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 אספקה ורציפות אמינות הבטחת – אספקה ורציפות אמינות•
  לכל ,התקנות לפי הנדרשת באיכות ,הבית לצרכי מים של

 ובחירום בשגרה הכפרי במרחב הצרכנים ולכל הצרכים
 בצרכנים בטיפול גבוהה שירות רמת הבטחת•
 הכפרי במרחב מים במשברי וטיפול מניעה יכולת הבטחת•
  במערך הנגבים והאגרות התעריפים – כספיים מקורות הבטחת•

  וכל השירותים עלות את ישקפו הכפרי במרחב המים אספקת
 המערכת לתפעול ורק אך ישמשו המים מאספקת ההכנסות

 והביוב המים תשתיות שיפור•
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 המים אספקת בתנאי – ובתעריפים בתנאים הוגנות•
 אחיד באופן הכפרי במרחב הצרכנים לכל ובתעריפים

 הביתיים המים אספקת מערך של ויעיל מקצועי ,עסקי ניהול•
 הכפרי במרחב

  פעילות על ולבקר לפקח יכולת שיפור – ובקרה פיקוח•
 אספקה ואמינות יותר טוב שירות לספק ובכך הספקים

 לטווח מיטביות השקעות בביצוע התומך כלכלי מודל התווית•
 ארוך
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 מים ספקי 800-כ פועלים הכפרי במרחב•
  מיליון 0.1 בממוצע מספק מושב או בקיבוץ מים ספק•

  ק"מ מיליון 6.6-ל בהשוואה .ביתית לצריכה בשנה ק"מ
 (66 פי) עירוני בתאגיד בממוצע בשנה

  750-ל בממוצע מספק מושב או בקיבוץ מים ספק•
  אלף 130-ל בממוצע מים מספק תאגיד בעוד ,נפשות
 (170 פי) נפשות

 רשותי רב כספק מוגדרות כבר אזוריות מועצות 20•
  70%-בכ גבוהה לנפש הצריכה ובקיבוצים במושבים•

  במיוחד גבוהה הצריכה .העירוני במגזר לנפש מהצריכה
 שאן בית ועמק הירדן עמק הירדן בקעת ,בערבה

 

 



 לאגודה כ"בד ניתן הספק רישיון – מתוכננים ישובים•
 ולבית לחקלאות מים מספקת – החקלאית השיתופית

  .המקומי לוועד ניתן הספק רישיון – קהילתיים בישובים•
 האזורית למועצה ניתן הספק רישיון בחלקם

  ספקים מספר קיימים לרוב – הערבית החברה בכפרי•
 בישוב שונים באזורים שירותים המספקים למים שונים

  את מרחיבים האזוריות המועצות האחרונות בשנים•
  לישובים בעיקר – המים אספקת בתחום פעילותם

 מתוכננים ישובים של והרחבות קהילתיים
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 לספק המים ספק בין זהות אין המקרים במרבית•
   הביוב שירותי

  מטפלות (מטעמן גופים או) האזוריות המועצות כל•
 שים"למט עד מהישובים מהיציאה הביוב באיסוף

  באיסוף גם האזוריות המועצות מטפלות הישובים ברוב•
  בעיקר) מהישובים בחלק .הקצה מצרכן הביוב

  הביוב באיסוף המקומית האגודה מטפלת (בקיבוצים
  ביציאה המועצה לטיפול אותו ומעבירה המחנה בתוך

 מהישוב
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  דרישות על יענה הספק – מינימום בדרישות עמידה•
  לצרכי מים לאספקת ,מידה באמות שיקבעו ,מינימום

 אחזקת ,האספקה ורציפות אמינות מבחינת הבית
  משברי של ומניעה וטיפול לצרכנים שירות ,תשתיות

 מים
  ספק – הביתיים המים של האספקה רישיון העברת•

  רישיון את להעביר יידרש הרישיון בתנאי עומד שאינו
  המים אספקת) .תאגיד \ רשותי רב לספק האספקה
 (האגודות בידי תישאר למחנה מחוץ לחקלאות

  ביוב שירותי ומתן ביתיים מים לאספקת תמריצים יינתנו•
  ,תשתיות איזון ,תומכים תעריפים) אחד ספק תחת

  (מים היטלי לגבות אפשרות
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  מים שירותי לאספקת הנדרשות תפעול בעלויות הכרה•
 התאגידים למודל בדומה וביוב

  – השירותים לאספקת הנדרשות הון בעלויות הכרה•
  והון זר הון ,עצמי הון) התאגידים למודל בדומה

   .(פאסיבי
  ונטרול מורשה כעוסק הספק סיווג לנושא התייחסות•

 כלכליות השפעות
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 2021 – ותעריפים הנדסיים ,לשרות המידה אמות כללי•
  למשך 2022-מ החל רשותיים רב לספקים הדרגתית העברה•

  תשתיות לשדרוג שנתי רב תקציב בקבלת מותנה – שנים 5
 נקלטים בישובים

-בכ להערכתנו ,להצטרף שצפויים היישובים 70% מתוך  •
 לאור .לישוב ח"מלש 3 -כ של השקעה נדרשת מהם 30%
  ח"מלש 525-בכ מסתכם ההשקעה היקף ,זאת

 "קורס ספק" מנגנון הפעלת המשך•
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 תודה
 2021יוני 
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