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 חברי אגודת מים לישראל: לכבוד 

 שלום רב. 

 תעריפי מים לכל מטרה בתחום הישוב הכפרי :דוןיהנ

בה תחום הישוב הכפרי. קיימת חשיבות ר והספקה של מים ב ות אנו נשאלים בנושא עלויות רכישהפעמים רב

מידה בכללי החוק וכללי המים, עפועלת בתחום הוראות החוק וכללי המים. אי ה התנהלות ,להתנהלות נכונה

 ישוב ואף בנושאי תפקידים.יה לפגוע בעלול 

י כללי תאגידי המים. כמו כן אין זו במצב כיום, ההתיישבות הכפרית אינה כפופה לחובת ההתאגדות על פ

 במקרי חירום )שונים(. אאל ,חובת הרשות המוניציפאלית בהתיישבות )מועצה אזורית( להוות ספק המים

 , מורכבות הנובעת בות רבה יותר בנושא הספקת המים באיכות לשתייה לתחום הישובקיימת מורכ

  משני נושאים עיקריים:

  . היות חלק מהמפיקים/ספקים פרטיים )המפיקים ומספקים מים בעלויות הפקה ייחודיות להםא

 (.ישוב או כמה ישוביםיל   

 ה, לחקלאות )בעיקר חקלאות  בעלי חיים(.לשתיי  –. הספקת מים באיכות לשתייה לשני צרכנים ב

 

 לשם קבלת הבהרות בנדון, פנינו לעו"ד לילך רזניק )משרד וינר/רזניק(. חוות דעתה המקצועית מצורפת.

 :חלק מהם ק ניתן להבחין בעיקרי הדברים ולהלן אצייןמעיון בחוות הדעת המקצועית של עו"ד לילך רזני

 המים.  לביטוי בעיקר בעלויות יםמת כללי ספק מקורות. באכללי ספקים מקומיים לעו –. שוני בכללים 1

 בין מפיק/ספק מקומי לספק מקורות. לחקלאותשונות . עלויות מים 2

 התעריף אינו מחייב את הישוב הכפרי. עם זאת גבייה מהצרכן מעבר – . תעריף הקצה לצרכן3

 בגין לתביעותואת נושאי התפקידים את הישוב לתעריפי המים לצרכנים הסופיים, עשויה לחשוף    

 גביית יתר מכללי רשות המים.   

 .על ידי הספק מעבר לעלות המים. קביעה של יכולת גבייה בגין תחזוקה, מדי מים ושיקום 4
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 מומלץ מאוד לקרוא בתשומת לב את דבריה של עו"ד לילך רזניק.

 במידה ומי מכם יהיה מעונין בהבהרות נוספות לכתוב, אתם מוזמנים להתקשר לאיתן ישראלי 

(050-3750672.)   

 

 

 בברכה, 

 

 איתן ישראלי

 מים לישראל

 

 :העתק

 הנהלת מים לישראל

 עו"ד לילך רזניק
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