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8.2.2021 

 לכבוד

 ציבור ספקי וצרכני המים 

 בהתיישבות הכפרית 

 

 ,שלום רב 

 יידוע, משמעות והבהרות  - ספק אספקה קורס : הנדון 

 רקע           

" והעברת האחריות בעל רישיון אספקה קורספרסמה רשות המים את נוהל "  28.3.2016  -ב .1

   על משק המים שלו לספק רב רשותי.

מרכז המועצות, רשם ידיעת ל בתאריך זה נעשה העניין לשיטתה של רשות המים ידוע בעלי  .2

  .המים והביוב  ת ופורום תאגידיוהאגוד 

 מכתבה של רשות המים מצורף.   .3

מומלץ לקרוא בעיון את הנאמר    ידוע, נוהל והבהרת מושגים.  :מכתב זה כולל כמה מרכיבים  .4

 במכתב זה. 

קורס, בא על רקע מציאות שנוצרה עם קבלת החלטת הצורך בנוהל בעל רישיון אספקה   .5

משק המים   הקמת תאגידי המים והביוב והוצאת ,  על היות משק המים משק סגור   הממשלה

 המועצות המקומיות.   מאחריות העיריות אווהביוב 

בא בעקבות החלטת בית המשפט במקרה של אחד    בדחיפות   ליצירת הנוהל החדשהצורך   .6

אזורית משגב, כפר שלא הצליח לנהל כראוי את משק המים   מהכפרים הנכללים במועצה 

זה הועברה לחברה    שלו. בהוראת בית  המשפט האחריות הכוללת לאספקת המים בכפר 

לה כל אחריות לכך קודם לכן. בית המשפט   הייתהאפילו שלא    העירונית של מ.א. משגב

התושבים ובכללם  האחראית למתן שירותים מוניציפליים לכלל    ראה במועצה האזורית את 

 אותו כפר.  

אחרים(, נעשה על הפתרון למניעת קריסת משק המים בישובים )ערים, ישובים קהילתיים,   .7

רגולטיבית   ות עמצאבהמדינה    ידי והביוב המחויבים לפעול במסגרת  הקמת תאגידי המים 

 ברורה.  

 הבהרות  

   הכחול בלבד ואינו כולל את משקנוהל זה מתייחס למשק המים לצריכה ביתית במסגרת הקו . 1

 השפכים.     

מעת לעת.  המתעדכנים על פי כללי המים  נושא בעלויות, אשר מקורות היא ספק המים שלוישוב . 2

בכספים   מועברת על ידי מקורות לקרן ייעודית ושימוש  הכוללת את קרן השיקום. עלות זו  מסגרת עלות  

לא קיימת בעת הזו,    המים.    נמצא תחת רגולציה ואישור של רשות גם על פי נוהל ספק קורס,    ,אלו

הפרטי   המפיק/הספק  עלויות לכאורה,  חובת  כללי  פי  על  במקורות   לפעול  לקרן   המים    והפרשה 

 בנוהל ספק קורס.   בקרן השיקום ולא ניתן להסתייע בכספיה  מצא כסף אגוריבמקרה זה לא    השיקום.

https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il
mailto:iwwa@iwwa.co.il
http://www.iwwa.co.il/
https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il


 

 וטיפול במערכות מים וסביבה ארגון עובדי המים | ייעוץ, תכנון  
 7903440-09 |  פקס:   7903444-09|  טלפון:    45840קיבוץ אייל  ד.נ שרון תיכון מיקוד 

iwwa@iwwa.co.il|  Mail:   www.iwwa.co.il      | 

 

 : יישוב עשוי להגיע למצב של קריסת משק המים שלו בדרכים שונות  .3

 משק המיםעבור  כספים    אגירת   אי  אי גבייה על פי תעריפי המים שבכללים וכתוצאה מכך  .א

הזרמת כספים חיצונית למשק המים   ההנ מכך    התוצאה. ברוב המקרים כיום,  )ניהול תקין(

ינה בעת הזו ביותר ויותר ישובים עקב הזרמה זו עומדת לבח והמיסים הפנימיים. מהעסקים 

 השתנות אורחות החיים בישובים. 

 פשיטת רגל של הישוב )והיו מקרים מעולם(.  . ב

 

  כספי הסיוע, כפי שניתן לראות בנוהל התמיכה, אינם ממשק המים אלה מתקציב ייעודי   .4

 )ואמור להיות מועמד בעתיד(, על ידי משרד האוצר.  שהועמד 

  משק   במסלול של ספק קורס, לא יכולים להגיע לישוב עצמו אלה רק לגוף המנהל את כספי הסיוע  .   5

  של משק המים   השתנות דרמטית היא    מועצה אזורית או תאגיד מים וביוב. המשמעות   -   המים האזורי

 בישוב ממצב של ספק עצמאי לאזורי.

הכלכלה   ם וועדת רשות המים בשיתוף גורמי ממשל נוספים )משרדי הפנים, האוצר, משרד המי.  6

נקלע    מקומית וכו',/אזורית   המועצ  ם משק המים שלמסלול סיוע נוסף למקרים בה  וסללשל הכנסת(,  

יכולה להעניק מדינה  ה  דרכו   , אשר אזורי  רון הנו צירוף מועצות אלו לתאגיד מים פת למצב של חידלון. ה

אזוריות קטנות באזור הגליל התחתון    צות ע מו  יכללי המים. דוגמא לכך הנן אותן שת במסגרת  סיוע  

 , אחרי אישור כל הגורמים שצוינו לעיל. והביוב האזורי המים  לתאגיד  ניהול משק המים בהן הועברש

 לאוצרדיונים בין רשות המים    מתקיימים כספי הסכום הראשון שהעמיד האוצר, נוצלו כולם. כיום    .7

 רשות המים   הכסף עדין לא הועבר מהאוצר. עם זאת כאשר  על הקצאת סכום נוסף ליישום הנוהל  

המדד    יעל פשבע    פועלים לשינוי כללי הזכאות למתן סיוע כגון יצירת מדרג עולה מאפס עד   והאוצר

עם הגעה   ע.אין מענק סיו   של המועצות האזוריות. כלומר, ממדד סוציואקונומי שבעהסוציואקונומי  

פורסם   באופן מעשי לא  עד אז,הנוהל המוסכם.  את  להסכמות בין הצדדים, רשות המים תפרסם  

 הנוהל שנית ולא ניתן לאתרו באתר רשות המים. 

  מהמציאות  מהלכי רשות המים )ספק קורס, הכללה בתאגיד(, יוצרים אלטרנטיבות ומציאות שונה .8

 המים הארצי.  משק המים בישוב בתבונה ועל פי התנהלות משקמומלץ בחום לנהל את  כיום. 

 

 בברכה,                                                                              עד כאן עיקרי הדברים.

 
 איתן ישראלי

 ארגון עובדי המים

 

https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il
mailto:iwwa@iwwa.co.il
http://www.iwwa.co.il/
https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il

