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 "ז טבת תש"פט
13/01/20 

 3024-19-0099מספר בקשה: 
 
 
 
 

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

 (11/09/2019מכתבנו מיום ו 12/08/2019 מיום  3024-19-0099)סימוכין: בקשתך מס'  

(, לאחר בדיקת הגורמים הרשות –להלן התייחסות הרשות הממשלתית למים וביוב )להלן 

 המקצועיים, לבקשת המידע שבסימוכין: 

 

נציין כי אין בידי הרשות מאגר מידע סדור בנושא מגדלי המים. עם זאת, נערך בירור  .א

רטים בנושא, על מנת להשיב לבקשתך ככל הניתן, ולהלן הנתונים שנמצאו ברשותה המפ

 את מגדלי המים )לפי מיקום, נפח/ גודל(:

 פעיל / לא פעיל גודל ונפח כמות מגדלי המים  ישוב 
לא ידוע אם  -קיים  150 1 אלון שבות

 פעיל
פעיל-קיים  300 1 גדרה  
לא פעיל -קיים 250 1 חדרה  

ציונה -נס פעיל -קיים 300 1   
( 500המגדל הראשון ) 2 ראשל"צ

 (750)המגדל השני
המגדלים  שני

 קיימים ופעילים
פעיל -קיים 400 1 רמלה  
פעיל -קיים 350 1 שוהם  

פעיל -קיים 270 1 באר יעקוב  
פעיל -קיים 300 1 גדרה  

פעיל -קיים 300 1 זכרון יעקב  
 -לא ניתן לאתר את המידע 1 יקנעם עילית

 לא ידוע 
לא ניתן לאתר את 

לא ידוע  -המידע  
 -המידעלא ניתן לאתר את  1 עכו

 לא ידוע
לא פעיל -קיים  

פעיל -קיים  330 1 גני תקווה  
 -לא ניתן לאתר את המידע 1 רהט

 לא ידוע
לא פעיל -קיים  

פעיל -קיים  500 1 אופקים  
 קיים פעיל 300 1 כפר ברא

קיים -פעיל 750 1 קריית מלאכי   
 -לא ניתן לאתר את המידע 1 אור יהודה 

 לא ידוע
לא פעיל -קיים  

 -לא ניתן לאתר את המידע 1 יבנה
 לא ידוע

לא פעיל -קיים  

 -לא ניתן לאתר את המידע 1 לוד
 לא ידוע

לא פעיל -קיים ` 
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כפי שצויין בטבלה שלעיל לערים  אין באפשרותנו לספק את המידע המבוקשכי יצויין  .ב

בהתאם  , זאת אלון שבות, יקנעם עילית, עכו, רהט, אור יהודה, יבנה ולוד -הבאות

 ( החוק –)להלן  1998-( לחוק חופש המידע התשנ"ח3)8לסעיף 

)א( לחוק במידה והנך מבקש לערער על החלטתי זו, הנך 17אבקש לעדכן כי בהתאם לסעיף  .ג

 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.  45רשאי להגיש עתירה מנהלית בתוך 

 . HillaAm@water.gov.il ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בדוא"ל:  .ד

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 , עו"דורדי עומר
 הממונה על העמדת מידע לציבור

 רשות המים –לשכה משפטית 
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