע שהוא שהבדיקות חולק אין .הציבור את

  תפקידיו מילוי באופן התרשלות מתגלית שבהן בנסיבות .ואמינות

 "...נזיקית אחריות להטלת עקרונית מניעה לדעתי אין ,האלה

 ריבלין 'הש 'כב 



 הודעה לעיתונות -מכון התקנים 

 

 מכון התקנים הישראלי נטל חלק בתחקיר כלבוטק בנושא המים  

 

.  מכון התקנים הישראלי סייע לתחקיר המים שפורסם בכלבוטק

 צפו בשני חלקי התחקיר

  המים מחירי כי לאחרונה חשף כלבוטק תכנית של הגדול המים תחקיר

  .התושבים של הצריכה מסך גבוהים המקומיות הרשויות שגובות

 נעשה לא בהם בתים גם כי הראה (15.5) ראשון ביום ששודר ,התחקיר

  ובכמויות מים הצורכים כבתים הרשויות ידי על נחשבים במים שימוש

 .מהרגיל גדולות

  

  זרימת משפיעה כיצד נבדק ,22.5-ב ששודר ,התחקיר של השני בחלקו

 .התושבים של המים חשבונות על המים בצנרת אוויר

  

  תחקירני לבקשת ,שהתקינו ,התקנים מכון מומחי חלק נטלו בתחקיר

  הטענות האם לבדוק בכדי ,מעבדה בתנאי מים מערכת ,כלבוטק

   .נכונות אכן בתחקיר שהועלו

  

 2צפו בחלקו הראשון של התחקיר ששודר בערוץ 

  2צפו בחלקו השני של התחקיר ששודר בערוץ 
 

http://reshet.ynet.co.il/Shows/Kolbotek_video/videomarklist,184466
http://reshet.ynet.co.il/Shows/Kolbotek_video/videomarklist,184466
http://reshet.ynet.co.il/Shows/Kolbotek_video/videomarklist,184796
http://reshet.ynet.co.il/Shows/Kolbotek_video/videomarklist,184796


כמה  -תובענות ייצוגיות 

 הערות

חשש מפסק דין אחד שייצור סיכון סדרתי. 

נחישות מול התובעים הייצוגיים ובאי כוחם. 

  אופן התנהלות מול משרדים המייצגים תובעים במספר
 .תביעות

 חשיבות תיעוד הטיפול בפניות". הצרכן הממורמר"תופעת. 

 העובד הממורמר"תופעת." 

 הצורך להסדיר רגולטורית מנגנון פיצוי מידי במקרים של
 .אפסקת מים מתמשכת

החלפת מונים במועד. 

י כללי הדיווח  "חובת הדיווח על הגשת תובענה עפ
 .החדשים

 

 



עין נטפים ' אטיאס נ 5015/08. א.ת

 (מחוזי באר שבע)

  כי התרשמתי ,וצרופותיהם הטענות כתבי מקריאת כי ,לציין בעיני ראוי ,זה בהקשר ..." 

  שהסתלקו המבקשים) הראשון בהליך והתובעים המבקש פניות לרבות ,התושבים פניות

  גורמים בהשתתפות סיורים ערכה ,והמשיבה ערלות אזניים על נפלו לא ,(כאן מההליך

 .החלפה טעון שהיה את ,החליפה ואף תלונות בדיקת לשם מקצועיים

  המשיבה נדרשה בהם ממוקדים אירועים של בודד במספר מדובר ,היותר לכל ,כי נראה 

  בשל אם ,התושבים בבנייני ,מטעמה אחרים מכשירים או/ו מים מדי להחליף/לתקן/לשפץ

  טיעון זכות למבקש לבסס כדי בכך אין ,אולם .מובנית התאמה חוסר בשל ואם סביר בלאי

 .(117 'עמ ,יקואל השופט של דינו פסק גם זה לעניין ראה) אילת בעיר המים צרכני כל בשם

 ... 

  בה הכרעה ולצורך שבמומחיות בעניין הינה ,המבקש מעורר אותה ,שהשאלה משעה 

  לשם המבקש מטעם דעת חוות בהעדר אז כי ,לדבר מומחה של התייחסות נדרשת

 "...לתביעתו בסיס ,לכאורי באופן ולו להעמיד המבקש בידי עלה לא ,בטענותיו תמיכה



www.meitar.com 
רבה תודה  

http://www.meitar.com/

