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כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות 
של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( )תיקון(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, 
ולביוב  למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,   107 סעיף  הוראות  שקוימו  ולאחר 

כללים אלה:

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

)1( אחרי ההגדרה "אמצעי משלוח אלקטרוני" יבוא:

""בור ספיגה", "בור רקב", "ביובית", "שפכים" - כהגדרתם בתקנות המים )מניעת 
זיהום( )בורות ספיגה ובורות רקב(, התשנ"ב-31992;";

)2( אחרי ההגדרה "צרכן" יבוא: 

""צרכן זכאי" - צרכן שמתקיימים בו התנאים שבסעיף 88;"; 

)3( אחרי ההגדרה "ריבית החשב הכללי" ו"ריבית פיגורים החשב הכללי" יבוא:

הרקב,  לבור  המחובר  ספיגה  בור  או  רקב  בור  ריקון  שירותי   - פינוי"  ""שירותי 
באמצעות ביובית;" 

2  בסעיף 8 לכללים העיקריים -
)1( בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )4( יבוא:

 ")5( באישור המנהל הכללי של החברה לפי סעיף 52א ";

)2( בסעיף קטן )ב( -

)א( במקום פסקה )2( יבוא:

")2( בכפוף לאמור בסעיף 9, לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת 
צריכה רגילה של הצרכן, תעמוד הערכת הצריכה של הצרכן על 15 מטרים 
המים  צריכת  כי  החברה  נוכחה  שבהם  במקרים  ואולם  לחודש;  מעוקבים 
של הצרכן בנכס אינה משקפת את הערכת הצריכה כאמור, רשאית החברה 
שהחברה  מי  או  החברה  מהנדס  אומדן  לפי  בנכס  צריכה  הערכת  לבצע 

מינתה לכך מטעמה;";

)ב( בפסקה )3(, בסופה יבוא "ואולם במקרים שבהם ראתה החברה כי צריכת מד–
המים הראשי אינה משקפת את הערכת הצריכה כאמור, רשאית החברה לבצע 
שהחברה  מי  או  החברה  מהנדס  אומדן  לפי  הראשי  במד–המים  צריכה  הערכת 

מינתה לכך מטעמה;";

)3( אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:

")ו1( חברה תיידע צרכן, שאין לגביו נתונים לצורך קביעת צריכתו הרגילה, על 
השינוי הצפוי באופן ביצוע הערכת הצריכה על ידה כאמור בסעיף קטן 8)ב()2(, 

בהודעה נפרדת מחשבון המים "

3  בסעיף 9 לכללים העיקריים, במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, בוצעה הערכת צריכה במד–מים ראשי בנכס לפי 
סעיף 8)ב()3( ובשל כך עלתה כמות המים שנמדדה במדי המים המשויכים על הכמות 

שנקבעה לחיוב במד–המים הראשי, יעמדו הפרשי המדידה על אפס "

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 8

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

ק"ת התשע"א, עמ' 1395; התשע"ב, עמ' 1351)1494(   2
ק"ת התשנ"ב, עמ' 784   3

תיקון סעיף 9
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סעיף 12 לכללים העיקריים - בטל    4
"כמשמעותה יבוא   "12 בסעיף  "כמשמעותה  במקום  העיקריים,  לכללים   24 בסעיף    5 

בסעיף 26ג" 

אחרי סעיף 26ב לכללים העיקריים יבוא:   6
לא 26ג "מניעה הנדסית שבו  נכס  הנדסית  כמניעה  יראו  אלה  כללים  )א( לעניין 

בחברה  תלויות  שאינן  מסיבות  משויך  מד–מים  להתקין  ניתן 
ובצרכן )להלן - מניעה הנדסית( 

)ב( החברה, לפי בקשת הצרכן, רשאית לבחון את קיומה של 
מקצועית  דעת  חוות  לבקשתו  יצרף  הצרכן  הנדסית;  מניעה 

מתאימה בדבר קיומה של מניעה הנדסית כאמור 

)ג( קבעה החברה כי לא קיימת מניעה הנדסית, רשאי הצרכן 
שתברר  הממשלתית,  הרשות  לפני  החברה  קביעת  על  להשיג 

את התלונה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 108 לחוק "

7  במקום סעיף 52 לכללים העיקריים יבוא:

"הודעה על 
תוצאות הבדיקות 

הנוספות

חברה תודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת 52 
דרישה לעריכת בדיקות נוספות -

ועל  49)ב(  סעיף  לפי  שערכה  הבדיקות  תוצאות  )1( על 
הפעולות שנקטה בעקבותיהן;

לפני  הבדיקות  ממצאי  על  להשיג  הצרכן  של  זכותו  )2( על 
ימים   30 בתוך  לחוק   108 לסעיף  בהתאם  הממשלתית  הרשות 

מיום קבלתן;

עסקים  ימי   21 בתוך  לחברה  לפנות  הצרכן  של  זכותו  )3( על 
ובלבד  52א  סעיף  לפי  בבקשה  הבדיקות,  תוצאות  קבלת  מיום 

שכמות המים שנמדדה מהווה צריכה חריגה מאוד "

8  אחרי סעיף 52 לכללים העיקריים יבוא:

"חיוב לפי הערכת 
צריכה במקרים 

חריגים

)א( על אף האמור בסעיף 7, המנהל הכללי של החברה רשאי, 52א 
לבקשת צרכן, לחייב אותו לפי סעיף 9 על בסיס הערכת צריכה 

לפי סעיף 8 בהתקיים כל אלה:

הראשי  במד–המים  או  לצרכן  המשויך  )1( במד–המים 
בנכס נמדדה בתקופת החיוב צריכה חריגה מאוד; 

בשל  בירור  לעריכת  בבקשה  לחברה  פנה  )2( הצרכן 
חריג(  חיוב  לבירור  בקשה   - )להלן  מאוד  חריגה  צריכה 
ערוכה לפי נוסח טופס 3א שבתוספת, והצהיר בבקשה כי 

לא ידועה לו כל סיבה לצריכה החריגה מאוד;

)3( לבקשה לבירור חיוב חריג צורף אישור, שנחתם ביד 
שלא  חיבור  לנזילה,  סימנים  בנכס  נמצאו  לא  כי  שרברב, 
כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת 
את  שבדק  השרברב  פרטי  יובאו  באישור  בנכס;  המים 

הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך;

ביטול סעיף 12

תיקון סעיף 24

הוספת סעיף 26ג

החלפת סעיף 52

הוספת סעיף 52א
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)4( הצרכן התחייב לאפשר לנציג של החברה לבקר בנכס 
לצורך בירור של החיוב החריג בעד צריכת המים;

נוספות  בדיקות  לעריכת  התעריף  את  שילם  )5( הצרכן 
התעריפים  לכללי  השנייה  בתוספת   7 בפרט  הקבוע 
והחברה ערכה את כל הבדיקות שבסעיפים 43)ג( ו–48)ב( 

ולא מצאה הסבר מספק לצריכה החריגה מאוד;

סימנים  אין  כי  בדק  בנכס,  ביקר  החברה  של  )6( נציג 
לנזילה בנכס או לשינוי במאפייני צריכת המים של הצרכן 
המקרה  בנסיבות  הנדרשת  בנכס  נוספת  בדיקה  כל  וערך 

לבירור של החיוב בעד צריכת המים;

הבדיקות  מכלול  לאור  שוכנע,  הכללי  )7( המנהל 
במד– שנמדדו  המים  כמויות  לרבות  הקיימים,  והנתונים 

נושא  החיוב  לתקופות  העוקבת  החיוב  בתקופת  המים 
כי  להניח  סביר  יסוד  שיש  חריג,  חיוב  לבירור  הבקשה 
הכמויות הנקובות בהודעת החיוב הן בלתי סבירות ואינן 

משקפות את כמויות המים שסופקו לנכס 

)ב( צרכן לא רשאי להגיש למנהל הכללי בקשה לבירור חיוב 
חריג -

האחרונות  בשנתיים  הגיש  אם   - משויך  )1( במד–מים 
כללי  לפי  או  אלה  כללים  לפי  חריג  חיוב  לבירור  בקשה 
הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי 
הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( 
השעה(,  הוראת   - )להלן  התשע"א-42011  שעה(,  )הוראת 

בשל מד–המים המשויך לו;

בשנתיים  הוגשה  אם   - בנכס  ראשי  )2( במד–מים 
או  אלה  כללים  לפי  חריג  חיוב  לבירור  בקשה  האחרונות 

לפי הוראת השעה בשל מד–המים הראשי בנכס 

כאמור  הכללי  למנהל  בקשה  להגיש  רשאי  שאינו  )ג( צרכן 
חריג  חיוב  לבירור  הבקשה  את  להגיש  רשאי  )ב(,  קטן  בסעיף 

לרשות הממשלתית 

סעיף לפי  צריכה  הערכת  בביצוע  הזיכוי  תקופת   )ד( משך 
קטן )א( לא יעלה על שתי תקופות חיוב 

ויודיע  חריג  חיוב  לבירור  בבקשה  יחליט  הכללי  )ה( המנהל 
החליט  הגשתה;  ממועד  ימים   60 בתוך  בכתב  לצרכן  כך  על 
המנהל הכללי לדחות את הבקשה - יפרט בהודעה את נימוקי 
הדחייה ואת זכותו של הצרכן להשיג על ההחלטה לפני הרשות 
לפי  מקבלתה,  ימים   30 בתוך  לחוק   108 סעיף  לפי  הממשלתית 

סעיף 53 

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 1392   4
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אישי  עניין  לקרובו  או  החברה  של  הכללי  למנהל  )ו( היה 
תועבר  והיא  הכללי,  המנהל  בה  ידון  לא  הבקשה,  באישור 
להחלטת הרשות הממשלתית לפי הוראות סעיף זה, בשינויים 
הכללי  המנהל  מניעת  על  לצרכן  תודיע  החברה  המחויבים; 
הרשות  להחלטת  העברתו  ועל  אישי,  עניין  עקב  בעניין  לדון 
הממשלתית; לעניין זה, "עניין אישי" ו"קרוב" - כהגדרתם בחוק 

החברות, התשנ"ט-51999 "

בסעיף 53 לכללים העיקריים, אחרי "48)ב(" יבוא "ועל החלטת המנהל הכללי של החברה    9
לפי סעיף 52א";

אחרי סעיף 53 לכללים העיקריים יבוא:   10

"דיווח לרשות 
הממשלתית

מתום 53א  יאוחר  ולא  לשנה  אחת  הממשלתית  לרשות  תדווח  חברה 
חודש פברואר של השנה העוקבת, על כל הבקשות לבירור חיוב חריג 
שאושרו לפי סעיף 52א; בדיווח יפורטו זהות מקבל ההקלה, הבדיקות 
המים  כמות  ו–52א)א()6(,  48)ב()4(  סעיפים  לפי  שנעשו  הנוספות 
שנמדדה במד–המים, ההפרש הכספי בין החיובים בעקבות תיקון 
חיוב וההפרש בכמויות המים; לדיווח תצורף הצהרה של המנהל 
 הכללי כי אין לו או לקרובו עניין אישי בבקשות שבהן דן, כאמור

בסעיף 52א)ה( "

בסעיף 54)א( לכללים העיקריים -    11
)1( ברישה, במקום "במקרים המנויים בסעיף 44 לחוק" יבוא "במקרים המנויים בכללים 

אלה";

)2( במקום פסקה )4( יבוא:

לתאם  יסרב  או  לחצריו  לכניסה  המניעה  את  יסיר  לא  אם  ההשלכות  ")4( את 
ביקור בחצריו " 

סעיף 88 לכללים העיקריים יסומן 101 ולפניו יבוא:    12

"פרק שביעי: מתן שירותי ביוב לצרכנים שאינם מחוברים 
למערכת הביוב

סימן א': נכס במקום שאין בו מערכת ביוב

זכאות לשירותי 
פינוי

פינוי 88  שירותי  לקבלת  זכאי  סניטריים  שפכים  המייצר  צרכן 
מהחברה ובלבד שמתקיימים בו שני אלה:

שמערכת  או  מצוי  הנכס  שבו  באזור  ביוב  מערכת  )1( אין 
הביוב לא מגיעה לגבולו;

אטום  רקב  לבור  מחובר  הנכס  של  השפכים  מוצא  )2( צינור 
מפני חלחול שפכים לקרקע המחובר לבור ספיגה, ולא מוזרמים 

אליו שפכי תעשייה 

 שירותי פינוי
לצרכן זכאי

)א( חברה תספק שירותי פינוי לצרכן זכאי עד פעמיים בחודש 89 
המפורטים התנאים  בכל  ועמד  לכך  בקשה  שהגיש   ובלבד 

בסעיף 91 

תיקון סעיף 53

תיקון סעיף 54

הוספת פרק 
שביעי

__________
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   5

הוספת סעיף 53א
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)ב( החברה תספק לבקשת הצרכן הזכאי שירותי פינוי מעבר 
הזכאי  שהצרכן  ובלבד  נוסף(  ביקור   - )להלן  בחודש  לפעמיים 

עמד בתנאים המפורטים בסעיפים 91 ו–94 

 הודעה בדבר
זכאות לשירותי 

פינוי

)א( חברה תשלח לכל צרכן זכאי הודעה בדואר בדבר זכאותו 90 
לקבלת שירותי פינוי בכפוף להגשת בקשה לפי הוראות סעיף 91 

)ב( הודעה כאמור תישלח אחת לשנה לפחות ובכל מקרה שבו 
נעשתה החלפת צרכן בנכס כמשמעותה בכללים אלה  

)ג( כל עוד לא פנה הצרכן בבקשה לקבלת שירותי פינוי לפי 
סעיף 91, יחול עליו האמור בסעיף 93 

 תנאים לקבלת
שירותי פינוי

התנאים 91  בהתקיים  מהחברה  פינוי  שירותי  יקבל  זכאי  צרכן 
האלה:

)1( הצרכן הגיש לחברה בקשה לקבלת שירותי פינוי; הבקשה 
תכלול:

)א( חתימה על כתב הצהרה והתחייבות ערוך לפי טופס 
שירותי  לקבלת  המלאה  הסכמתו  בדבר  שבתוספת,  3ב 
בשעות  והוראותיה,  לתנאיה  בכפוף  מהחברה,  פינוי 

ובימים שתחליט;

התכנון  לחוק  157א)ה(  בסעיף  כמשמעותו  )ב( אישור 
והבנייה, התשכ"ה-61965, לגבי הנכס של הצרכן; בנכסים 
מהרשות  אישור  להציג  יש   1965 שנת  לפני  שהוקמו 

המקומית כי בניית הנכס נעשתה כדין;

)2( קיימת להנחת דעתה של החברה גישה חופשית ונאותה 
למתן שירותי פינוי;

או  הנדסית  מניעה  החברה  של  דעתה  להנחת  קיימת  )3( לא 
בטיחותית למתן שירותי הפינוי 

)א( חברה תודיע לצרכן הזכאי, בתוך 30 ימים מיום שהגיש 92 בחינת הבקשה
בקשה לפי סעיף 91 בצירוף כל המסמכים הנדרשים, אם עמד 
תודיע  ההחלטה,  נדחתה  אם  הפינוי;  שירותי  לקבלת  בתנאים 

החברה לצרכן את הנימוקים לדחייתה 

)א(,  קטן  בסעיף  כאמור  בתנאים  שעמד  לצרכן  )ב( בהודעה 
תפרט החברה, בין השאר, את המועדים לקבלת שירותי הפינוי 
לפינוי  מתואם  לביקור  או  נוסף  לביקור  הצרכן  אפשרות  ואת 
אלה  שירותים  מתן  תחילת  שמועד  ובלבד   ,94 בסעיף  כמפורט 

לא יעלה על 30 ימים מיום שליחת הודעה זו 

פינוי שלא על ידי 
החברה  

מהחברה 93  פינוי  בשירותי  מעוניין  אינו  או  זכאי  שאינו  צרכן 
כאמור בסעיף 91, המפנה את שפכיו לבור רקב או בור ספיגה 
בור  או  הרקב  בור  לריקון  באחריות  יישא  רקב,  לבור  המחובר 
על  נוסף  בכך,  הכרוכה  בעלות  ויישא  העניין,  לפי  הספיגה, 

החיוב שהוא חב בו לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   6
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ביקור נוסף או 
ביקור מתואם 

לפינוי נוסף בידי 
החברה

)א( צרכן זכאי רשאי לפנות לחברה בבקשה לקבלת ביקור נוסף 94 
או ביקור מתואם לפינוי שלא במועדים שקבעה החברה כמפורט 

בהודעתה לפי סעיף 92)ב(, תוך פירוט הסיבות לבקשתו 

)ב( אישרה החברה את בקשת הצרכן כאמור בסעיף קטן )א(, 
יחויב הצרכן הזכאי בחשבון המים בעלות ביקור נוסף או ביקור 

מתואם לפינוי לפי הקבוע בפרט 11 בכללי התעריפים 

ניהול רישום בידי 
החברה

חברה תנהל רישום מפורט של -95 

)1( כמות בורות הספיגה ובורות הרקב המצויים בתחומה; 

)2( כמות הצרכנים שאינם מחוברים למערכת הביוב העירונית 
ושמערכת ביוב כאמור מגיעה עד גבול הנכס שלהם; 

זה,  ובכלל  אלה  כללים  לפי  נותנת  שהיא  הפינוי  )3( שירותי 
לקבלת  בקשה  שהגישו  צרכנים  וכתובות  פרטים  בדבר  מידע 
שירות הפינוי, צרכנים שאינם מעוניינים בקבלת שירותי הפינוי 

וצרכנים שאינם זכאים לקבלת שירותי פינוי והסיבות לכך; 

השפכים  וכמויות  בפועל  הפינוי  שירותי  מתן  )4( מועדי 
שפינתה 

המידע 96 חובת דיווח את  הכולל  שנתי  דוח  המים  לרשות  תגיש  החברה 
המפורט בסעיף 95 

סימן ב': נכס במקום שבו קיימת מערכת ביוב

הודעה לצרכן בדבר 
חובת התחברות 

למערכת ביוב 
קיימת

או 97  חברה תשלח לכל צרכן שברשותו או בבעלותו בור ספיגה 
בור רקב המחובר לבור ספיגה ושקיימת ערב פרסום כללים אלה 
עליו  ולפיה  רשום  בדואר  הודעה  מגוריו,  באזור  ביוב  מערכת 
חודשים  שלושה  בתוך  הקיימת  הביוב  מערכת  אל  להתחבר 
מיום קבלת ההודעה; הודעה זו תכלול, בין השאר, את ההכנות 

שנדרש הצרכן לבצע  לצורך התחברותו למערכת הביוב 

סימן ג': נכס במקום שבו מונחת מערכת ביוב לראשונה

הודעה לצרכן על 
התקנה צפויה של 

מערכת ביוב

)א( עמדה חברה להניח מערכת ביוב בתחומה, תשלח החברה 98 
הודעה בדואר רשום לצרכנים שנכסם אמור להתחבר למערכת 
המערכת;  הנחת  בטרם  לפחות  שנה  חצי  שתוקם,  הביוב 
בהודעה זו תפרט החברה בין השאר, את המועד הצפוי לגמר 
הנחת מערכת הביוב, את ההכנות שנדרש הצרכן להכין לצורך 
התחברות נכסו למערכת הביוב עד לאותו מועד, ואם היה צרכן 
זכאי - את ההסדר שיחול עליו בקשר עם שירותי הפינוי עד 

תום הנחת המערכת 

מהחברה,  פינוי  שירותי  המקבל  זכאי  לצרכן  )ב( נשלחה 
הביוב  מערכת  את  החברה  והניחה  )א(  קטן  סעיף  לפי  הודעה 
עד לגבול הנכס, תמשיך החברה לספק לצרכן שירותי פינוי עד 
לחיבור הנכס שלו למערכת הביוב או עד תום חצי שנה מיום 

קבלת ההודעה בידי הצרכן, לפי המוקדם 
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 הימנעות צרכן
זכאי מלהתחבר 
למערכת הביוב

נכסו 99  את  חיבר  טרם  הזכאי  והצרכן  השנה  חצי  )א( חלפה 
תהיה  בחברה,  תלויות  שאינן  בנסיבות  כנדרש,  הביוב  למערכת 
יהיה  הצרכן  פינוי;  שירותי  לו  לספק  מחובתה  פטורה  החברה 
אחראי לריקון בור הרקב, ויישא בעלות הכרוכה בכך, וזאת נוסף 

על החיוב שהוא חב בו לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות 

פינוי  שירותי  למתן  התקופה  את  להאריך  רשאית  )ב( חברה 
לצרכן זכאי בתקופה נוספת, שלא תעלה על חצי שנה, ובלבד 
הנדרש  את  עושה  הוא  כי  דעתה  את  הניח  הזכאי  שהצרכן 

לצורך חיבור הנכס למערכת הביוב 

אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מתקנות המים )מניעת זיהום( 100 שמירת דינים
בעל  ומאחריות  התשנ"ב-71992,  רקב(,  ובורות  ספיגה  )בורות 
נכס לבור הספיגה או בור הרקב המחובר לבור הספיגה המצוי 

ברשותו "

בתוספת לכללים העיקריים, אחרי טופס 3 יבוא:   13
"טופס 3א

)סעיף 52א)א()2((
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

                                                                                                                                                                      
           שם הצרכן                                      מספר צרכן*                                    מספר נכס* 

                                                                                                                                                                
                              כתובת                                                                טלפון לבירורים

                                                                                                                                                                 
         מספר פקסימילה**                                                   כתובת דואר אלקטרוני**

__________
כפי שמופיע בחשבון התקופתי   *

לא חובה   **

לכבוד

                                                     
]שם החברה[

אני החתום/מה מטה                                      , מס' זהות                                  , מבקש/ת בירור של חיוב 
שלגביה  התקופה  את  לציין  )יש  החיוב                                         בתקופת  מים  צריכת  בעד  חריג 
לי/במד–המים  המשויך  במד–המים  שנמדדה  מאוד  חריגה  צריכה  בשל  הבירור(,  מבוקש 

הראשי בנכס )מחק את המיותר(1 

להלן פרטים בדבר כמות המים שנמדדה במד–המים:

מטרים מעוקביםכמות המים שנמדדה במד–המים

1  בתקופת החיוב

2  בתקופה המקבילה בשנה הקודמת; 
או בכל אחת משתי תקופות החיוב 

האחרונות שבהן נקרא מד–המים2

תקופה                   

תקופה                  

תיקון התוספת

__________
ק"ת התשנ"ב, עמ' 784   7
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אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כי: 

)1( לא ידועה לי כל סיבה לצריכה החריגה מאוד; 

)2( לא הגשתי בעבר בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים במד–המים המשויך 
במד– מים  צריכת  בעד  חריג  חיוב  לבירור  בקשה  בעבר  הוגשה  לא  ידיעתי  לי/למיטב 

המים הראשי בנכס )מחק את המיותר(;

מאוד  החריגה  הצריכה  נסיבות  את  ולבדוק  בנכס  לבקר  מטעמכם  לנציג  )3( אאפשר 
ככל הנדרש 

מצורף לבקשה אישור שנחתם ביד שרברב כי לא נמצאו סימנים לנזילה, חיבור שלא 
כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס3 

                                                                                                                                                       
                    חתימת המבקש/ת                                                                                 תאריך

הסברים למילוי הטופס

שנמדדה  על 200% מכמות המים  עולה  השווה או  כמות מים  היא  מאוד  צריכה חריגה    1
במד–המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור - מכמות 
המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד–המים, ובלבד 
 - בנכס  ראשי  ובמד–מים  משויך,  במד–מים  לחודש  מעוקבים  מטרים  מ–30  תפחת  שלא 

ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס 

יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת; רק אם לא נערכה    2
מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי )למשל במקרה שבו הצרכן לא היה רשום בספרי 
החברה כמקבל שירותי מים בנכס; הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות משנה וכיוצא 
באלה(, יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה 

מדידה 

באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך "   3

טופס 3ב

)סעיף 91)א()1()א((

תנאים לקבלת שירותי פינוי

                                                                                                                                                                      
           שם הצרכן                                      מס' צרכן*                                    מס' נכס* 

                                                                                                                                                                
                              כתובת                                                                טלפון לבירורים

                                                                                                                                                                 
         מס' פקסימילה**                                                   כתובת דואר אלקטרוני**

__________
כפי שמופיע בחשבון התקופתי   *

לא חובה   **

לכבוד

                                                     
]שם החברה[

לקבל  מסכימ/ה  זהות                                  ,   מס'  מטה                                           ,   החתום/מה  אני 
שירותי פינוי מהחברה בכפוף לתנאיה והוראותיה שיובאו לידיעתי מזמן לזמן 
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הוא למגרש/לבניין  ביחס  המיותר(  את  )מחק  בבעלותי  או  שברשותי  הרקב  בור   מיקום 
                                                                                                                  

אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי: 

)1( אני מסכים/מה לקבל את שירותי הפינוי מהחברה בכפוף לתנאיה והוראותיה; 

)2( אאפשר לנציג מטעם החברה לספק לי את שירותי הפינוי לרבות מתן כניסה נאותה 
לנכס;

)3( בור הרקב שברשותי או בבעלותי )מחק את המיותר( אטום מפני חלחול בקרקע;

)4( בור הרקב שברשותי או בבעלותי )מחק את המיותר( עומד בתקנות המים )מניעת זיהום 
מים( )בורות ספיגה ובורות רקב(, התשנ"ב-1992;

)5( בעת מתן שירותי הפינוי על ידכם, מכסה בור הרקב יהיה גלוי 

"                                                                                                                                                       
                    חתימת המבקש/ת                                                                                 תאריך

)א( תחילתם של כללים אלה למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י"ט בטבת התשע"ג    14 
)1 בינואר 2013( )להלן - יום התחילה( 

העיקריים  לכללים  ו–96   95 סעיפים  למעט  אלה  לכללים   12 סעיף  של  )ב( תחילתו 
כנוסחם בסעיף 12 לכללים אלה, ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013( 

חברה תשלח בתוך 30 ימים מיום פרסום כללים אלה או מיום קבלת רישיון הפעלה,    15
לפי המאוחר מבין השניים:

הביוב  למערכת  להתחבר  חובתו  בדבר  לצרכן  שתשלח  רשום  בדואר  )1( הודעה 
הציבורית כאמור בסעיף 97 לכללים אלו; הודעה כאמור בסעיף זה תכלול את ההכנות 
שנדרש צרכן להכין לצורך התחברות נכסו למערכת הביוב; החברה תודיע לצרכן כי 
עד לחיבור כאמור הוא אחראי לריקון בור הרקב או בור הספיגה שבנכסו ושעליו לשאת 

בעלות הכרוכה בכך נוסף על החיוב שהוא חב בו לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות;

)2( הודעה לצרכן כאמור בסעיף 8)ו1( לכללים העיקריים, כנוסחם בסעיף 2)3( לכללים 
אלה, ובדבר המועד שבו תחל ביישום השינוי האמור  

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4120(  

יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית   

למים ולביוב   

הודעת ההוצאה לפועל )אגרות, שכר והוצאות(, התשע"ג-2013
והוצאות(,  שכר  )אגרות,  לפועל  ההוצאה  לתקנות  10א)ה(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

התשכ"ח-11968, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד המחירים לצרכן, שפורסם בחודש דצמבר 2012 לעומת המדד שפורסם    1
התשע"ג בטבת  י"ט  ביום  החל  יהיה  לתקנות,  התוספת  נוסח   ,2009 דצמבר   בחודש 

)1 בינואר 2013(, כדלקמן:

תחילה ותחולה

הוראת מעבר

_________
1 ק"ת התשכ"ח, עמ' 2132; התשמ"ה, עמ' 979; התשס"ט, עמ' 1236 )1334(; התש"ע, עמ' 398 

שינוי סכומים
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"תוספת
 בשקלים חדשים 

)א(  האגרה בעד -

)1( בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ובקשה לביצוע 
בהם  שהסכום  דין  כפסק  שדינו  חיוב  של  או  דין  פסק  של 

קצוב, למעט בקשה לביצוע שטר

1% מהשווי בעת הגשת 
הבקשה ולא פחות מ–93

93)2( בקשה לביצוע פסק דין להחזרת מיטלטלין

)3( בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מקרקעין, לסילוק יד או 
להחזרת חזקה

185

1% מהשווי בעת התשלום)4( בקשה לביצוע פסק דין למזונות

)5( בקשה לביצוע פסק דין בעניין שאינו מפורט בפריטים 
)1( עד )4( לעיל

185

25% 1 מהשווי בעת הגשת )6( בקשה לביצוע שטר
הבקשה ולא פחות מ–164

במסלול  שהוגשה  )א()1(  פרט  לפי  לביצוע  )6א( בקשה 
מקוצר

8% 0 מהשווי בעת הגשת 
הבקשה בתוספת 64 שקלים 

חדשים ולא פחות מ–132

במסלול  שהוגשה  )א()6(  פרט  לפי  לביצוע  )6ב( בקשה 
מקוצר

1% מהשווי בעת הגשת 
הבקשה בתוספת 64 שקלים 

חדשים ולא פחות מ–185

או  שטר  לביצוע  התנגדות  הגשת  לרבות  בכתב,  )7( בקשה 
התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

פטור

פטור)8( בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף 70 לחוק

פטור)9( בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פסק דין למזונות

פטור)10( בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב

הוצאה  לשכת  ידי  על  שנעשה  מסמך  מכל  )11( העתק 
לפועל

3 לכל עמוד

3 לכל עמוד)12( אישור העתק כמתאים למקור

פטור)13( )נמחק(

4 לכל שאילתה)14( שאילתה

 )ב( השכר לביצוע עיקול בעד -

למשרד  המקרקעין,  לרשם  לבנק,  עיקול  צו  )1( המצאת 
הרישוי או למוסד אחר

פטור

)2( פעולה שבוצעה כהלכה של -

107עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים

107חיפוש

107מסירת נכס או קטין

107מסירת הודעת פינוי

)3( פעולה שבוצעה כהלכה של -

107הוצאה מיטלטלין מעוקלים

107פינוי בפועל מקרקעין
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 בשקלים חדשים 

164הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול

127תפיסת מכונית

130ניהול מכירה פומבית

47)4( פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה

מנהל  לפקיד  המתלווה  עזר  פקיד  של  שכרו  )5( תשלום 
לשכת ההוצאה לפועל

75% מהשכר כאמור בפריטים 
)ב( עד )ד(, לפי העניין

)6( תשלום שכרו של מנהל מכירה פומבית )שאינו פקיד 
של בית המשפט(

1% מהמחיר שהושג באותה 
מכירה

9)7( תשלום לצד שלישי מוכר לעניין תקנה 4א

)8( )נמחק(

)ג( השכר בעד -

139)1( הערכת מיטלטלין שאינם במחסן ההוצאה לפועל

5% 0 מהמחיר שהושג )2( מכירת מקרקעין או מיטלטלין
באותה מכירה

)ד( האגרה בעד -

1,156)1( בקשה לקבל אישור של בעל תפקיד

390)2( בקשה לחידוש שנתי של אישור בעל תפקיד

23)ה( אגרת פרוטוקול

67)ו( ההוצאות בעד המצאת אזהרה לנתבע

)ז( השכר למסירת מידע מצד שלישי מוכר לעניין תקנה 4א1 -

בנקאי  תאגיד  אשראי,  כרטיסי  חברת  מתפעל,  )1( גוף 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתו  מבטח  וכן 

)ביטוח(, התשמ"א-1981

5

3)2( חברה מנהלת

4)3( צד שלישי מוכר שאינו מנוי בפרטי משנה )1( ו–)2(

)ח( אגרה בעד בקשה לקבלה של -

חייב  של  יציאותיו  בדבר  האוכלוסין  ממרשם  )1( מידע 
מישראל וכניסותיו לישראל

 מידע מן המוסד לביטוח לאומי, כונס הנכסים הרשמי, רשם 
רשם  והשותפויות,  החברות  רשם  השיתופיות,  האגודות 
כלי שיט, רשם כלי טיס, רשות הרישוי, הממונה על רישום 
צמ"ה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מינהל מקרקעי 
ישראל, מרשם המקרקעין, תאגיד כמפורט בפרט 12 לתוספת 

השניה לחוק, רשם המשכונות, הנהלת בתי המשפט

3

3

)ט( אגרה בעד בקשה לקבלת מידע בדבר כתובתו של חייב מכל 
אחד מן הגורמים המפורטים בתוספת השלישית לחוק

"2

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
י נ ו י ד מ ד  ו ד )חמ 3-87-ת2(  

                                                                                   מנהל מערכת ההוצאה לפועל




