
                                   

 לשכה משפטית

  7605736-03פקס  7677869-074טל   9136002ירושלים  36148, ת.ד. 7רח' בנק ישראל  הרשות הממשלתית למים ולביוב

 

 

 פ"תש חשון ב"י
 2019נובמבר  10
 3024-19-0119מספר בקשה: 

 רב, שלום
 

 1998-מענה לבקשה מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון:

 (18.9.19מכתבנו מיום  15.9.19 מיום 3024-19-0119)סימוכין: בקשתך מס' 

 : להלן עיקרי הדברים, הרלוונטיים הגורמים המקצועייםבקשתך הועברה להתייחסות 

 הסתיים הליך עיבוד ועריכתנכון למועד כתיבת שורות אלה טרם  –לבקשתך  1ביחס לסעיף  .א

ח וסנ לנוחותך מובא להלןהפרוטוקול הסופי, ומסיבה זו טרם התפרסם באתר הרשות. עם זאת, 

 ביחס לאזורי השיוך: 6.6.19החלטת מועצת הרשות מיום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשר התכנסה  נעביר בימים הקרובים את החלטות המועצהאנו  –לבקשתך  2יחס לסעיף ב .ב

יש בהן כדי להבהיר את המצב הנוכחי ו למספר ישיבות אשר עסקו בנושא בחודשים האחרונים

 בקשר להשלמת התאגוד. 

ת לפטור. תאגיד תאגידים, הגישו בקשו 56תאגידים מתוך  49 -כ –לבקשתך  3ביחס לסעיף  .ג

ם כהגדרתו במסמכי ההקמה כ"חברת אזורית", מכאן שאינו זכאי לפטור הבאר השלישית הוק

 ואין באפשרותו להגיש בקשה לפטור. 

הנושא מקודם בחודשים אלו, בהתאם כיום אין עדיין חובה להתקין מערכות קר"מ, עם זאת,  .ד

לקדם כללים אלו  לאחרונה יצאה רשות המים לשימוע בדיוק בנושא זה במטרה לקבוע בחוק ו

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-ת הרשות מועצהאינטרנט של אתר ראה גם ב)

10.aspx-23-mida-Board/Pages/amot-hamaim/Authority-reshut 

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בדוא"ל: נציין, כי אנו מתנצלים על העיכוב במתן מענה.  .ה

 illaAm@water.gov.ilH . 

 

 

ג)א( לחוק תאגידי מים 6שיוך של הרשויות המקומיות לקבוצות של חברות אזוריות, בהתאם לסעיף 
 והחלטה  דיון המשך – 2001–וביוב, התשנ"א

 

ג)א( 6סעיף להותיר על כנו את שיוך הרשויות המקומיות לקבוצות של חברות אזוריות לפי  החלטה
בדצמבר  30לחוק תאגידי מים וביוב, שקבעה המועצה בהודעה שפורסמה ברשומות ביום 

ובתיקון שיבטא עיקרון שלא יפורק תאגיד קיים בהתאם להחלטות מועצה לעניין צירופי  2013
 .2013רשויות לתאגידים קיימים שהתקבלו מאז 

ם, מוצע להותיר על כנו את שיוך בדברי ההסבר יסתיים המשפט האחרון: במצב הדברים הקיי
 התאגידים האזוריים הקיים ולפעול למימושו.

 התקבל ברב קולות –נמנע  1בעד  6 הצבעה

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/amot-mida-23-10.aspx
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 בכבוד רב,

 , עו"דורדי עומר
 הממונה על העמדת מידע לציבור

 רשות המים –לשכה משפטית 


