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 ג.א.נ.,

 – 2022-התשפ"ב(  רוע פגיעה במיםאיכללי המים ) טיוטת הנדון:  
 והתאחדות חקלאי ישראל  ארגון "מים לישראל"  דתמע         

 
בע"מ,  נו,ותימרשבשם   אגש"ח  לישראל  תחתיה    מים  וצרכניהמאגדת  ספקים,  הפועלים    ,מים  מפיקים, 

הגג של חקלאי  שהינה ארגון  דות חקלאי ישראל,  והתאח  ,כפריים של מדינת ישראל-במרחבים החקלאיים
 ן. דושבנ הכלליםהלן התייחסות לטיוטת לראל, יש

 
כבר  בכ יובהר  הדברים  מתנגדותי  ראשית  אינן  בדבר    להתקנת  מרשותינו  במים""איכללים  פגיעה  ,  רוע 

בטרם התקנת  יחד עם זאת, נראה כי    ספקת מים במצבי חירום.להה הנוגעת  את החשיבות בהסדר  ותבינ ומ
  נוספת לגבי התכנים, כמו גם לגבי חלוקת התפקידים בין הגורמים השוניםמעמיקה  נדרשת בדיקה  הכללים  

 .שובים נוספיםולשיקולים ח, ולכיסויןהתייחסויות לעלויות  , תוך חירום ימצבל  ע קדיםהמופ
 

 : לטיוטת הכלליםעקרונית  תייחסות ה .1
 

 ל שרשרת הגורמים הקשורים התייחסות לכ .1.1

להסדי לשעת חבמסמך שמיועד  היערכות  להתייחס  ב   רוםיר  ראוי  מים לשתיה,  עם אספקת  קשר 
הק לכל   הגורמים  ולקבוע  שוריםשרשרת  האחרי  מה,  שלמקטע  מהם.אח  כל  ות  החל    ד  כך, 

 . והצרכנים ם,ספקימפיקי המים, הוכלה ב ת המקומיות, שויותיה, המשך ברשויוורמהמדינה 
 

ם, הוא מראש חסר, כשאינו מציג תמונה מלאה,  רק לחלק מהגורמים ולאחריותמסמך המתייחס  
 ועלול גם להביא לכפילויות, ולחוסרים. 

 
 מצבי חירוםב ותנולפתרחריות שגרה לבין א בי במצת מים להספק  תהבחנה בין אחריו .1.2

והתבחלוקת   מים  פקידים  האחריות  הספקת  עם  השונים  בקשר  הגורמים  ש  יהכפרי,  גזר  במ בין 
 :ובמצבי שגרה, לבין האחריות במצבי חירוםהאחריות בשוטף רורה בין בבהבחנה  ךורצ
 
ה - המים  ספקי  שוטף,  אספקישוביבאופן  על  אחראיים  המיםם  ותפעול  ת  והם  ותכר המע,   ,

גידור,    כמוביחס אליהם )מידתיים  טפת  אמצעי בטיחות ואבטחה שו  ם עלג  אםאיים בהתראח
 ( , ועודדרשת כזובכלל , ככל ששלהםעל המערכות  נעילה, הגנת סייבר סבירה

המערכ  כי  לזכור  גם  המים  חשוב  ספקי  ידי  על  המתופעלות  אינן ות  הן    –מורכבות    הישוביים 
 מיחשוב המצריכים הגנות סייבר.  אין בהן הרבה רכיביומדידה, כוללות בעיקר צנרת ושעוני  

 

יצטרכו  ,  יהיישוב ל הספק  בע"ח ממקור המים שלשלא ניתן לספק מים לשתיה או  , כת חירוםבע -
הרשולהי לפעולה  חיריו כנס  לעת  פתרונות  על  המופקדות  ת  ו רשהאו  / ו  ,המדינהכמו    –  ום ת 

לאלה    –  אזוריים )כמו אגודות מים אזוריות וחב' מקורות(  ו/או מפיקים וספקי מים  המקומית
אספ לפתרונות  המשאבים  ואת  מאמצים  לרכז  היכולות  את  חלופיים  קיש  מיכליות  ה  )כמו 
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למצבי חירום,  על ההיערכות  חראיים  להיות א  יםצריכ, ובהתאם, אלה גם  ם(או בקבוקי  עוקבים
 ., כשהמדינה צריכה להעמיד את המשאביםהגנות מתאימות ממצבים כאלהמיגון מתאים וועל 

 
 ספקי מיםשונים של הבחנה בין סוגים  .1.3

בי ה  תשנדר ברורה  שוניםבחנה  סוגים  הכפרי  לש  ן  במגזר  מים  לעניין  ספקי  מק,  טעי  קביעת 
 : האחריותוהיקף   האחריות

 

מים   - בתפעול  עוסק  -  םיישובייספקי  מקורותים  מחיבור  אם  בין  בישוב,  המים  או    חלוקת 
)כמו   אזורי  ספק  מפיק  הירדן(למשל  מחיבור  בעמק  המים  מקידוח  ,אגודת  אם  .  פרטי  ובין 

את המערכת  םיהעל סביר  םשלה  לאבטח  לה  ל , אבבאופן  מים יכולות    םאין    ים מצעבא  לספק 
כך  אחרים ה,  לפתרושאת  להט ונ חיובים  אין  חירום,  לעת  הרשויות  ת  על  אלא  עליהם,  יל 

 . ורייםו/או על ספקי מים אז  המקומיות
צריך להיות    ,"אירוע מים"  עת חירום שללישובים במגזר הכפרי בבפועל  ת מים  הפתרון להספק

 , תוך שגם הרשות המקומית נושאת באחריות. הספק האזורי או הארצימצעות בא
 

ת  בעלי יכולות ליתן מענה גם לפתרונו  הם לרבות אגודות מים אזוריות,    -  ספקי מים אזוריים  -
חי הרשוי   םרולעת  הרלוונטיותובמקום  המקומיות  במרחבי  ,  ת  מקורות  חב'  במקום  ואף 

  ם ות ומשאבים גם מקור להעמיד להיש    זה,ד כעליהם תפקייוטל  ר  ש כאאולם  ההספקה שלהם,  
 . , וכפי שמועמדים לחב' מקורותכפי שמועמדים לרשויות המקומיותלכיסוי העלויות, 

 

ארצי - מים  מהמקו  חברת   -  ספק  תקציבי  גב  לה  שיש  גם  מדינה  רות,  כמו  אדירות,  ויכולות 
 . אחריות מקיפה

 

כמו יעילות,  שיקולים  ומת לב לשת  צריכה להיעשות תוך ת  קביעת מקטעי האחריות והיקפי האחרי
 , ועוד. ותוי מקורות לכיסוי העל ם, אמצעים מתאימי שלם ומקי מידתיות, 

 
 התייחסות לחובות הצרכנים  .1.4

יש   כאמור לפרט את מקטעי האחריות של כל  כדי לסגור תמונה מלאה של היערכות לעת חירום, 
 .הגורמים, ובכלל זה הצרכנים

 
  ן ביןלהבחי, יש  לפי אופי הפעילות  םמי  יצרני/ספקי /מפיקי נה מתחייבת בין סוגי  בח אופן דומה להב

ל  .עליהם  החלים בים  והחי   עתבי ק  לעניין   ,לפי אופי הצריכה  ,מיםצרכני    סוגי  יש  הבחין בין  בפרט 
 .ם אחריםבית, לבין חיובים על צרכניחיובים החלים על משקי 

 
 בי מים לשתיה ק לגלת הכללים היא רהבהרה כי תחו .1.5

מים  למתקני    לשתיה וביחס  מים  קיספעל    –להבהיר כי הכללים יחולו רק לגבי מים לשתיה  נדרש  
חיים  .הלשתי לבעלי  שוטפת  הספקה  על  להכילם  גם  שהיא  ניתן  לשתיה,  מהותה  ב,  מים  הספקת 

 ושים אחרים.שימ אבל לא על 

 :"(RIAולציה ) פעת הרגהשת  ל"דו"ח הערכתייחסות ה .2

הכללים,  שפורסם יחד עם טיוטת    (RIAדו"ח הערכת השפעת הרגולציה )תייחס ללהאי אפשר שלא   .2.1

 .שיש בו, ובעיקר למה שאין בולמה 
 

  3  יףסע   ."רגולטוריהנטל ההפחתת  "בדבר   2118מס'    בהתאם להחלטת הממשלה  נדרש  ח כזהדו" .2.2
 בין היתר:בדו"ח היה צריך לכלול  מהמפרט תה החלטה, אוב
 

 ; תת שיגרמו עקב הרגולציה המוצעעלויוערכת ה -

    ביניהן;צמצום חפיפות וסתירות  ולמטרה של  ,רותציות קשורות אחהתייחסות לרגול -

 לית. ניין, עוד לפני קיום חובת השימוע הפורמאעם בעלי ע קיום שיח  -

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/govdec2118.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/govdec2118.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/govdec2118.aspx


 

 

 מתחייבים הנ"ל: כבוד, נראה כי הדו"ח אינו כולל את הרכיבים ה ל העם כ .2.3
 

די לעמוד  רשו להן כיד  שתיהנים של מים ליצר/ספקיםמפיקים/היות שלעלו   אין בו התייחסות .א
 . ןכיסויהתייחסות לאופן היקפן ולא   ה בדברכהער לא  –ות הכללים שירבד

 

התייחסויו .ב בדו"ח  ולר ת  אין  קשורות,  לא  גולציות  זה  בכלל  וסתירות,  החלטות  ל לחפיפות 
, ואף  החירום הלאומית"רשות  –ל , ובדבר "רח"לשעת חירום"משק  –"מל"ח בדבר והנוהלים 

 ם. אספקת מים בחירו יות בקשר עםרשויות מקומ חלה על ה  רגולציהלא ל
 

 . בעלי עניןח עם אין גם ביטוי בדו"ח לשי .ג
 

ום,  ית במצבי חירחכלוסיה האזראחד מצרכי האוקת במהותה במענה לשמדובר ברגולציה העוסמ .2.4
  םדו"ח הערכת השפעת הרגולציה לפריסת התמונה הרחבה של הגופים העוסקילנצל את  ראוי היה  

האו לצרכי  חירום  בכלוסיה  במענה  הלאומיתרשות    –רח"ל  "לרבות    –שעת  פיקוד  "החירום   ,
"מל"ח   של  ,  יותהמקומ   רשויותהחירום",  ת  לשע   משק  –העורף,  גם מפיקים/ספקים/יצרנים  כמו 

לבית,   של  מים  תפקידיו  בקלפרט  מאלה  אחד  משכל  אספקת  עם  ור  חירום,  בשעת  להציג  ים  אז 
 החוסר. איך מוצע להסדיר את  מספק, ולאיזה רכיבים אין כיסוי 

 
שראוי היה שלא  בו התייחסויות    נראה שישות לרכיבים חשובים,  שהדו"ח חסר התייחסויק  ר  לא .2.5

 המים במגזר הכפרי.  א מבוססות של ספקי לצות  משה  , והןיהיו בו
 

בדו  כך נאמר  הת" למשל  עיקר  כאילו  הרלח  הסייבר  בקפות  התרחשו  המים  למשק  מגזר  וונטיות 
שאי הקורונה בצורה  י בנוהכפר   מגזר בקי המים  לא התאפשרה העברת הנחיות לספכאילו  הכפרי,  

   א הנמוכה ביותר.היבמגזר זה קיימים ה, וכאילו מידת ההיענות לנוהלים התקינ
 

כאמור, אצל ספקי המים הישוביים, אין כמעט רכיבי מיחשוב שהספקת המים תלויה בהם, ואשר  
ון לפיו עיקר התקפות הסייבר  כן תמיהה לגבי הטיע , ועולה לונים להתקפת סייבריכולים להיות נת 

 . פריהתרחשו במגזר הכ
 

כל הכבוד,  .באסמכתאותונוספות, אינן מגובות  ,  ת אלההשמצו  כנ  עם  יותר  נראות  ן לקדם  סיו הן 
 . לציהפעת רגובדבר הש טיביתקהערכה מקצועית אובייח  ו"ד כ רה, ופחותאג'נדה באמצעות השח

 
  היערכות רמת הולסיכון הגבוה  הדו"ח גם מציג את "בעיית ריבוי הספקים במגזר הכפרי" כהסבר ל

 הירודה לכאורה. 
לסיכונ ברם,    הדו"  ן בה  תקיפות   יבהתייחסות  ו ספקהריבוי  א  דווק  ,חעוסק  חי  קידו שבפיזור  הים, 

של  ה את  פרטייםהמפיקים  ה מים  מקטינים  ומאפשר,  למתקים  הסיכון,  גיבוי  מרכזיים  קיום  נים 
ויש גם להקצות  . כך, ששמירה עליהם חשובהשיפגעו חיבורים  , כמו גם לכה של המדינהתמילה  , 
 ת.כגיבוי למערכת הארצישלהם 

 
זה דו"ח  ן  החסר בו מחד, ועל המיותר בו מאידך, נראה כי איעל    –ה  דו"ח הערכת הרגולצי  משזה .2.6

תוך  דו"ח ממצה,    ן להורות על הכנתלכ  תועצת הרשות מתבקשמ  בסיסו להתקין כללים.  שניתן על 
ורקותוך שיח כאמו  ,ה, תוך הצגת התמונה הרחבבדיקת כל הדרוש על בסיסו של דו"ח כזה,   ר, 

 . ותוכנםול מחדש את הכללים שקל כשיוצג, ל
 

 : טיוטת הכלליםבונקרטיים לסעיפים קתייחסות ה .3
 

 לו הכללים ו יח םאיזה ספקיה על אללש .3.1

 : כלליםת הטלטיו 1יף סעההגדרות שבלפי   ספקי מים.חובות רבות על  הכללים, מטילטיוטת ה

מי שמפיק שיוןרי  בעל  –ם"  "ספק  רישיון  בעל  ולמעט  בחירום,  מקומית  רשות  למעט   ,
 ים לצריכה עצמית בלבד" מ



 

 

 
לחוק המים, הוא    'א18  יףהמוגדר בסעללים,  כסביבו נסובים העה במים"  יש לזכור כי "אירוע פגי

 לשתיה.  יםתיות מים המיועד תשבמים או  קור אירוע פגיעה במים המיועדים לשתיה, או במ
 

א ספק מים  הגדרת ספק מים, ולהבהיר כי ספק מים לעניין כללים אלה הו  את  יש לחדד  בהתאם,
   .)ולבעלי חיים( לשתיה

מפיקי  לבין  ,  י יים במגזר הכפרובגדרות משנה להבחנה בין ספקי מים ישעוד מבוקש להוסיף ה
 מים אזוריים.ספקי מים, יצרני מים, ו

  -עניין כללים אלה, הוא ספק המספק מים לשתיה לר כי "ספק מים" ללחילופין, מבוקש להגדי
 אב או יותר.  י  בת 500

 
 לשאלה על איזה מתקנים יחולו הכללים  .3.2

ת מים" ולהבהיר יתקן מים" ו"מערכ"מרות  יש לחדד גם את הגדלעיל,    3.1  בסעיףמור  בדומה לא
 ים למים לשתיה. משמשהת  מערכבקן ותבמי כי מדובר

 
 מיגון ואבטחה לעניין תוכנית .3.3

ה  תוחולק  ןאינ  מרשותינו חייח  ואבטחה.  צורך בתוכנית מיגוןעל  עם זאת, התוכנית  להד  יות  יבת 
ו  וסבירה,  הנסיבותמידתית  את  הסיכונים,  הולמת  את  הכרוכות    לויותהעכיסוי  ליכולת  ולהציג  , 
 . ביישומה 

 
מעמידים   במאם  הכפרי  רספק  חי  מערכתשהחב  כוללת  חלוקה  שלו  ורשת  מקורות  למאה  בור 

מ ש  מולגורים,  יחידות  העירוני  במגזר  שלוספק  ב  המערכת  מתקניארוכוללת  ומערכות    ת,  טיוב, 
 . ות דומההמיגון והאבטחה לא יכולה להי תוכנית  –ספקה למאה אלף בתי אב  א
 

הקשורים לפעילות שוטפת, ולסיכונים כמו  רכיבי מיגון  את האחריות ללעיל,    1.2כאמור גם בסע'  
על רכוש,   ישוביים. בשונה, את האחריות לרכיבי  נית סיכוני בטיחות ושמירה  ן להטיל על ספקים 

לסיכונים   הקשורים  חירום  םביטחוניימיגון  למצבי  ופתרונות  עליהם  לא    –,  להטיל  על    –ניתן 
ועל המדינה להעמ יד  רשויות החירום כמו "רח"ל" ופיקוד העורף לקבוע את הרכיבים הנדרשים, 

 המימון הנדרש. 
 

לכ סען  מבוקש  את  ולהוצי  2  ףילתקן  הכללים,  לטיוטת  תוכנית  בה  החו  דרישותמ  א)א(  לגבי 
וה הדאהמיגון  את  סיבטחה  גלאים,  לגדרות,  שמירה,  רישות  ועודורים,  אלה  במקום    .  תצפיות 

  תייחס לנסיבות בהמידתיות  תוך התחשבות בשיקולי  בע  תקקבוע כי תוכנית האבטחה  ש למבוק
 .תובהסדרים שיקבעו לכיסוי העלויו , ר הצרכניםמספאופי המתקנים, ול, לולסיכונים

 
 בחירום לבין ספק מיםבין רשות קידים וחלוקת התפ במים הרוע פגיעלאילעניין היערכות  .3.4

שורה ארוכה של חיובים בקשר  רט  מפ  –לכללים    11-22ם  סעיפי  –ת הכללים  טסימן ג' לפרק ב' לטיו
 . ם"מי ספק אוה על "רשות מקומית בחירום ר, החלים לכאואירוע פגיעה במיםהיערכות לעם 

 
חיובים זו    הטלת  ודאבדרך  אי  מיויוצרת  לכפל  להביא  ועלולה  בהיערכות,  או  ותר  סותרות,  יות 

 ת. לחוסר בהיערכו
 

  ותמכלי חלופיים כמו    מדובר על אספקת מים במצבי חירום ממקורותוגע למגזר הכפרי, כש הנ  בכל
בקב בשגרה,  אללא קשר לתשתית  וקים,  או  ל ספקת המים  פתרון  על  צריכה  חהאחריות  לא  ירום 
יכו הספק  ולא  על  להיות  צריך  יהיישובלה  והפתרון  האזוריתלהיות    המקומי,  אם  בין    –  ברמה 

המוע האזורברמת  מי    ובין  ית, צה  את  המספקת  אזורית  מים  אגודת  ברמת  באזור,  אם  השתיה 
 חריות. את האצמה  והמוכנה לקחת על ע

 



 

 

גד הטלת  וכנם,  ון, כח אדם, ומלאימיכ  גם בעלויות, כמולחירום כרוכה כמובן    אחריות על פתרון
 לכיסוי העלויות. האחריות צריך להצביע גם על מקור 

 
ספק בו נאמר "רשות מקומית בחירום או    , כך שבכל מקוםליפים הנ"הסעמבוקש לכן לתקן את  

ם  על עצמו אחריות לאספקת מי  או ספק מים אזורי שקיבלרום  "רשות מקומית בחי  מים" יאמר
 ."םובחיר

 
 בחירום לבין ספק מים בין רשות חלוקת התפקידים ו וע פגיעה במיםראילעניין  .3.5

וס ג בטיוטת הכללי  -ימנים א  שורה של  גם הם  מפרטים    –לכללים    42  -30סעיפים    –ם  ב' בפרק 
 . ספק מים" אוה על "רשות מקומית בחירום ר והחלים לכאפגיעה במים,  בקשר עם אירוע  ביםחיו

 
נסבר  כפי שכבר מו וזכון להטיל חיובים בדרך  לעיל, לא  נכון ולא  בו,  כל מקרה אלה חיובים שלא 

לה על  ניתן  צריך    .המקומי  יהיישובהספק  טיל  האזוריתלהיות  הפתרון  ברמת  בין  –  ברמה    אם 
וביןהמ יה באזור, והמוכנה  השתקת את מי  אם ברמת אגודת מים אזורית המספ  ועצה האזורית, 

 את האחריות.לקחת על עצמה 
 

פק בו נאמר "רשות מקומית בחירום או ס  כך שבכל מקום,  הסעיפים הנ"ללתקן את  מבוקש לכן  
ם  ות לאספקת מיחריל עצמו א מים" יאמר "רשות מקומית בחירום או ספק מים אזורי שקיבל ע 

 ."בחירום
 

 ות ותפקידי ספקי מים אזוריים לעניין תפקידי חב' מקור .3.6

בסעיפים   הכללים,  בטיוטת  ה'  ותפ,  47-56פרק  חמפרט מטלות  של  בעב' מק קידים  אירוע  ורות  ת 
חב'  בדומה להפועלות כספק מים אזורי,  מים אזוריות,    אגודותיש  מים. כפי שפורט לעיל,  פגיעה ב

בהתאם,מקורות,   שלהן.  ההספקה  תפקידים    במרחב  לבצע  להן  לאפשר  חב'  יש  כשל  ומטלות 
 לשם כך מקורות מספקים לכיסוי העלויות. , ולהעמיד להן  מרחב ההספקה שלהןב מקורות

 
 : לתיתגורמי המקצוע והן בפני מועצת הרשות הממשן בפני הדיון בעל פה שה לקיים בקסיכום ו .4

 
בטמבוקש    ,אמורהכל  לאור   .4.1 עקרוני  הכלליםיותיקון  זה  .  טת  הכללים  כימבוקש  בכלל    טיוטת 

 . ל אחד מהםכקטע האחריות של מים הקשורים ולמייחס לשרשרת הגורתת
 

ין תפקידי ספקי האחריות של ספקי מים תיעשה הבחנה ברורה ב  יכי ביחס למקטעעוד מבוקש  
, כי האחריות  ספקי מים ישוביים   לגביוכי יובהר    ישוביים לבין תפקידי ספקי מים אזוריים,  מים

 .אחר או גורם מתאים הרשות המקומית ה חלופי בחירום היא עללפתרון אספק
 

 רטיים שפורטו לעיל. ים התיקונים הקונקכן מבוקש
 

הוצבמסגר .4.2 זו  רקת  מעמדותיה  גו  ההסדרה   מרשותינו  של  ןוהערותיה  ןחלק  טיוטת  עם  בקשר 
להומבקש  מרשותינו  .תהמוצע לאפשר  טענותיה  ו ת  בפני  בן  הנימוקיו  ןלהציג  הן  גורמי  הרחבה, 

 חלטה בעניין הכללים.ת הם קבלרעצת הרשות הממשלתית, בטבפני מו והןהמקצוע, 

 
 בכבוד רב, 

 
 תמיר סלע, עו"ד 

 מנכ"ל  - אורן עמיאלר, ולידי "יו -  רושיאיתן בלידי  , מים לישראל, אגש"ח בע"מ  ק: העת
 כלכלנית  -, ואילנה דרור  לכ"מז –לידי אבשלום )אבו( וילן , התאחדות חקלאי ישראל  


