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 תמצית
הגופי8 ומשרדי הממשלה הקשורי8 בנושא , המסגרת המשפטית: "מסמ& זה מהווה הרחבה של המסמ& בנושא

המסמ& מציג את חלוקת הסמכויות כפי שמתקיימת . 2001 ליולי 5 :כ דוד מג/ ב"שהוגש לחה" משאבי המי8

סמ& לפי הסמכות ולא לפי הגו> חולק המ, כדי להקל על הצגת הממצאי8 והבנת8. בפועל במשק המי8 בישראל

הממצא העיקרי העולה . איכות המי8 ומחקר, תימחור, הקצאה, הולכה, הסמכויות הנידונות ה/ הפקה. האחראי

מהמחקר הוא כי בכל אחד מהתחומי8 מתחלקת האחריות בי/ מספר גופי8 מה שיוצר סרבול בירוקרטי רב 

לרוב לא מצויד הגו> האחראי ביכולת ,  האחריות ברורהכי ג8 כאשר, עוד עולה. וגלגול האחריות מגו> לגו>

 .אכיפה או ביצוע או שעליו לקבל אישורי8 כה רבי8 שאינו יכול לפעול

, משרד החקלאות, אגודות מי8 פרטיות, מקורות,  מתחלקת בי/ נציבות המי8ההפקההאחריות על  •

 ).החשב הכללי ואג> התקציבי8(משרד הביטחו/ ומשרד האוצר 

 .א& ג8 הרשויות המקומיות מעורבות, היא של מקורות באופ/ כמעט בלעדיההולכה ל האחריות ע •

משרד החו= , משרד התשתיות, משרד החקלאות,  מתחלקת בי/ נציבות המי8הקצאת המי!האחריות על  •

 והרשויות המקומיות

, י8ועדת הכספ, משרד האוצר, משרד הפני8,  המי8 מתבצעות בידי מועצת המי8תימחורההחלטות על  •

 .ומשרד החקלאות

 .המשרד לאיכות הסביבה ומקורות,  מתחלקת בי/ משרד הבריאותאיכות המי!האחריות על  •

 .א& באחריות משרד המדע,  מתבצע לרוב בידי גופי8 פרטיי8המחקר •
 תיאור סכמתי של מבנה משק המי8 מופיע בתרשי8 המצור>
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הפקה

קורות הפקה ממ פיתוח מקורות חדשי8

 קיימי8

65% 
 מקורות

 :משרד התשתיות 

 נציבות המי8

 (אישור תוכניות)

  החשב הכללי�משרד האוצר 

  (פרסו8 מכרזי8)

  גורמי8 פרטיי8

 **(מעמד חוקי עדיי/ לא ברור)

 משרד המדע

 (מחקר ופיתוח)

 משרד החו=

 )*פ בינלאומי"שת)

35% 
 אגודות מי8

 רשויות מקומיות
 בארות פרטיות

 :משרד התשתיות 

  נציבות המי8

( + חלוקת רשיונות

בי מקורותחלוקה / )   משרד החקלאות

אישור בסקטור החקלאי)

  אג> התקציבי�8משרד האוצר 

 (אישור והעברת תקציבי8)

רשת הולכה ארצית

(באחריות מקורות)
פ בלי להזדקק" משרד החו= רשאי לחתו8 על הסכמי שת,לכאורה*

 לאישור משרד התשתיות או משרד האוצר

חברות ישראליות, יתכ/ שמקורות. לא ברור מיה8 הגורמי8 הללו**

הכוונה היא לבניית, בכל מקרה. או חברות זרות יזכו במכרז

BOTלל ל

חברות ישראליות או חברות, יתכ/ שמקורות. לא ברור מיה8 הגורמי8 הללו**
, BOTהכוונה היא לבניית מתקני8 בשיטת , בכל מקרה. זרות יזכו במכרז

 . הוצאות מתקציב המדינהללאכלומר 
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 מקרא

הולכה+הפקה(זרימת מי8  ) 
 תמחור
 איכות

 הקצאה
 נושאי8
גופי8/רשויות  
 צרכני8

 הפקה

פיתוח מקורות 

 חדשי8
הפקה ממקורות 

 קיימי8

65% 
 מקורות

אישור של 

 נציבות המי8
 (החשב הכללי) מכרזי8

 גורמי8
  פרטיי8

 הולכה

 מקורות

 תמחור

קביעת כללי8(מועצת המי8  ) 

 משרד החקלאות
 משרד האוצר

ספי8ועדת הכ  

 שר הפני8
 שר האוצר

וועדת 

 הכספי8

 איכות

המשרד לאיכות 

 הסביבה

 חקלאות

 רשויות
  מקומיות

 צריכה ביתית

 מחקר

 משרד המדע

 הקצאה

משרד 

 החו=

הרשות הפלשתינאית, ירד/  

משרד הבריאות 

תקני8( )

 +משרד החקלאות
 משרד התשתיות

בות המי8נצי  
)תקנות(  

35% 
 אגודות מי8

 רשויות מקומיות
 בארות פרטיות

נציבות המי8 

+ חלוקת רשיונות(

מקורות בי/ (חלוקה
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 כללי. 1
תו& ניסיו/ לשלב בי/ המצב החוקתי למצב , ק המי8 בישראלמטרת מסמ& זה להציג את חלוקת הסמכויות במש

, המסגרת המשפטית"י מרכז המחקר והמידע בנושא "והוא מתבסס על נייר רקע שהוכ/ ע, המתקיי8 בפועל

בשל . 2001כ דוד מג/ בחמישה ביולי "שהוגש לח" הגופי8 ומשרדי הממשלה הקשורי8 בנושא משאבי המי8

 הסקירה הראשונית ומתו& כוונה לפשט את הדברי8 באופ/ שיקל על הבנת8 מורכבות התמונה אשר עלתה מ/

זאת משו8 שחלק , ולא לפי הגו> האחראי) ב"מחקר וכיו, הולכה, הפקה(נעשתה כא/ החלוקה לפי הסמכות 

 .מהבעייתיות נובעת מהעובדה שיש סמכויות המתחלקות בי/ מספר רב של גופי8

 

 הפקה. 2
 : נית/ לחלק לשניי�8 או ייצור8  קרי שאיבת�8את הפקת המי8  •

התפלת מי8 , טיהור קולחי/,  שאיבה מהכנרת והאקוויפרי�8 הפקת מי8 ממקורות קיימי8  !

 . ב"מליחי8 וכיו
 . ב"קידוח בארות חדשות וכיו,  הקמת מפעלי התפלה חדשי�8פיתוח מקורות מי8 חדשי8  !

 

 הפקה ממקורות קיימי!. 2.1
" מקורות" אחראית החברה הממשלתית 65% : כ�ות קיימי8  על רוב ההפקה ממקור: מקורות65% •

 . מתוק> סמכותה המוגדר בחוק המי8

השייכות על פי רוב ( אזוריות אגודות מי! מהמי8 מופקי8 על ידי עשרות 35% : כ: אגודות מי!35% •

 .בארות פרטיות ורשויות מקומיות, )לחקלאי8

 

 פיקוח וקבלת החלטות,  רישוי2.1.1
הכפופה למשרד , נציבות המי!פיקוח וקבלת החלטות בנושא ההפקה הוא הגו> האמו/ על 

). כולל טיהור(הנציבות ג8 מוסמכת לתת רישיונות למתקני8 להפקת מי8 . לתשתיות לאומיות

כמה , כלומר(הנציבות היא המחליטה על חלוקת ההפקה בי/ המקורות השוני8 בכפו> להקצאות 

, לרבות קולחי/, לצור& מת/ רישיונות להפקת מי8. )מי8 יופקו מכל אחד מהמקורות הקיימי8

 אחראי על מת/ משרד הביטחו8. משרד החקלאותבתו& המגזר החקלאי יש צור& ג8 באישור 

שטחי אש ושטחי8 ,  שטחי המנהל האזרחי�רישיונות ופיקוח בתחומי8 הנתוני8 לאחריותו 

 .אחרי8 שמוגדרי8 ביטחוניי8

 

  פיתוח מקורות חדשי!2.2
המשרד פועל , ולכ/ ג8 על תכנו/ עתידי שלו,  אחראי על משק המי8תשתיות לאומיותהמשרד ל

גופי8 אלו אחראי8 על תחזית ההיצע והביקוש לאור& . נציבות המי! והשירות ההידרולוגיבאמצעות 

הגו> שהיה אחראי לתכנו/ עתידי של . זמ/ ועל תכנו/ פרוייקטי8 לאור המסקנות העולות מתחזית זו

ואי/ א> , אול8 מאז הפרטת החברה היא כבר לא משמשת בתפקיד זה, ל"תההוא , ישראלמשק המי8 ב

 .גו> שהחלי> אותה



 

 

 
 12 מתו& 6עמוד 

 
האוצר : המתבטאות בשלבי8 שוני8 בתהלי&,  מעורב בפיתוח פרוייקטי8 ממספר בחינותמשרד האוצר

פי8 האוצר מקצה כס, כאמור, ומשק המי8 בכלל זה שכ/, אחראי על תכנו/ עתידי של המשק בישראל

האוצר מתבסס על תחזיות ומחקרי8 של נציבות המי8 ועל מידע . לצור& סבסוד ותמיכה במשק המי8

 בנושא העברת תקציבי8 להחלטות ממשלהוהוא כפו> , ממשרד החקלאות כדי לגבש את המלצותיו

לעמדת האוצר יש משקל רב וביכולתו להשפיע רבות על כיווני , ע8 זאת. לפרוייקטי8 בתחו8 המי8

הנשע/ לרוב על המלצות , כמעט ולא נית/ ליזו8 פרוייקטי8 חדשי8 ללא תמיכת שר האוצר. תוחהפי

לאור& רוב שנות התשעי8 מנע האוצר פיתוח מפעלי התפלה בטענה , למשל, כ&. הדרג המקצועי

שהעדיפות הראשונה צריכה להינת/ לניצול נכו/ של משאבי המי8 הקיימי8 ולרציונליזציה של משק 

על ההמלצות .  התפלה תיצור תחושה מוטעית של שפע ולכ/ תעצור את צעדי ההתייעלותוכי, המי8

 המתכנ/ את תקציב המדינה ולכ/ ג8 את התקציבי8 שיוקצו לפיתוח פרוייקטי8 אג9 התקציבי!אחראי 

 . בתחו8 המי8 והוא ג8 צרי& לאשר את הקצאת הכספי8 לפרוייקטי8 חדשי8

 
, ל פרסו8 מכרזי8 לפרוייקטי8 חדשי8 כגו/ יבוא מי8 או התפלה באוצר אחראי עהחשב הכללי, בנוס>

, כמו בגופי8 ממשלתיי8 רבי8. והוא זה שמעביר את הכספי8 בפועל ולכ/ אישורו נדרש לכל הוצאה

החשב של נציבות המי8 וצוות עובדיו כפופי8 למשרד האוצר מה שמעניק לאוצר עוד סמכויות בפועל 

רק החשב הכללי מוסמ& . ב"צווי רכישה וכיו, הביוב, מקורות,  המי8שכ/ הוא אחראי על תקציב נציבות

, יבוא מי8(לחתו8 על הסכמי8 המחייבי8 את המדינה כלפי גורמי8 שלישיי8 ) יחד ע8 גור8 נוס>(

, מכח חוק נכסי המדינה, החשב הכללי, כיוו/ שרוב מתקני המי8 ה8 רכוש המדינה, ולבסו>). התפלה

 ). ב"חברות התפלה פרטיות וכיו, מקורות(הנאותה בידי המשתמשי8 מפקח על ניהול8 ואחזקת8 

 
מעמדו ורמת , בהתא8 לאישיותו,  השפעה פוטנציאלית רבה מאוד בנושאי8 אלולשר האוצר, למעשה

את חוק , שר האוצר שוחט הוא זה שיז8 את המכרזי8 על התפלת ויבוא מי8, לדוגמה. המעורבות שלו

בייחוד בי/ שר , כיוו/ שאי/ הגדרה רשמית לחלוקת הסמכויות, רותבמילי8 אח. תאגידי המי8 ועוד

 .ההשפעה היחסית של כל אחד מה8 נגזרת משיקולי8 חיצוניי8, התשתיות לשר האוצר

 
שר . לרבות טיהורו,  אחראי8 בעיקר על פרוייקטי8 בתחו8 הביובמשרד הפני! והרשויות המקומיות

.  בתחומה וא> לאשר לה להתקי/ ביוב ג8 מחו= לתחומההפני8 יכול לחייב רשות מקומית להקי8 ביוב

מי הביוב המטוהרי8 . חלק מהרשויות המקומיות מקימות מערכות טיהור שפכי8 בעצמ/, בנוס>

 .משמשי8 ברוב8 להשקייה חקלאית א& חלק8 נשפ& לי8) קולחי/(

 
ייקטי8 שבמסגרתו ג8 הוחלט על הקמת פרו, מ ע8 המדינות השכנות" מנהל את המומשרד החו:

המשרד ). ירדני8 א& יש ג8 פרוייקטי8 רחבי8 יותר:בייחוד מדובר על פרוייקטי8 ישראלי8(משותפי8 

 .מ ע8 תורכיה על יבוא מי8 ומעודד את ביצוע העיסקה משיקולי8 מדיניי8"ג8 מעורב במו
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 אחראי8 על תוכנית הפיתוח המשרד לתשתיות לאומיות בתיאו8 ע8 משרד החקלאות, 1996 :החל מ

 1996עד (השנתית של משק המי8 ועל חלוקתה בי/ נושאי פיתוח המי8 לבי/ אספקת המי8 לחקלאות 

משרד החקלאות מאשר את החלטות נציב המי8 להענקת רשיונות ). היה זה משרד החקלאות בלבד

במגזר החקלאי ומשרד התשתיות מחוייב להתייע= בו לפני קבלת ) לרבות קולחי/(הפקה להקצאת מי8 

 .אול8 הסמכות היא של השר לתשתיות לאומיות,  על פיתוח מקורות מי8החלטות
 צריכה להיות אחראית ג8 על פרוייקטי8 נוספי8 להפקת מי8 מקורותיש מחלוקת בשאלה הא8 

ממשלתיי8 או (או שההפקה צריכה להיות באחריות גופי8 אחרי8 ) בייחוד התפלה וטיהור קולחי/(

. ות הוא הגו> המקצועי והמנוסה ביותר בישראל בתחו8 הפקת מי8התומכי8 טועני8 כי מקור). פרטיי8

וכי יש להפריד בי/ האחריות על תשתית , המתנגדי8 טועני8 כי כבר במצב הנוכחי מקורות היא מונופול

כולל קביעה של ועדת ארלוזורוב כי יש להפריד את מקורות (ההולכה לבי/ האחריות על ההפקה 

 ).יתמחברות הבת שלה העוסקות בתשת

 

 הולכה. 3
וכ/ תשתית ההולכה האזורית , ")מפעל המי8 הארצי"או (כולל המוביל הארצי , כל תשתית ההולכה הארצית

א& התשתית וההולכה , החברה אחראית על הולכת המי8 עד לרשויות המקומיות. מקורותנמצאי8 בבעלות 

בחלק מהמקרי8 ישירות ובמקרי8 , הרשויות המקומיותעצמה בתו& הרשויות עד לבתי הצרכני8 היא באחריות 

ח ארלוזורוב נקבע כי יש להפריד את מקורות כחברה "יש לציי/ כי בדו. אחרי8 באמצעות חברות עירוניות

 .מחברות הבת שלה האחראיות על בניית התשתיות, האחראית על הפקת המי8
המי8 לצרכני8 כיוו/ שמדובר  ג8 מוליכות בעצמ/ את � המפיקות מי8 � האזוריות אגודות המי!, ברוב המקרי8

 . במרחקי8 קצרי8 ובכמויות קטנות של מי8 בכל מקו8
 עליה להתאי8 �כפופה להליכי רישוי הבנייה המקובלי8 במדינה ) צנרת ומתקני8(בניית תשתיות ההולכה 

הוועדה הארצית או הוועדות המקומיות  , מנהל מקרקעי ישראללתוכניות המתאר השונות ולקבל את אישור 

 . בשטחי8 שבתחו8 אחריותומשרד הביטחו8 או תכנו8 ובנייהל

 
 הקצאה. 4

נציבות באמצעות , המשרד.  הוא האחראי על חלוקת המי8 הכלליתהמשרד לתשתיות לאומיות, באופ/ עקרוני

, א& נית/ ג8 להגביל את ההקצאה לבתי מלו/, בייחוד לחקלאות( מחליט עקרונית על ההקצאות לכל תחו8 המי!

וכ/ הוא מוסמ& להתקי/ תקנות לקיצוב מי8 במקרה חירו8 מה שמתבטא לרוב בקיצו= מכסות ) ב"כיולגינו/ ו

בנוס> למשרד . ובהתקנת תקנות לצמצו8 הצריכה העירונית) סעי> בעייתי כפי שמפורט להל/(לחקלאות 

 :מתבצעת בפועל הקצאה ג8 על ידי הגופי8 הבאי8, לתשתיות לאומיות

 
אי/ הגבלה רשמית על צריכה .  ה/ האחראיות על חלוקת המי8 לצרכני8 הביתיי8תהרשויות המקומיו, כאמור

עולה ככל שהצריכה גדלה על פי סוג ואופי הצריכה במטרה ליצור מנגנו/ של ) ראו בהמש&(א& המחיר , עירונית

וצאות יש טענות כי ג8 במצב זה התשלו8 עבור המי8 מהווה חלק קט/ מסל הה, ע8 זאת. ויסות באמצעות המחיר

שיהיו ) בייחוד בעשירוני8 העליוני8(של הצרכני8 הביתיי8 ולפיכ& זהו מנגנו/ לא יעיל ותמיד ימצאו צרכני8 
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ולכ/ א8 רוצי8 להגביל את הצריכה העירונית יש למצוא מנגנוני8 , מוכני8 לשל8 את המחיר ולצרו& ללא הגבלה

 .בצע בעיתות חירו8כפי שאכ/ מת) ב"תקנות מנהליות וכיו, חינו& לחיסכו/(אחרי8 

 
משרד החקלאות קובע ה/ את . תו& התייעצות ע8 משרד התשתיות,  קובע את המכסה לחקלאותמשרד החקלאות

מי8 שפירי8 מול (הקצאה לפי איכות המי8 , המכסה הכללית וה/ את החלוקה הפנימית קרי הקצאה לפי ענפי8

משרד א& , נציבות המי!ת העקרונית היא בידי הסמכו, לגבי קיצו= במכסות במהל& השנה. ב"וכיו) מי קולחי/

זהו חס! משמעותי .  הוא אשר קובע את חלוקת הקיצו= בי/ הענפי8 השוני8 ואת פרישתו לאור& השנההחקלאות

שכ8 עיכוב בהחלטת משרד החקלאות עשוי להקשות מאוד את האפשרות החוקית לקצ: שכ8 יש תארי> מוגדר 

עיכוב ההחלטה יכול למנוע את האפשרות לקיצו: , לחלופי8. רבה יותרשאחריו הפרוצדורה הופכת למסובכת ה

) בעיקר בענפי חקלאות מסויימי!(ובמקרי! אחרי! , מעשי בצריכה שכ8 במקרי! מסויימי! היא כבר נעשתה

 . לא נית8 לקצ: בלי לגרו! לנזקי! משמעותיי! לאחר שהתחילו להשקות בהנחת עבודה של הקצאה מסויימת

 
. מ לשלו8 והמסלול הרב צדדי שנוסד בועידת מדריד"ורב בהחלטות על הקצאה במסגרת המו מעמשרד החו:

, נציגי משרד האוצר, נציגי משרד החו=, מ לשלו8 ע8 ירד/ פעל צוות היגוי שכלל את נציב המי8"במסגרת המו

. יות משתנותההסכ8 כולל בתוכו ג8 התחייבות ישראלית להעביר לירד/ מי8 בכמו. ל ואנשי אקדמיה"נציגי צה

שנחת8 בהסכמת המשרד לתשתיות לאומיות שג8 הוא כולל העברת ) 1997מאי (יש עוד להוסי> את הסכ8 עקבה 

 .מי8 לירד/
שמקצי8 כמויות מי8 )  היה מעורב בניסוח8מ"משרד רוהשג8 (משרד החו= ג8 אחראי על הסכמי אוסלו 

 . לשימוש הפלשתינאי8
 . כפי שכבר פורט�קר משות> ולפיתוח משות> של מקורות מי8 שני ההסכמי8 כוללי8 ג8 מחוייבות למח

 

 פיקוח. 4.1
 אול8 לה יש רק ארבעה פקחי8 נציבות המי!הפיקוח על ההקצאות ועל ההקצבות נמצא עקרונית בידי 

 ואת אכיפת התקנות משרד החקלאותלפיכ& את הפיקוח בפועל על הצריכה החקלאית מבצע . בכל האר=

בייחוד הדברי8 אמורי8 בתקנות האחרונות הנוגעות לצמצו8 (ע לצריכה ביתית של הנציבות בכל הנוג

 באמצעות הרשויות המקומיותנדרשות לבצע ) ב"איסור רחיצת מכוניות בצינור וכיו, השקיית גינות

, לא ברור המצב החוקי המאפשר לנציבות להורות לרשויות המקומיות כיצד לפעול. הפקחי8 העירוניי8

 .ויות הפקחי8 לטיפול במפירי חוקולא ברורות סמכ

 

 תימחור. 5
בעיקר (באמצעות תימחור המי8 נית/ לווסת את צריכת8 בענפי8 מסויימי8 . נושא התימחור הוא נושא קריטי

יש טענות רבות כלפי המחיר הנמו& . ולסבסד את צריכת8 בענפי8 המוגדרי8 מועדפי8) בחקלאות ובתעשייה

לפיה/ העלאת מחיר המי8 למחיר8 הריאלי תביא לצמצו8 הצריכה ולייעול וטענות , המשול8 על ידי החקלאי8

מנגד טועני8 החקלאי8 כי ה8 ברוב המקרי8 . החקלאות אשר תאל= לעבור לגידולי8 הצורכי8 פחות מי8

 . והיישובי8 ה8 משלמי8 את מחיר העלות
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 מתייחס לעלות �לות ההפקה  ע�הנתו/ בו משתמשי8 לרוב . השאלה כיצד לקבוע את מחיר המי8 היא בעייתית

כיוו/ שהמי8 ה8 משאב במחסור יש טענות כי צרי& להתחשב ג8 בגורמי8 , ואול8. שאיבת והולכת המי8 בלבד

בפשטות הכוונה לתמחור המי8 תו& התחשבות בעובדה " (מחיר הצל"אופציה אחת היא להתחשב ב. נוספי8

י8 טועני8 שהתימחור צרי& להעשות בהנחה כי  א& המתנגד�) שהכמות הנשאבת כעת לא תהיה זמינה בעתיד

אפשרות נוספת היא לתמחר את המי8 לפי עלות . יהיה מילוי עתידי של המאגרי8 בהתא8 לממוצע הרב שנתי

המתנגדי8 טועני8 כי יש לתמחר את . בטענה שזהו מחיר8 הריאלי) בעיקר התפלה(ייצור מי8 ממקורות חלופיי8 

אי/ זה הוג/ לחייב את , / שחקלאות נזקקת למי8 ברמה נמוכה יותר כיוו�המי8 בהתא8 לסוג השימוש 

לכשיתחילו מפעלי . או את עלות הסינו/ והטיהור שהמי8 עוברי8, החקלאי8 לשל8 עלות ייצור של מי שתיה

מי8 שפירי8 ממקורות ,  קולחי/�שכ/ אז יהיו למעשה שלושה סוגי מי8 הדורשי8 תימחור , התפלה ויבוא מי8

 . שלכל אחד מה8 עלות הפקה שונה, ")מי8 שוליי8("8 שפירי8 מהתפלה ויבוא ומי, טבעיי8
קביעת מחיר המי! בפועל .  אחראית על קביעת כללי! לחישוב מחירי המי!מועצת המי!, באופ8 עקרוני

 :מתבצעת תו> חלוקה למגזרי! השוני!

אחראי לקביעת , כנסת של הוועדת הכספי! ובאישור שר האוצרבהסכמת , שר הפני!: רשויות מקומיות •

צריכה (מחיר המי8 משתנה בי/ הצרכני8 השוני8 . תעריפי המי8 המסופקי8 על יד הרשויות המקומיות

המחיר . וגדל בצריכה הביתית בהתא8 לכמות הנצרכת) גינו/ ציבורי ויתר השימושי8, בתי מלו/, ביתית

אותו משלמות הרשויות  יקר יותר מהמחיר � האזרח �המשול8 לרשויות על ידי הצרכ/ הסופי 

הטענה היא כי בפועל משמש הכס> . וההפרש במחיר נועד לכיסוי הוצאות התשתית, המקומיות למקורות

חוק תאגידי מי8 וביוב הקובע כי יש . את הרשויות לכל סוגי הפעילות בבחינת מס נוס> על הארנונה

החוק עבר בקריאה (ת מצב זה להפו& את משק המי8 והביוב ברשויות המקומיות למשק סגור אמור לשנו

 ). א& עדיי/ לא פורס8 ברשומות ולפיכ& אינו בתוק> עדיי/2001 ליולי 17 :שלישית ב

לאחר התייעצות ע8 ,  אחראי על קביעת מחירי המי8 למגזר החקלאימשרד החקלאות :המגזר החקלאי •

 פועל 1994 :ל מיש לציי/ כי הח. וועדת הכספי! ולאישור שר האוצר ובכפו> להסכמת מועצת המי!

 .מנגנו/ אוטומטי לעידכו/ מחירי המי8 ושינויו דורש החלטת ממשלה

 
היא ). שריד מהתקופה בה נציבות המי8 הייתה בידי משרד החקלאות( ממונה על ידי שר החקלאות מועצת המי!

ציגי הציבור נ. נציגי ממשלה ונציגי ההסתדרות הציונית העולמית,  חברי8 המורכבי8 מנציגי ציבור27:39מונה 

ר המועצה "יו. מה שנות/ משקל גדול לחקלאי8, מתמני8 תו& שימת לב להיק> הצריכה, המוני8 לפחות שני שליש

בפועל עיקר פעולתה , למרות שלמועצה יש סמכויות רבות על פי חוק. וסגנו הוא נציב המי8, הוא שר התשתיות

 .מתמקדת בדיו/ במחירי המי8

 
המשרד . א& יש לו תחומי אחריות נוספי8, רב בקביעת המחיר שכ/ נדרשת הסכמתו מעומשרד האוצר, כפי שעולה

מקצה תקציב לתמיכות בספקי מי8 ולצור& השלמת הפער בי/ מחיר המי8 הנגבה מהצרכני8 לבי/ העלויות 

יש ג8 . האוצר ג8 מקצה כספי8 לתמיכה בחקלאי8 בגי/ קיצו= במכסות המי8. הריאליות של ניהול משק המי8

לקביעת , לקביעת תעריפי8 לשירותי תשתית,  באישור האוצר לקביעת מחיר רכישת מי8 מבעל תשתיתצור&

 .התקנות לחישוב עלות המי8 ולקביעת היטלי הפקת מי8
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. מ"חשוב לציי8 כי הסכמת משרד האוצר ואישור וועדת הכספי! אינ! ניתני! אוטומטית אלא לאחר דיוני! ומו

עוד יש לזכור כי בגופי8 . גרידא אלא בתהלי> מורכב וארו> של קבלת החלטותלא מדובר בצעד פורמלי , כלומר

 .יש ללובי החקלאי משקל רב, בייחוד בוועדת הכספי8, הללו

 

 איכות המי!. 6
לאיכות מי השתייה יש השפעה ישירה על בריאות הציבור , מחד. משתי סיבות עיקריות, ג8 תחו8 זה הוא קריטי

לקביעת תקני האיכות השפעה מכרעת על , מאיד&. רו8 להתפרצות מחלות ומגיפותשכ/ איכות נמוכה עלולה לג

ככל , באופ/ דומה. מוגדר חלק קט/ יותר מהמי8 כראוי לשתייה, ככל שהתק/ מחמיר יותר: כמות המי8 הזמינה

איכות8 יורדת כיוו/ שריכוז המזהמי8 עולה ומלחי8 לא נשטפי8 זאת עד לפסילת , שיש פחות מי8 במאגרי8

איכות מקורות "ראו נייר רקע של מרכז המחקר והמידע בנושא , להרחבה בנושא. (המאגר כולו במקרי8 קיצוניי8

 ").המי8 בישראל

 

 קביעת תקני! ותקנות. 6.1
קרי ריכוז המזהמי8 והמלחי8 המותר ורמת העכירות ( קובע את תקני איכות המי8 משרד הבריאות

,  לתקנות הקובעות את הפרדת מי הביוב ממי השתייההמשרד אחראי אחראי ג8, בנוס>). המותרת

. לתקנות הקובעות את רמת טיהור מי השופכי/ ולכללי8 לעניי/ טיהור מי שופכי/ המיועדי8 להשקייה

 . משרד הבריאות רשאי ג8 לפסול מי שתייה שאינ8 תואמי8 את התקנות

 
ה על איכות המי8 ולמניעת זיהו8 פיקוח וביקורת לש8 הגנ,  מחזיק במגוו/ סמכויות לניהולנציב המי!

, בנוס> למשרד הבריאות. לנציב יש סמכות להורות על שינוי ייעוד של מי8 שנפסלו לשימוש, כמו כ/. מי8

משרד לאיכות הועברה ל, בכל הנוגע לשמירה על איכות המי8, חלק מהאחריות לביצוע חוק המי8

זיהו8 מי8 ולהגנה על מקורות מי8 מפני השר לאיכות הסביבה רשאי להתקי/ תקנות למניעת . הסביבה

 ). כאמורנציב המי!בפועל בעל הסמכות העיקרי הפועל בתחו8 זה הוא (זיהו8 

 

 ניטור ופיקוח. 6.2
 מנהלת מעקב שוט> על איכות המי8 שהיא מספקת באמצעות מעבדה מרכזית ומעבדות מקורות

מדי יו8 בערי8 (ת האספקה החברה עורכת בדיקות תקופתיות למקורות המי8 וברשתו. מרחביות

כיו8 מתוכננת . כל הבדיקות כפופות לתקני משרד הבריאות). הגדולות ועד פע8 בחודש ביישובי8 קטני8

 .הקמת מתק/ סינו/ מרכזי למי המוביל הארצי שימנע בעיות של עכירות
ועלת המינהלת פ. אחראית על איכות מי הכנרת ועורכת בדיקות תקופתיות של האג8, מינהלת הכנרת

בשיתו> פעולה ע8 מקורות לש8 עידכו/ מתמיד של איכות מי הכנרת ופיתוח ושימוש בשיטות שונות 

 .למניעת זיהומי8 באג8) בעיקר ביולוגיות(

 
 מנהל מעקב שוט> על מצב הזיהומי8 במקורות המי8 ובנחלי8 וכ/ אחר המשרד לאיכות הסביבה

 .א8 לתקנות שהמשרד עצמו קובעבהת, זיהומי8 הנגרמי8 משפכי8 עירוניי8 ותעשיתיי8



 

 

 
 12 מתו& 11עמוד 

 
אחראי על בדיקת מקורות המי8 שאינ8 באחריות מקורות וכ/ על פיקוח על הבדיקות משרד הבריאות 

 .שעורכי8 כל הגופי8 האחרי8

 

 מחקר . 7
במסגרת המשרד פועלת . כולל בתחו8 המי8,  אחראי על חלק גדול מהמחקר הנעשה בישראלמשרד המדע

הייתה , עד הפרטתה.  המרכזת את המחקרי8 הנעשי8 בתחו8 ביוזמות שונותולוגיההוועדה הישראלית להידר

משרד . אול8 מעורבותה בנושא פחתה מאז הפרטתה,  אחת היוזמות הבולטות של מחקרי8 בתחו8 המי8ל"תה

המדע טוע/ כי העובדה שחלק גדול מגופי המחקר הפועלי8 באר= ממומ/ מכספי חו= לא מאפשרת לקבוע סדר 

 מנתח את בסיס 1995 :ח של הוועדה הישראלית להידרולוגיה מ"דו. ות לאומי ולנתב את המחקר בהתא8עדיפוי

הוועדה התייחסה  (2005וחוזה לפיכ& את המחקרי8 הנדרשי8 עד , הידע הקיי8 ואת המחקרי8 שנערכו ונערכי8

 מיליו/ 7.4( מיליו/ דולר 74 :ומגיע למסקנה כי לצור& מחקר בסיסי ויישומי יהיה צור& בכ)  שני108לפרק זמ/ של 

 .בנוס> להשקעה בהכשרת מאגר חוקרי8 וכוח אד8 איכותי לתחו8 ההידרולוגיה) דולר לשנה

 



 

 

 
 12 מתו& 12עמוד 

 מקורותת ימרש
 :!קיחו
 ;1959 �ט "תשי, י8המק חו
 ;1940,  בריאות הע8דתקופ
 ;1955 �ו "תשט, דידת מי8 מוקח
 ;1955 �ו "תשט, פיקוח על קידוחי מי8 הקחו

 
 :שלה ממותלטהח
 ;1989,  במאי28 מיו8 525מספר ה לטהח
 ;1996,  ביולי7 מיו8 117 מספר טהחלה
 1996,  באוגוסט28 מיו8 203מספר  הטלחה

 

 
 ודברי הסבר מוגשי! לכנסת החמש 2001הצעת תקציב לשנת הכספי! , )2000(, משרד האוצר, שראל ידינתמ

 .המשרד לתשתיות לאומיות, עשרה

 
תמיכות , )פירוט נוס> של תכניות (2001שנת הכספי!  להוראות התקציב, )2001(, רמשרד האוצ,  ישראלנתדימ

 .ביצור חקלאיווד ס מצרכי יריחיבמ

 
 1997אפריל , ר שאול ארלוזורוב"יו, די8 וחשבו8 של הוועדה לבחינת הניהול של אספקת המי! בישראל

 
י8 ומשרדי הממשלה הקשורי8 בנושא הגופ, המסגרת המשפטית: מסמ& רקע בנושא", פישמ/' וי', ש, גולדמ/

 .2001 ביולי 5, כ דוד מג/"הוגש לח, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "משאבי המי8

 
א "עבודת גמר במסגרת אלכ" המי8 כמשאב לאומי בראיה אינטגרטיבית", )1999(, .נ, מאירו. י, י/רייזד, .ד, אלהר

 .ב"מחזור י'  סגל ב:ית למדיניות חברתית ולמינהלנכות ה�

 
 2001יולי , "חיי8 וסביבה"מכו/ ירושלי8 לחקר ישראל ו, מוסד נאמ/, פני המי! בישראל', ד, זסלבסקי

 
 1997, הטכניו/, המכו/ לחקר המי8, המי! בישראל ובאזור: משאב במחסור', א, קלי
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