
 : נושא ההחלטה

 סמכויות שר משאבי המים במשק המים  

, בעניין "הקמת משרד משאבי המים  31.5.2020מיום    29בהמשך להחלטת ממשלה מספר  
 ותיקון החלטות ממשלה" 

 מחליטים

  - משאבי המים )להלן שר , ולקבוע את סמכויות 1959-לתקן את חוק המים, תשי"ט .1
לאמור בהתאם (, רשות המים - ולביוב )להלן( לגבי הרשות הממשלתית למים השר

 בהחלטה זו. 
2.  

 : בכלל זהוהשר יקבע מדיניות במשק המים,  .א
 תכנית אב ארוכת טווח למשק המים.  .1
 שר האוצר.  בהסכמתתכנית פיתוח רב שנתית,  .2
 פעילות משק המים בחירום ובמצבים מיוחדים.  .3
 קביעת יעד התפלה רב שנתי.  .4
 ולמדינות שכנות. אספקת מים לרש"פ  .5

כגורם המקצועי בתחום  המים  גיבוש עקרונות המדיניות יתייעץ השר עם רשות  ב .ב
, לרבות בעניין עלויות הנובעות מיישום המדיניות; עמדת הרשות המיםמשק  

המפורטים בסעיף  תפורסם באתר האינטרנט שלה, לאחר שעקרונות המדיניות  
 . מיםהמשאבי משרד נט של רפורסמו באתר האינטא' 

ראה השר כי התקבלה החלטה במועצת רשות המים באופן שאינו תואם את   .ג
יום    30מדיניותו או את מדיניות הממשלה, רשאי הוא להורות לרשות המים תוך  

על קיום דיון נוסף במועצת רשות המים בנדון, ולהצביע בפניה על ההיבטים בהם  
הרשות עד לעריכת דיון תושהה החלטת  הורה השר כאמור,    .חרגה מהמדיניות

נוסף בנושא, לשם בחינת ההתאמות, אם הן נדרשות לדעת הרשות; דיון נוסף  
כאמור יתקיים בתוך חודשיים מהמועד שבו הורה השר לרשות לקיימו; מצאה  
ואין   החוק,  מטרות  או את  כאמור  המדיניות  את  תואמת  שהחלטתה  הרשות 

טל; הוראות ההחלטה תבו צורך בשינויה, תפרט את נימוקי החלטתה והשהיית
סעיף זה לא יחולו על החלטות מועצת הרשות בענייני תעריפים, שלגביהן יישמר  

 .שיקול דעתה המקצועי הבלעדי
מופקדת על ניהול משק המים והביוב בהתאם לסמכויותיה  רשות המים תהיה   .ד

 הממשלה.  ם למדיניות השר ולמדיניותלפי דין ובהתא
קב .ה לצורך  העלות  עקרון  בעלויות  ביישום  המים  רשות  תכיר  תעריפים,  יעת 

 . א'הנובעות מעקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 
בסעיף   .ו הקבועה  המים,  רשות  המים  טו124למועצת  ציבור    יתווסף  לחוק  נציג 

שלוש  לתקופת כהונה של  הוראת שעה ב השרהממשלה בהמלצת שימונה על ידי 
של   הכללי  המנהל  במקום  כן,  כמו  יבוא  שנים.  הלאומיות  התשתיות  משרד 

 המנהל הכללי של משרד משאבי המים. 
השר   .ז לאישור  המים  רשות  מועצת  ידי  על  יוגשו  המים  הפיתוח במשק  תכניות 

)להלן   האוצר  שר  הנדסית    –ולאישור  בחינה  שיעברו  לאחר  וזאת  השרים(, 
  ם רשאי  ים. השרוכלכלית על ידי רשות המים ויאושרו על ידי  מועצת רשות המים

 .  ן או לא לאשרן כללחלקים מה ן,בשלמות תולאשר את התכני

 

 

 



 נושא ההחלטה:

 צמצום מספר הגופים הפועלים במשק המים 

 מחליטים

הקטין את מספר  במשק המים והביוב, ל הפועלים מספר התאגידים   לפעול להקטנתעל מנת 
הגברת היעילות  הרשויות המקומיות הלא מתואגדות, לרבות רשויות ביהודה ושומרון, לשם  

 במשק המים והביוב: 

תשס"א .1 וביוב,  מים  תאגידי  בחוק  הקבועים  המועדים  את    – )להלן    2001-לדחות 
אזורי,  החוק לתאגוד  המועדים  תחילת  בעניין  שהמועדים    בתשעה(  כך  חודשים, 

 .2021 אפריללתחילת מהלך התאגוד האזורי יידחו לחודש 
חברה,   .2 בלא  מקומית  לרשות  חברה  הקמת  חובת  בעניין  המועדים  את  לדחות 

 כמשמעה בחוק.
ומרכז   .3 הפנים  משרד  האוצר,  משרד  המים,  משאבי  למשרד  משותף  צוות  להקים 

האוצר שר  המים,  משאבי  לשר  שיגיש  המקומי,  הפנים,  השלטון  מרכז   שר  ויו"ר 
יום, המלצות למודל תמריצים לתאגידים אשר ייטלו על    90, בתוך השלטון המקומי

בתאגידים  עלויות  ולהקטנת  מדדים  שיפור  לשם  אחרים,  תאגידים  ניהול  עצמם 
 המנוהלים.   

 


