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חוזר משרד  : 16/21אסדרה מוצעת לאספקת מים לבית במגזר הכפרי

ב 26.8.21 -פורסם באתר רשות המים "אוגדן כללים בדבר הכוו ה לקבוע אסדרה חדשה
בתחום אספקת המים לבית במרחב הכפרי" .לאחרו ה הסתיים הליך מתן הערות לאוגדן.
המדובר בטיוטות של שורה של תיקו ים לכללים קיימים וכללים חדשים.
האסדרה המוצעת מציעה לש ות את אופי הרגולציה לגבי אספקת המים לבית במגזר הכפרי,
והיא צפויה להיות אדוקה יותר ,בדומה לאסדרה ב מגזר העירו י .
במצב הקיים  ,בישובים מתוכ ים ,אגודת הישוב היא בעלת הרישיון מרשות המים ,בין אם
כצרכן מקורות ובין אם כמפיק עצמאי ,והיא מספקת מים לשימושים השו ים בתחומי
הישוב ,לפי הסדרים פ ימיים.
המגבלות על אספקת המי ם בישובים הכפריים כיום הי ן רק בש י תחומים עיקריים  ,מהי
"ה כמות ה מוכרת" והדיווחים הרלוו טיים לגבי אוכלוסיית הישוב וכן תקרת תעריפים שלא
יתן לעבור אותה.
בליבת ה א סדרה המוצעת )במסגרת טיוטת התיקון לכללי המים )ת אים ברישיון( תשע"ד –
 ,( 2014רשות המים מבקשת לקבוע הגדרה חדשה של "ספק כפרי רב יישובי" )סע'  ( 1אשר
תפקידיו "הספקת שירותי מים ושירותי ביוב לכל מטרות הצריכה בתחומי הישובים" )סע'
 19כ )א((.
בין היתר" ,ספק כפרי רב יישובי" ,דרש להיות חברה בשליטת המועצה האזורית או
המועצות האזוריות שבתחומן היא פועלת )סע'  19כא' )ב( ( .מוצע גם כי מ הל הרשות לא
ייתן רישיון הספקה בישוב למי שאי ו "ספק כפרי רב יישובי " .החריג העיקרי לכלל הוא
כי ההוראות לא יחולו על מתן רישיון להספקה ל"חקלאות שאי ה בתחום המגורים של
הישוב") .סע'  19כד )ג( ( .
אף כי בדברי ההסבר לכללים המוצעים ,הדברים מוצגים בצורה הרבה יותר גמישה ,וכאילו
שמר חופש בחירה ,להב ת ו ,משמעות הכללים ,לפי הסעיפים ה "ל ,היא קביעת הסדר לפיו
הספקת שירותי המים והביוב בישובים הכפריים ,תצטרך להיעשות בעתיד ,גם אם לא
מיד ,באמצעות חברה בשליטת המועצה האזורית.
אין בטיוטת הכללים התייחסות לשאלת בחירת הישוב בספק ו/או באופן האספקה ,ואין
התייחסות לשאלת תשתיות אספקה קיימות ומה יעשה איתן.
ב וסף ,קבעו "כללי אמות מידה ה דסיות" שיחולו על ספק מים כחלק מת אי הרישיון ,
בהם דרישות ב וגע לשורה ארוכה של ושאים ובהם קיטת אמצעים להבטחת אמי ות
אספקת מים ,לרבות מקור חשמל חלופי ,ומקור מים חלופי  ,שמירה על לחצים וביצוע ויסות
לחצים  ,קיטת אמצעים למ יעת בזבוז מים  ,טיפול במדידת מים ומדי מים וחישוב פחת ,

מתן שירותי ביוב  ,מיפוי מערכו ת ו יהול ממוחשב  ,יהול תקלות ,תחזוקה ,פיקוח ,ותכ ון
ועוד.
ב וסף מוצעים "כללי אמות מידה לשירות"  .בין אמות המידה המוצעות חובת הפרדת
מדידה בין מטרות ובין צרכ ים  ,חיוב לפי מדי מים וקריאה מרחוק  ,ה חיות לחיוב לפי
הערכת צריכה  ,ב קשר עם זילות  ,לטיפול בהפרשי מדידות  ,להת ק ת מד מים וסף ומיגון מד
מים  ,לטיפול בהחלפת צרכן ב כס  ,להתק ת מד מים וחיבור כס לראשו ה  ,וכן לגבי אתרי
ב יה  ,חשבו ות ותשלומים וטיפול קשור  ,בטחו ות  ,ביקורים ב כסים  ,קבלת קהל ,מע ה
טלפו י ,וטיפול בפ יות  ,פרסום מידע ודיווחים  ,טיפול בג יבות מים ו ה פסקות מים
ובתקלות .
יש ם גם שורה ארוכה של תיקו ים מוצעים ב ושא חיובים המותרים על ידי " ספק כפרי רב
י י שובי " ,חלקם מ וסחים בצורה לא בהירה ,בהם קביעת מ ג ון מפורט ומסורבל לקביעת
"עלות מוכרת" לשירותי מים וביוב וכן תעריפים מחייבים מול הצרכ ים ,בדרך של הפ ייה
לתעריפים החלים על תאגידי מים וביוב במגזר העירו י )כיום כ ₪ 6.5 -למ"ק כמות מוכרת,
וכ ₪ 11.7 -למ"ק על כמויות וספות(;
יתן להבין את עצם כוו ת רשות המים "לעשות סדר" בקשר עם אספקת המים לבית במרחב
הכפרי לאור בעייתיות באספקת המים בישובים מסוימים  .יחד עם זאת ,בישובים רבים
למדי ,קיים טיפול הולם ,מקצועי ,ויעיל ,ההולם את הצרכים וה סיבות ,ואין שום סיבה
טובה למ וע את המשכו .כפיית ההסדרה המוצעת בישובים בהם אין בעיה מיוחדת ,עדרת
הצדקה ע יי ית ,ו יש לשקול אם היא לא עלולה להביא לפגיעה לא מוצדקת ,בישובים,
בספקים ,ו בצרכ ים.
ב וסף ,באסדרה המוצעת יש ן בעיות יסודיות בהן קביעת אילוצים שאין ב הם הצדקה
ע יי ית והכרח :
 אילוץ לפיו ספק המים יהיה גם ספק שירותי הביוב;
 אילוץ לפיו רק חברה בשליטת המועצה האזורית תוכל להיות "ספק רב י י שובי";
 אילוץ )מלא או חלקי( לפיו רק "ספק רב י י שובי" יוכל לקבל רישיון להספקת מים
לבית בישוב כפרי;
 העדר התייחסות ל ושאי תשתיות האספקה הקיימות ,הבעלות בה ,והצורך בהסדרה
מוסכמת לגבי השימוש בה;
 קביעת מפרטים מסורבלים של "אמות מידה ה דסיות" ו"אמות מידה לשירות",
שקובעים מפרט רחב מדי של חיובים שאין להם הצדקה ושעלות ם תוטל על משקי
הבית ,כך שהם בבחי ת " יסיון להרוג זבוב עם תותח".
יתן היה להציע מודל אסדרה שיפגע פחות בחופש העיסוק ,ללא כפיית פתרו ות
מסורבלים ויקרים במקומות ב ה ם אין ב כלל בעיה  ,כך שהיא תחול רק ב מקרים בהם
היישוב אי ו מעו יין או יכול )לרבות במקרה בו הוא פועל באופן לא ראוי( להמ שיך
ב א ספקת המים במתכו ת הקיימת .

החוזר הי ו בשיתוף משרד עוה"ד תמיר סלע  .עו"ד חגי שבתאי משמש כיור' )משותף( של
פורום התיישבות ורשות מקרקעי ישראל בלשכת עורכי הדין.
*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.
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