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

 (29.12.19מכתבנו מיום  29.12.19אשר התקבלה ביום  15.12.19מיום  3024-19-0176)סימוכין: בקשתך מס' 

 

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

 ת המידע שבסימוכין: והמקצועיים, לבקש

אבקש לציין כי במקביל לבקשה זו הוגשה בקשה דומה ורחבה יורת על ידי הפורום לדו קיום בנגב 

לשוויון אזרחי. מענה לבקשה זו נשלח במקביל וכלל דומה כי רוב המידע המבוקש בבקשה זו נכלל 

 גם בבקשה האמורה. 

להקמת למתן רישיון קול קורא  ע"י הרשות פורסם 2013נת בש –לבקשה  1ביחס לסעיף  .1

 1959-לחוק המים, התשי"ט 23מכוח סעיף  מרכזים לאספקת מים לפזורה הבדואית בנגב

kore-http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/Pages/kol-)להלן קישור לאתר האינטרנט של הרשות: 

xpzura.asp) 

 . 2014שנת ב התחלת היישום הייתהיצוין, כי 

פיילוט מפורטות במפת האספקה הן הופעל הבש נקודות האספקה–לבקשה  2ביחס לסעיף  .2

  לפזורה הבדואית המצ"ב.

לאיתור ספק מים  קול קורא ע"י הרשות פורסם 2013בשנת כאמור,  –לבקשה  3ביחס לסעיף  .3

 בנושא הבקרה ומשך הפיילוט:לאחר מכן, התנהלו מספר ישיבות . מתאים

  22.6.15מצ"ב סיכום ביניים של הפיילוט ברחמה ובביר משאב מיום. 

  17.5.17מצ"ב סיכום ישיבה מיום. 

  7.6.17מצ"ב סיכום ועדת המים מיום. 

 המדינה לא נדרשה להשקעות כספיות לצורך יישום הפיילוט.  –לבקשה  4ביחס לסעיף  .4

ובהתאמה נשלח  המים קבועים בכללים ביחס לכל סוג ספקתעריפי  –לבקשה  5ביחס לסעיף  .5

 . על ידי ספק המים חיוב לתשלום

 שבהם הוחל הפיילוט. מקומותבככלל, ניכר גידול בצריכת המים  –לבקשה  6ביחס לסעיף  .6

הפיילוט מתקבלות על ידי פעילות הספק על פי מתווה  החלטות על –לבקשה  7ביחס לסעיף  .7

לאחר התייעצות גורמים רלוונטיים לרבות הרשות להסדרת ההתיישבות , מנהל הרשות ברישיון

 . הבדואית, חברת מקורות וגורמים רלוונטיים נוספים, לפי העניין
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 . illaAm@water.gov.ilH לשאלות נוספות, במסגרת בקשות אלו, ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: 

 

 

 ב,בכבוד ר

 , עו"דורדי עומר
 הממונה על העמדת מידע לציבור

 רשות המים –לשכה משפטית 
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