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לטון  שמפורטת להלן עמדת מרכש ה,  בישראלטון האזורי  השלמרכז    ההליך אשר נוהל מולבמסגרת  

 . ןים בנושא שבנדוגע לכללבכל הנו אזוריה

 

 : 2021 -התשפ"א  ()תיקון(, קביעת תנאים ברישיוןהמים )כללי 

   הבסיס הרצוני .א

ספק ה" /"הספק"  –להלן  )  רב ישובי  כפריקובע כי ספק  לתיקון המוצע בכללים    גכ19סעיף   -

שיספ ("החברה"/"ישובי  ברכפרי  "ספק  /"פריהכ בכל  ק  המועצוב  שייירותיו  ה  בתחום 

ה   האזורית פו בה  יור  ,עלוא  מנ עליו  לו  ברישיוןהל  ה  הממשלתית  פי  .  הרשות  דברי  על 

ספק  ההסבר ישובי  כפרי  ,  לארב  האחריות  את  עצמו  על  קיבל  בתחום  אשר  מים  ספקת 

אזורית השירותים    מחויביהא    המועצה  את  וביוב( לספק  הי  )מים    שיצורפו ישובים  בכל 

ל כך שמנהל  שבברו  אם הועובין    םקיי ספק  צונו של  בשל רם הועברו  ן אבי   , כאמור  ו נשיו לרי

   תיו לפי הדין.שאינו עומד בחובולספק   רישיוןהשלא לחדש את ליט שות החהר

רב  כפרי    ספקשל  מעמד  קבלת  ל)הראשונית(  הרישיון    בקשתרק  לפי דברי ההסבר,  כלומר,   -

ברצונ ול ת  יישוב הספיה  של  הרה  קו  למנהל    –ולאחריה    כא)א((19)סעיף    ישוביב  כפרי 

   .הרב ישובי לספק שירותים בכל ישוב במועצה  הכפרילספק רות כות להוהרשות הז

הרבים - הדיונים  עמד   מול  במסגרת  להגשת  קדמו  אשר  המים  הרחיברשות  זו   זמרכ  ה 

צדדי לקליטת    במקרה של מהלך חד שיים הצפויים  בהסברים אודות הק  האזורי השלטון  

מווב.  ייש הנה  יישוב  לעניין    בותלר  ם דקוה  הספק  שלשת"פ    מחייבת ורכבת  קליטת 

התשתיות / השימוש שימוש  ללא    העברת  בדמי  החברה  השימושחיוב  דמי  קביעת    או 

אין אפשרות להשקיע    (הכלל הוא כי למועצה )ולכן גם לחברה בבעלותה,  כמו כן.  מוסכמים

ב לכספים  בבעלותה.  שאינו  להסדיר  רכוש  יש  הפנים  כן  משרד  שיאפשר והמנגנ את  מול  ן 

כאמור נהלים    שיפוי  דרסהידי    לע לרבות    השקעה  על    פשוטיםתחת  גם  מקובלים  שיהיו 

כל שכן  להשקיע כספים,    אפשר לחברהל לא  עלול ש  אמורכ. אי הסדרת מנגנון  משרד הפנים

הלוואות,   בבעלותהגין  בלקחת  אינן  הללו  .  תשתיות אשר  צבנסיבות  של דדי קביעה חד  ת 

שר את מתן  לא לאפעלולה ש  מראשדרו  הללו הוסמבלי שהנושאים  יון  לריש שוב  ת ייהוספ

פי הרלוונטיות  ורותים/לפגוע בטיבם  השי והימ חיובו הר  לאו  –על  חד צדדי של הספק  ידי 

היולהגם    –הכפרי   בייתצא  קנות לספק  רצוי במשא ומתרון  ומתקיים(  ןלתי  לרבות    )ככל 

 . כישת התשתיותשימוש/רה י מחירתנאי ובקשר עם 



 

 

בקליטת היישובים  ת לשלוט  צה חייברה/המועבהח  י כ  גרת הדיונים הנ"ל,, במסעוד הובהר -

חוס יאפשר  בחברה באופן אשר   על  של החברהשמירה  שיונות  י ר העברת  שכן    ,נה הכלכלי 

לחברה מבלי ש לכן הוסדספק  ל   המקור  רקודם  הנחוץ בתשתיות  מימון ההכספי  -טיפול 

עת לכך  דה  אתיתן  ש ל יבהקשר זה,    החברות/המועצות.  ה כלכלית של  ביא לקריסעלול לה

ההספקש כאמור  אשר  אשונים  הר  קיימיםים  לצרפם  צורך  הנראה,יהיויהיה  ככל    ה לא  , 

ומיישתשתיותיהם מצריכות   גדולה  כןע  . דיתהשקעה  את    הביאטון האזורי  מכרז השל,  ל 

לנוסח   המוצעהתנגדותו  מעניאש  הכללים  אינם  הכפרי  ר  לספק  אישור  קים  סמכות 

 .קליטת היישובות הכלכלית של מי ה לעניין הישבים דיון ובדיקאו לפחות מחיי מקדימה

א  - האחרון  התקייםבדיון  מרכז  לנ  נמסר   שר  המים   האזורי   ןהשלטוציגי  רשות  כי 

השלטונימוקי  מ   השתכנעה בכוונת וכ  זוריהא  ןמרכז  הכללי  הי  את  שצירוף   ם לתקן  כך 

   .הכפרי הרב יישובי לאישור הספק ףכפו יהא  יוברב ייש כפריספק רישיון יישוב ל

 

  – מותקיי עירוניותת ולחבר סביח מעברוהוראות התייחסות למצב קיים  -   גמישותנדרשת  .ב

ריות מטפלות בכלל תשתיות  ת אזומועצו א של רשות המים הינה כי  נראה כי נקודת המוצ -

בפו ה בתחום המועצה כאשר  הציבורי  יישוביםל  עביב  המוע  ישנם  וריות  צות האז בתחומי 

אואשר כאלה  הסדרים  תחת  ב  ,  מטפלים  בו אאחרים,  עצמאי  ב פן  הציבורי  תחום  ביב 

פרי רב יישובי יקבל  ספק כה כי הכללים מכוונים לכך שיישוב )הקמה ותפעול שוטף(. נראה

כל שעמדה זו אינה  יש לתת את הדעת לוהביוב ביישוב.  תשתיות המים  כלל  את הטיפול ב

 .צב בפועלבהכרח המ

עילותן הנוכחית של לפחס  יבורות  אות מעבר ברראוי ליצור הור  –  מותחברות עירוניות קיי -

לעבור לסטאטוס של ספק    עירוניתלחברה  ת  גמישואפשר  ליתר,  , בין ההעירוניות  החברות

 , היא נותנת שירותים  םס לחלק מהיישובים בהביחובין אם  אם בכללותה  בין    –כפרי ביתי  

דב במצב  שירותי הרים  לרבות  כלל  בתלפיו חברה כאמור מספקת את  המועצה  חום  ביוב 

לא    –  ל בתשתיות המים בחלק מיישובי המועצה כלומרי את הטיפויבלה/תקבל ליד אולם ק 

מים.  בהכרח   שירותי  וגם  )ציבורי(  ביוב  שירותי  גם  יישוב  בכל  )ב( )כד(19סעיף  תספק 

פק  למי שאינו סהספקה  שיון  יר  ליתן  ,אספקהכאשר יש הכרח לצורך רציפות ב,  המאפשר

בלבד. פתרון חלקי    נותן – ישובי  בי ר רכפ ספקן אי בתחום המועצה ש ובלבדרב יישובי כפרי 

 בי.  שוברות הקיימות לספק כפרי רב י חההפיכת אין בו מענה ל 

ליצור    –עברמי  הסכ - עברמכהס ור  אישנה/לבחי   מנגנוןראוי  הסכמיםדוגכ,  י    בין  מת 

המייישובים/ הקיספקי  או    העירוניותחברות  וה   ימיםם  רשות"  "בר  מעמד  להסדרת 

הביוברותים  שי  ןי מת הסכמביטול  וכן  "שכירות" בתשתיות   ג'או המים    בתחום  ,  מצדדי 

ב לזאת  הדומה  במנגנון  נחוץיהתעשי  שפכי  יכלל קיים  זה  מנגנון  היתר,  .  בין  ת  מנ  על , 

  .ם הללוההסכמי דוס עות והתחייבויות אשר נעשו על ימנע מאי בהירות ביחס להשקהיל

בתחום  ק הקיים  על ידי הספבו  כספים שנגלהקיים והספק  שנטל  הלוואות  ל  יחסי התל  שי -

   שימוש. היישוב אולם טרם נעשה בהם 

ספק  כמות עם העירונית להגיע להסיש לאפשר לחברה ה   ,במסמך זהכמפורט    –תשתיות   -

באופן    שיוןלרי  פת היישובזאת בטרם הוסתיות וין התשבעני   היישוב הנקלט לרבות  הקיים/ 

לספק    תתבצעכיצד   ם/נוסחה(הלי)נולקבוע מראש    ראוי.  חד צדדי בין אגודה  התחשבנות 

 מוש בתשתיות הקיימות.כפרי לעניין השי



 

 

 

  –  כא(19)סעיף יון ספק כפרי ריש  למתןתנאים  שיקולים ו .ג

תאפשר - וות  מים  לאגיד  רישיוןביוב  י(  )כא()ב19סעיף  לפי    -  כפרי ספק    קבלת  ינתן  לא 

כפרי    ןרישיו  אם  ספק  הנ התנא   3  כלאלא  בסים  מ יעקובים  באותקף    גוף ה  תו יימים 

אולם    לא יכול לשמש כספק כפרי   א שתאגיד מים וביובהיהמשמעות  לכאורה  .  ר(צטבבמ)

בכל  כפי הנראה נפלה טעות בנוסח הסעיף. . רבלאמור בדברי ההסבסתירה  ת עומדו  עמדה ז 

 .  האזוריות  מועצותב בעייתי הנו  י ספק כפרכ יובמים וב  תאגידמינוי  -רה קמ

מועצה   - לאזואפשרות  לא  ת  אזורי ועצה  מ כא(  )19ף  סעי  לפי  –  פריכספק    ןיורישל  קברית 

רישיון  ה יכול לחסום את האפמבוקש    .לקבל  ל  -שרות  שלא  יינתן  מועצה  כלומר שרישיון 

כי    צייןיש ל .  חלטת המועצה האזוריתאם לה, בהתבשליטתהרונית  העי  לחברה  אוהאזורית  

ה של  עלות מלא בבה  המצוי  חברה  וללככשלומים המונח "מועצה אזורית" הוגדר  תבכללי ה

 זורית.  מועצה א

רישיון  עיר  חברהאפשרות   - לקבל  כפרי  ונית  התאמהישנה    –ספק  התנ  אי  סעיף  ב אי  בין 

נתונה למועצה האזורית  חברה  ב  השליט שהך  בכפרי  ספק כרישיון  מתן  המתנה  (  1כא)ב()19

לבילקב רישיון  ב ל  אזורית"  "מועצה  המונח  הגדרת  התל לכ  2ף  סעין  ככשלומילי  ולל  ם 

קבל  חברה תמור". כך יוצא שייתכן ו אזורית כאשל מועצה    העלות מלאב בה  ה המצוי "חבר

 .  םלי התשלומילא יהא באפשרותה לקיים את הוראות כלם אול כפרירישיון ספק 

ב"  קתאספ - לפי  שנ שירותים  בתחום הרש ישובים    (. (3)()בכא19סעיף  )  ות המקומית"חות 

דיוי  נאהת ברור  ב  .אינו  הכוורור  לא  ביובלשירותי  א  הינה  האם  או  שניהם  מים  . או 

 . להבהרה םהשימוש במונח "שירותים" חוזר על עצמו ויש מקו

 

 הספק הכפרי  תפקידי/סמכויות .ד

ון  שירי ם לתנאיהבכללי  ירותים"  במושג "שמוש  השי  –  יותתשת  תהקמהתייחסות ל  נחוצה -

הקמהמטע גם  או  שוטפים  בשירותים  רק  מדובר  האם  ישנה  התשל  בכלליה?  .  ומים 

נפרדיי הת ה חסות  לנושא  ההקמה.  ת  ולנושא  שירותי ההקמה  ת  ברהעשירותים השוטפים 

באמות  ורך  צ לגם  יב  חימתלחברה   לש העמידה  כיום    ותירהמידה  מקובל  ק  לחאצל  וגם 

דמי  גביית  כי  מים,ללי התשלוגרת כבמס , גםלהבהירחשוב . הקיימות העירוניות החברות מ

   .פריהכק י הספעל ידתתבצע   –למים ולביוב  - שלומיםל יתר התוכ ה הקמ

אינה    מגוריםור חקלאות באז /םלמגוריי  ק הכפרלת הספהגב –  התעשייהתייחסות ל  נחוצה -

תשתיות מים וביוב גם    פקות שירותי מים וביוב והקמת מסהוניות  חברות עיר  ישנן   .מובנת

 .  עשייהת י ורבאז

 

 קליטת היישוב סודר של מהליך  .ה

  יותר ומחייבת ברכבת  קליטת יישוב הנה מוכאמור,    . קליטת היישובשל    חוץ הליך מוסדר נ -

  יים קעל ספק  כיפה יהיה בר ביצוע/א הליך הקליטה  ר כיצד ברולא  . הקיים  הספק של שת"פ 

ההעברה   מתכונת  מה  בכלליםבהיעדר    -או  הספק  פה  יאכ עי  צאמ  וץנח  .בדין/הסדרה  על 

התשתיות  ייןלענ הקיים   נתו  ,השימוש/העברת  תהיה,  בנוסף  .וכו'  ניםמסירת  שלא    חשוב 

  דדי באופן חד צ  יצורפוהמוצע    אשר על פי הנוסח  –לקבל יישובים    הספק הכפרי אכיפה על  



 

 

ש  -  נווי ישלר   ומידי מענמבלי  באמצאות  )  רוכאמ ה  ניתן  סעיף רשות  הסמכות  לרבות    לפי 

   (.דידת מיםחוק מ( ל4)13

 

   ט"אפשרות הפעלת נוהל "יישוב נקל /יותאות מיידהוצלרבות ת מימון רהסד .ו

קורות  המ בות שהיא בטרם הוסדרו באופן ברור  לא ניתן להטיל על הספק הכפרי כל מחוי -

בידן  שיש    מבלי  התחייבויותן  יטול על עצמאינן יכולות להמועצות האזוריות  המימוניים.  

נ אותן.  לקיים  האמצעים  לאת  מראש  דרש  והמרווחיםדעת  המים  מחירי  הק  את  ניה  בין 

ואופן פרעון ההלוואות.    וןלתם, הגדרת חבילת המימ בלקסכומי מענקים ותנאים  למכירה,  

בין דרישות רשות המים לבין משרד הפנים לרבות בנושא מיסוי,    כן נדרשת התאמהכמו  

   .סמכויות אכיפה וכו', עלות בתשתיותב

א  24ף  סעידר לפי  גרת ההסובין אם במס  ק ם במסגרת מענבין אמימון  הסדר  ו של  קיומ -

על מנת    ישוב לקליטת הי  מוקדם  אי נתהיות  לצריך    –ונו(  תיקלכללים הקיימים )בכפוף ל 

להעמישל הספא  את  בד  הכפרי  להפרת  ק  כי  הדין.  סיכון  לצפות  ניתן  הכפרי לא  הספק 

הספק הכפרי יש לוודא כי      –ות רק על יסוד המרווח הצפוי. יתרה מכך  יוכל ליטול הלווא

  .לשהון כפואבלי שהן תזקפנה לחובת המועצה בוואות מיוכל ליטול הל

ה - להתבצע  הוצאות  מימון  הנוכחיים  ם  לכללי  א24סעיף  ראות  והמשת  השבאמצעות  יכול 

נקלטי) בכפוף  ז,  (ישוב  סעיף  ל את  מינורי    זהתיקון  להלן)  באופן  ביטול  במיוחד    (כמוצע 

. (מס חשיפת   עלולה ליצוראשר )לבעלות המועצה  תבקבלת התשתיותליית הפעלת הסעיף ה

  –(בנסיבות כאלה  )אשר ספק אם בכלל מתקיים"כפל תשלומים"  של    באשר לחשש מקיומו

כי  יצוי בנוסף  מציעקיים  ההסעיף  ן  גםלבק,  המים,  רשות  של  הדוקה  לבחינת    רה  מנגנון 

ההשקעותהתש את  ביטוי  ליידי  מביא  אשר  הקיימות  ההשק/תיות  הכשל /עות היעדר 

הנכון  בנסיבו .  ביצעהקיים  היישוב/הספק  ש   התחזוקתי האיזון  הללו  שת  הצרכנים  הוא 

הדרוש  מושלי הת  את  לטיב  לסשתיות  בהתאם  הכפריהמועבר  תושבי  חיוב  ולא    פק  כלל 

ביצוע  בדרך של  כספים    חסכו  אשר  יישובחברי  שיקום תשתיות עבור  /נטל חידושב המועצה  

 . שמעותילאורך שנים מחיסכון מונהנו  באופן לקויביוב מים או תשתיות ותחזוקת 

 

   סח התיקון המוצע:נו  להלן

 –ה בסעיף ז )א( .א24

 או מתחם פיתוח בתחום המועצה האזורית; יישוב –וב הנקלט" יישה" 

הקיימות"   של    –"התשתיות  הקיימת  הביוב  ומערכת  הקיימת  המים  מערכת 
 היישוב הנקלט;

יו לביב ציבורי שהההכנסות מתשלומי ההקמה למים או    –"אומדן ההכנסות"  
ה בתשלומי הקמויבו  חהנקלט אילו  נכסים בתחום היישוב  ות מבעלי הקבלמת

 ;של המועצה האזורית למערכת מים או למערכת ביוב חיבורם מועד מלאים ב

שימוש    בור עלום תמורה  לצורך תש  ההשקעות שיידרשו    –"אומדן השקעות"  
בעלות   הקיימותבלאו  אולשימו  שיעברו  תשתיות  המועצה לבעל  ש  ות 

ביוב ושדרוגן תשתיות מים והחלפת  קמת או  הצורך  אם ישולמו, ול,  תהאזורי
החיבור  בתח לקראת  הנקלט  היישוב  שנים  ום  חמש  של  לתקופה  וכן  האמור 

 אחריו.

ספק מים או מועצה אזורית שמתחילה ל  (,2)ד()8על אף האמור בסעיף   ב() 
שקוד הנקלט  היישוב  תחום  בתוך  לצרכנים  ביוב  מים  שירותי  קיבלו  לכן  ם 

קיבמגו או  אחר  מגוררם  ביוב  שירותי  שסלו  או  אחר  שירותים  לעצמם    יפקו 



 

 

או ושמ  מים  העניין,  לפי  כאמור,  את     לאחריותה  לבעלותהקבלת  ביוב 
מועצה  כדי שייכללו במערכת מים או במערכת ביוב של ה  התשתיות הקיימות

ביוב לצרכנים  האזורית וישמשו אותה בפועל לצורך אספקת מים או שירותי  
לראשונה למערכת הביוב או   הללו  כניםרהצברת את  תחשב כמי שמח  ור,כאמ
תיתן לבעלי נכסים בתחום היישוב הנקלט    ( אולם2)א()8, כאמור בסעיף  מים

ל או  מים  למערכת  האזוריתשיחוברו  המועצה  של  ביוב  הנחה    מערכת 
העניין, לפמתשלומי ההק י סעיף  מה למים או מתשלומי ההקמה לביוב, לפי 

 .זה

ת, לעומת אומדן ההשקעות;  בחן את אומדן ההכנסוית תעצה האזורהמו )ג( 
אומדן  עלה   על  ההכנסות  הנחה אומדן  האזורית  המועצה  תעניק  ההשקעות, 

שבין אומדן ההכנסות לאומדן ההשקעות, ששיעורה באחוזים יחושב כהפרש  
 דן ההכנסות ומוכפל במאה.מחולק באומ

לג )ד(  רק  תינתן  בנכס,  ההנחה  הקרקע  שטח  קייבי  בבנייה  ובנייה מת  נכס 
בנכ שנחדשה  התקופה  בתוך  תחל  שבנייתה  לפיס  ההשקעות  באומדן   כללה 

הב שלב  לגבי  ההנחה  תינתן  לביוב  הקמה  תשלומי  לעניין  )ג(;  קטן  יב סעיף 
 הציבורי בלבד.

שות הממשלתית, מיד לאחר עריכת אומדן  המועצה האזורית תעביר לר )ה( 
ואו יאההכנסות  ולא  ההשקעות,  משנה  מדן  של  ממועוחר  הראשון  החיבור  ד 

למערכ הנקלט  היישוב  בתחום  שלנכס  ביוב  למערכת  או  מים  המועצה    ת 
ושיעור    חה האזורית, הודעה שבה יפורטו היישוב הנקלט שבתחומו תחול ההנ

רף להודעתה את אומדן ההכנסות  ההנחה שחושב כאמור בסעיף קטן )ג(, תצ
 האזורית. ועצהרנט של המותפרסמה באתר האינט ואת אומדן ההשקעות,

או    החלה )ו(  מים  לספק  האזורית  בתוהמועצה  לצרכנים  ביוב  ך שירותי 
צה  היישוב הנקלט לפני שמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן )ה(, רשאית המוע

שת ובלבד  שלהלן,  מהדרכים  באחת  לפעול  הנכסים  האזורית  לבעלי  ודיע 
ה אופן  על  הנקלט  היישוב  לבתחום  בסמוך  שבחרה  חיבורפעולה  ם  אחר 

 הביוב של המועצה:  ערכת המים או למערכתלמ

מבעלי  לגבות (1)  מלאים  הקמה  הנקלט    תשלומי  היישוב  בתחום  הנכסים 
למערכת   או  המים  למערכת  חוברו  האזורית,  שנכסיהם  המועצה  של  הביוב 

יאוחר מולהשיב למי ששילמו כא ימים ממועד מסירת ההודעה    30-מור, לא 
 זכאים לקבלו כהנחה; היואת הסכום שמור בסעיף קטן )ה(, כא

תשלומי   (2)  חשבון  על  ולגבות  חלקי,  תשלום  כאמור  למי ההקמה  להשיב 
אמור בסעיף  ימים ממועד מסירת ההודעה כ  30-ששילמו כאמור, לא יאוחר מ

לקבלו זכאים  שהיו  הסכום  את  )ה(,  החיוב    קטן  במסגרת  קיבלו  ולא  כהנחה 
לחיי או  אתהחלקי,  מועד  אותו  בתוך  ששילמו    ב  שנותרו  כאמי  בסכום  מור 

 יבים בו, לפי העניין; חי

בתשלומי  לד (3)  החיוב  מועד  את  לחות  מסירת    30-ההקמה  ממועד  ימים 
ש ובלבד  )ה(,  קטן  בסעיף  כאמור  ממועד  ההודעה  משנה  יותר  תחלוף  לא 

למועד  החיבור למערכת המים א עד  הביוב של המועצה האזורית  ו למערכת 
ל הנכס במועד ר יימסר למי שהוא בעוועד נדחה כאמחיוב כאמור; חיוב במה

 החיוב;

כהסכו (4)  לחייבם  או  להשיבם  שיש  )מים  פסקאות  לפי  או  1פרש   )02  )
התשלום עד מועד ההשבה או  ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד ממועד  

חודשים ממועד    13שיבם כאמור ולא הושבו בתום  התשלום; סכומים שיש לה
למערכ נכס  של  למערחיבורו  או  מים  הת  המועצה  של  ביוב  לפי כת  אזורית, 

הח יראום  מתום  העניין,  כתשל  13ל  כאמור  סעיף  חודשים  ויחול  יתר  ,  19ום 
סעיף   את    35ולעניין  יראו  המידה  אמות  הסכום  לכללי  הפך  שבו  המועד 

 לתשלום יתר כמועד ההחזר. 

 
 



 

 

)י  כלל .ז ברישיון(  תנאים  )קביעת  רי  מידה ות  אמהמים  בעל  שעל  מילשירות  להספקת  ם  שיון 
 :  2020  -א , התשפ"ריות לתת לצרכניו(ת אזולצרכי בית במועצו

 
  אותם שירותים של  ספק  העל  אמות המידה יחולו  כללי  יש להבהיר כי    –לעיל    האמורלאור   -

 . באותו יישוב על על ידי החברהם בפוירק על השירותים המסופק -לחברה וביחס   –ביישוב 

  רפורמההית  תכל   אתמשרתת  ו  לעמדתנו  נכונה  מיםים קי מי  קיספ  לע   הדימ ה  תומ א  תלחה -

ביקורות      –  ות המים רש אקטיבית על ידי    אכיפהת ללא  אולם לא תהיה לה משמעות ממשי

להאיץ את המעבר  עשויה  אי חידוש(    קא רל)ו  ןישיו שלילת ר   רשמית לתיקון כוללודרישה  

 (. ת מיםדידוק מלח  10ף סעי)הספק הכפרי אל 

יש לתת את   –יים ברשת  שינו   תיםי לע. מצריך  וצעתתמיד מב  ידה לא ד דת מהפר  –  4  סעיף -

 בית.  בחינה תקציות מלרב  ת לכךהדע

 בקשהבקיומה של  בהתניה    היגיוןבר. אין  הסעיף ודברי ההסאין התאמה בין    –  26סעיף   -

י  ימית כדביצוע עבודות ברשת הפנ  ישיון סמכות לדרושל הר עם לבש להעניק גי. ןהצרכ מצד

 .ךמים משוי מד תהתקנלאפשר 

 .  רכןק לעת החלפת צראין להגביל יל,  לע  26ל סעיף  בהקשר ש – 31סעיף  -

על מנת    כות שחיה פרטיותח בבריז" אסדרת חובת מ  להבהיר את נושא   מבוקש  –  37  עיףס -

 . ספקהפוטנציאל הזיהום הרב המצוי באחריות   לאור התקנת מז"ח להקל את אכיפת 

 

וכללי   .ח )המים  שי  תשלומיםביוב  מרבעד  ובותי  אזוריותים  במועצות  מס'  (  יוב  , (2)תיקון 
 :2021 –התשפ"א 

 
התאמה   - הגדרת  ה  כגוןנחוצה  עדכון    המוצע  2בסעיף    מים"תשלומי  "המונח  וספת  וכן 

   .הגדרת המונח "חברה עירונית" כאמור לעיל

המעני  -לכללים    14  ףסעי - "הקדמה"  לספק  חסרה  סמכות  , תשלומים  ייתלגב   הכפרי קה 

ב דרישדבהוראות  השת ר  וכו'ת  מ  .לום  נראה  מיתהפרק  הכלל נותק    כי   להבהיר  יש  .יםר 

  ס ביחוי  פרהכ   די הספקעל יצע  תתב  –ולביוב  למים    -שלומים  ל יתר התוכ ה  דמי הקמית  גבי

הלד מבק   -קמה  מי  ההית מכלל  מנתשי  על  כספיות    ר  עתודות  ההקמה  לעבודות  ליצור 

   ות.הנדרש

 . ורףמו של מנגנון קיץ ח שומבוקש להבהיר יי -

 

   בכללים הן נחוצסדרתהשת נוספות נקודו .ט
כלי - גביה  ג  מתן  המיסים  פקודת  לפי  פ   –ביה  סבירקיים  בלתי  אפשר   ער  של  בין  ויות 

כלי אכיפתו זה  מתן  אמנם משרד הפנים מתנגד ל.  העירוניות  החברותלבין  לגבייה  המועצה  

 רות זו בחקיקה. הסדרת אפשת העירוניות אולם מבוקש לפעול ללחברו

וישיר    סמכהה - רציף  מידע  הפניםצה/מועמהמלקבלת  הלהביטומ/משרד  וכד'אח   -  ומי 

 .וכד' מאגרי מידע ,ירה על פרטיותגע לשמין הנותוך התגברות על הד 

 

 י לפ  נוספות  טענות  להעלות  זכותנו  שומרים   אנו.  מועצ  לשימוע/לדיון  אותנו  לזמן  בקשכםנ

 . תנודע שיקול


