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בית  הטה  האחרונות  בשנים  למעשה, 

על  שמטיל  באופן  המטוטלת  את  המשפט 

צרכן  כלפי  ישירות  חובות  המים  תאגידי 

הקצה, הלקוח, באופן שמחייב את התאגידים 

למתן שירות מקצועי, יעיל, ואקטיבי לצרכן.

 2015 בשנת  שהחלה  מחלוקת  זה,  בעניין 

 36584-07-13 )ת.א.  השלום  משפט  בבית 

מים  תאגיד  בע"מ  זיו  מעיינות  נ'  ואח'  חן 

וביוב )נבו, 27.5.15( )להלן: "פרשת צרפתי"( 

ורדים  ידי התובעים המתגוררים בכפר  במסגרתה הוגשה תביעה על 

זיו  מעיינות  המים  תאגיד  הנתבע,  ידי  על  המסופקים  מים  וצורכים 

בע"מ.

התובעים החלה  לגינתם של  מים המצוי מתחת  בצינור  פגיעה  בשל 

חיוב  שלח  המים  תאגיד  ואילו  קוב(,   681( אדירה  בכמות  מים  נזילת 

עבור צריכת המים בסך של 10,040 ₪. 

בביתם של התובעים הותקן מד מים המאפשר קריאה מרחוק )כחלק 

התאגיד  על  היה  כי  התובעים  טענו  כך,  ובשל  הקר"מ(,  ממערכת 

להודיע להם, באופן מיידי, אודות הנזילה והצריכה החריגה.

חקוקה  חובה  והפר  התרשל  התאגיד  כי  הייתה  התובעים  טענת 

)הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, 

תשע"א  לצרכנייה(  לתת  חברה  שעל  השירותים  של  והאיכות  הטיב, 

2011-, בכך שלא התריע על הנזילה החריגה מיד עם קבלת הנתונים 

המעידים על אפשרות לנזילה ממערכת הקר"מ.

ההתפתחות המעניינת בפסק הדין מתקבלת במסגרת הדיון בטענת 

ההתרשלות של התובעים שהרי אין מחלוקת שהתאגיד מחוייב לעמוד 

בכללי המים השונים ואף אין מחלוקת כי לכל צרכן עומדת הטענה כי 

ככל ווהתאגיד לא עשה זאת, הפר חובה חקוקה. 

ההתפתחות, הנובעת ממגמה רבת שנים בפסיקה במסגרתה "בולעת" 

עוולת הרשלנות עילות תביעה נזיקיות, אף אם הן מיוחסות לרשות או 

במקרה דנן לגוף דו-מהותי, למעשה מחילה על התאגיד חובות זהירות 

תאגיד המים כנותן שירות לצרכן

מוגברת כלפי הצרכן, המוגדר כלקוח בפסק 

הדין, וזאת בשים לב להיותו ספק המים של 

מספר רב של צרכנים אשר נתונה לו צפיות 

טכנית ונורמטיבית ביחס לסוג הנזק העלול 

להתרחש.

כי  המשפט  בית  קובע  הספציפי,  ובמקרה 

ובמקרה  הכלים,  לתאגיד  היה  בו  במקרה 

את  לקבל  מנת  על  הקר"מ,  מערכת  דנן 

את  המספקים  הרלוונטיים  הנתונים 

האפשרות לערוך מדידה השוואתית, הרי שהיה עליו לצפות שאי מתן 

הודעה מיידית ללקוח בדבר נזילה, תוביל לנזק של התובעים.

למען הסר ספק, בפרשת צרפתי התאגיד הגדיל לעשות ושלח לתובעים 

מכתב בדואר, אך בשל העובדה שלא טרח לוודא כי המכתב ישלח ביום 

בו נודע לתאגיד על הנזילה, קבע בית המשפט כי ההתנהגות מהווה 

סטייה מסטנדרט הזהירות הסביר, ולפיכך התרשלות. 

הוטלה  לא  בכלל  כי  התאגיד  מטעם  העיקרית  ההגנה  זה,  בהקשר 

עליו חובה להתקין את מערכת קר"מ בבית התובעים, נדחתה – וזאת 

בעיקר כדי לא ליצור הרתעה כלפי תאגידי מים אחרים מלרכוש את 

המערכת ולהתקינה.

המחוזי  המשפט  בבית  אושר  השלום  המשפט  בית  של  דינו  פסק 

במסגרת ערעור שהגיש התאגיד )ע"א 16950-07-15 מעיינות זיו בע"מ 

ואף אושררה במסגרת בקשת רשות ערעור   ,)2.3.16 )נבו,  ואח'  נ' חן 

שהגיש התאגיד )רע"א 2717-16 תאגיד המים מעיינות זיו בע"מ נ' חן 

ואח'( )נבו, 17.8.16(. כב' השופט זילברטל, ביצע היקש מדיני הנזיקין 

הרלוונטים לרשלנות רפואית, וקבע, כי קדמה טכנולוגית הינה מבורכת 

אך גוררת יחד עימה סטנדרט התנהגות מתקדם.

בכך המשיך בית המשפט במגמת הפסיקה והרחיב את חובות הזהירות 

החלות על התאגיד כלפי הצרכן.
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כידוע, תאגיד המים הינו גוף סטטוטורי הנחשב לגוף "דו – מהותי" בראי הפסיקה. 
מבלי להלאות באשר לחובות המוטלות עליו ככזה, הרי שידוע כבר לכל העוסקים 

בתחום, כי לגוף דו-מהותי, ובכלל זה תאגידי המים, בנוסף להיותם כפופים לכללי הדין 
הציבורי )ובעניין זה, למשל חובות מכרז, מנהל תקין, חובות שימוע וכיו"ב(, הרי שהם 

גם חייבים בחובות זהירות גם לצרכן הקצה

יוסי האזרחי
עורך דין

ניר פרידמן
עורך דין


