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  מבוא .1

 ? RIAמהו דוח  .1.1

, זהו כלי המיועד להביא RIA - Regulatory Impact Assessmentתורת השפעת הרגולציה  
ליצירת רגולציה מיטבית. רגולציה כזו שועדה לבחור את אופן ההתערבות הממשלתית הטוב 
ביותר להגשמת מטרת הרגולציה, עליה להיות מאוזת ומידתית ולהיבחן באמצעות שלושה 

 מרכיבים מרכזיים: תכלית הרגלוציה, הטל הרגולטורי הצפוי ואיטרסים ציבוריים וספים.

  מרחב הכפריים לצרכי בית בהספקת שירותי מאסדרת  .1.2

אספקת המים לצרכי בית עברה בשים האחרוות שיויים רחבים, שועדו לייצב את השירות 
החיוי ולהפקידו בידיים של גורמים מקצועיים המתמחים בושא זה. תהליך זה התמקד עד 

  עתה במרחב העירוי. 

מקומיים, העוסקים גם באספקת אספקת המים במרחב הכפרי עשית על פי רוב על ידי גורמים 
הצטברו עדויות על כך שגם במרחב הכפרי יש צורך  השיםהמים למטרת חקלאות. לאורך 

   לבחון את מתכות אספקת השירותים, כדי להבטיח את איכות השירות החיוי. 

   –בין הבעיות שיתן להצביע עליהן במרחב זה 

 הפוגעים באספקת רודהמחסור בתשתיות לאספקת השירותים ורמת תחזוקה י ,
  ;השירותים בשגרה ובחירום

 ;יםמוכה לצרכ רמת שירות  

 ;י של ספקים ביחס למספר מקבלי השירותריבוי קיצו  

  י שירותים והעדר אחריות להבטחתות יםות על קבלהסתמכות של בעלי רישיו
  איכות השירות;

  יסה של התיישבות לא חקלאית ליישובים חקלאיים, שהביא לכךשבעלי הרישיון כ
  אים עוד גורם בעל קשר לאוכלוסיה מקבלת השירות;

  ם משקפים את עלויות השירות ולצד זאת מצבים שבהם התעריףתעריפים שאי
  לשירותי המים והביוב גבוה מהתעריפים במגזר העירוי. 

מה יש לציין, כי המרחב הכפרי מתאפיין במגוון גדול של ספקים ורמת שירות ולצד מקרים של ר
יחד עם מוכה ביותר קיימים גם ספקים המתהלים באופן שמאפשר אספקת שירותים סדירה. 

זאת, חשוב לציין כבר כאן, כי היסיון של רשות המים בשלב המעבר מאספקת שירותים בידי 
רשויות מקומיות לאספקת שירותים על ידי תאגידי מים וביוב, התגלו תוים בעייתיים ביותר 

  שתיות ופחת המים ביישובים העירויים. באשר למצב הת

העדר הרגולציה הסדורה והקושי לקיים מעקב ואכיפה במשק מרובה שחקים, דוגמת המרחב 
  הכפרי, מעלים חשש שתמות המצב בהתיישבות הכפרית לא תהיה שוה. 

 יצוין בהקשר זה, כי החיסכון השתי במשק העירוי רק בשל הצמצום של פחת המים שם,  אמד
  ₪.מיליון  933 –ב 

לאור הדברים הללו, רשות המים מציעה לערוך שיוי במתכות האספקה ולשם כך לטפל 
   -בקודות הבאות 

קביעת אמות מידה הדסיות שיבטיחו יהול כון ופיתוח בר קימא של  -שיפור המבה ההדסי
  תשתיות המים והביוב. 

מערכת היחסים שבין הצרכן יסדירו את אמות מידה לשירות לצרכן אשר  קביעת - שירות לצרכן
  לספק המים ושירותי הביוב.



  
 

4  
 

יצירת מסגרת תעריפית שתאפשר לספקים יעילים לתת לצרכים את השירות  -קביעת תעריפים
  הדרש ותאפשר החלה של תעריפים אחידים גם לצרכים במרחב הכפרי. 

  טחת אספקת השירותים.  הגדרת מבה הספק הרצוי לצורך הב

 מבה הדו"ח  .1.3

ושאים ה בהתייחס לארבעת דוח זה מתרכז בבחיה כוללת של ביצוע האסדרה במרחב הכפרי 
תיאור המצב , הגדרת התכלית והצורך בהתערבות של החלת רגולציההדו"ח מתאר את  ה"ל.

היתרוות תוך תיאור יצוע הצגת חלופות אפשריות לב, הקיים המאפיין את המרחב הכפרי
 והחסרוות שבכל חלופה וכן מודל כלכלי לאסדרה במרחב.
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  רקע .2

  כללי .2.1

אספקת שירותי מים וביוב היא אספקה של שירות חיוי. על פי רוב האספקה היא במתכות של 
מוופול מקומי והצרכן איו יכול לבחור בין מספר ותי שירות. משק המים תון לרגולציה 

רשות המים). הסמכות לחקיקת הוראות  -עמוקה של הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן 
  קרים שבהם היא עשית באמצעות חקיקה, תוה בידי מועצת רשות המים. רגולציה, באותם מ

הליך טיוב הרגולציה שלפיו מבקש לבחון את הרגולציה הקיימת בתחום אספקת שירותי 
ולגבש המלצות בדבר הצורך בטיובה או  לצרכים הביתיים במרחב הכפריהמים והביוב 

  הרחבתה. 

רץ מתחלקת כיום לשלוש קבוצות עיקריות של ותי אספקת שירותי המים והביוב ברחבי הא
  :שירותים

  2001 –תאגידי המים והביוב, הפועלים לפי חוק תאגידי המים והביוב, התשס"א ; 

 ות בכך לפי חוק;רשויות מקומיות שלא הקימו תאגידי מים וביוב אך חייב  

 ם  קבוצת ספקי השירותים במרחב הכפרי, קרי בשטחי המועצות האזוריות, אשראי
 . או בהצטרפות לתאגיד חייבים בהקמת תאגיד

והם ממשיכים בפעילות  מרחב העירוישפועלים ב מקומיים בוסף קיימים מספר ספקי מים
  ביוב.המים וה ילצד תאגיד

קבעו רשות המים הסדירה עד היום בצורה מדוקדקת את פעילותם של תאגידי המים והביוב. 
אמות מידה מפורטות באשר לרמת השירות לתושבים ובאשר לרמת השירות ההדסי שהתאגיד 

תעריפים מחייבים לשירותי המים והביוב, תעריפים לשירותים מחויב בו. לציד אלה קבעו 
, שיצרו את המסגרת הכלכלית אחרים שיתים על ידי התאגיד ותעריפים לדמי הקמה

  מת השירות הדרשת. שמאפשרת לספקים לתת את ר

קבוצת ספקי  –במסמך הוכחי בקש לבחון את הרגולציה הקיימת לגבי הקבוצה השלישית 
השירותים במרחב הכפרי, לבחון את פערי הרגולציה הקיימים במרחב זה ולהציע מודלים 

הכפרי, הובע מכך לשיפור הרגולציה. במסגרת זו ידרש גם לאתגר המאפיין את המרחב 
גבי זהות הספקים שרצוי כי יתו את וצביע על המלצות ל שירותים,אלף ספקי ו כשפועלים ב

   . השירותים במרחב זה

   –על צריכת המים במרחב הכפרי להלן מספר תוים 

  מיליון מ"ק,  116-, בכ2019אמדה בשת  ספקים  950שסופקה על ידי כ צריכת המים הביתית 

  -להלן התפלגות הצריכה בשה זו, על פי סוגי ספקי המים השוים הקיימים במועצות האזוריות 



  
 

6  
 

  

  

    

  להלן התפלגות ספקי המים השוים הקיימים במועצות האזוריות: 

  

  

מלמ"ק) סופקה על ידי  85 -מצריכת המים הביתית במרחב הכפרי (כ  74%-מהתוים עולה כי כ

רובן אין אגודות מים אלא אגודות של מספקי המים המרחב הכפרי.  88%-המהוות כ 'אגודות

מספקי המים, והן  5%-מועצות האזוריות והחברות העירויות שבשליטתן מהוות כ.הישובים

) מסופקת על ידי ועדים 9%-מצריכת המים במרחב הכפרי. יתר אספקת המים (כ  17%-מספקות כ

  חרות. מקומיים, עמותות וחברות א

  

תוים אלו ממחישים את הבעיה המשמעותית של אי מיצוי יתרוות לגודל: ספק ממוצע מספק 

מלמ"ק לשה בלבד. להמחשת מצב בלתי סביר ולשם השוואה, תאגיד מים  0.12-כלצרכי הבית רק 

יותר מספק ממוצע במרחב הכפרי (!).  83פי  –מיליון מ"ק בשה  10-וביוב ממוצע, מספק למעלה מ

73.7%

10.3%

6.3% 4.6% 4.9%
0.2%

התפלגות צריכת המים במרחב הכפרי על פי סוגי ספקים
2019בשנת 

אגודה שיתופית חברה עירונית אזורית/מועצה מקומית
ועד מקומי חברה עמותה

88.1%

1.9%

3.4%
3.9%

1.9%

0.8%

2019התפלגות ספקי מים במרחב הכפרי בשנת 

אגודה שיתופית חברה עירונית אזורית/מועצה מקומית

ועד מקומי חברה עמותה
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יתרה מכך, בשוה מהספקים במגזר הכפרי, תאגידי מים וביוב מספקים לצרכיהם, מעבר לאספקת 

  מסופקים, כאמור, על ידי המועצות האזוריות. לרוב מים, גם שירותי ביוב, שבמרחב הכפרי 

  

  המסגרת המשפטית לסמכות הרגולציה .2.2

לחוק  יא124ם). סעיף חוק המי –(להלן  1959רשות המים הוקמה במסגרת חוק המים, התשי"ט 
המים מגדיר את אחריות רשות המים להל את משק המים והביוב בהתאם לסמכויותיה, 

טו מורה על הקמתה של מועצת רשות המים, אשר אמוה על  124ולמדייות הממשלה. סעיף 
לחוק המים קובע  112סעיף  קביעת המדייות במשק המים ועל  חקיקת הוראות הרגולציה שלו.

את הסמכות של מועצת הרשות לקבוע תעריפים לשירותי המים המסופקים על ידי הספקים 
כי אספקת שירותי מים תיעשה על פי רישיון מאת מהל רשות המים  ,קובע 23השוים. סעיף 

ות הם קובעים את האפשרות של מועצת רשות המים לקבוע כללים בדבר זה 24סעיף וביחד עם 
   –בעלי הרישיוות וכן תאים לעיין חובותיו של בעל הרישיון, שיהוו חלק מן הרישיון 

מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים למתן רישיון הפקה   . (ב)23
רישיון) ולתאים שייקבעו בו, ובכלל זה  –או רישיון הספקה (בסימן זה 

וות אחרים וכלפי לעיין חובות בעל רישיון כלפי צרכיו, כלפי בעלי רישי
  רשות המים הארצית.

  

רישיון יציין את כמות המים שבעל הרשיון רשאי להפיק ולספק   .24
בשעה, ביממה, בעוה, בשה או בכל תקופה אחרת, ופרטים אחרים 

  שקבעה מועצת הרשות הממשלתית בכללים.

  
לחוק המים קובע את האפשרות לקבוע כללים בעיין ורמות האספקה של מים  21סעיף 

  אסדרת פעילותם של ספקי מים. לצרכים השוים ומהווה גם הוא מקור סמכות ל

, קובע את סמכות מועצת רשות 1962 –א לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב 15סעיף 
  המים לקבוע כללים ותעריפים בעיין אספקת שירותי ביוב. 

  הגדרת התכלית והצורך בהתערבות .3

  כללי .3.1

א באמצעות חברת עדליכחלק מההכה לדיון בדבר הצורך בשיוי רגולציה ערכה רשות המים 
(להלן:  הספקים השוים הקיימים במרחב זהמדגם מתוך רחב בקרב  סקר ייעוץ כלכלי בע"מ

   המדגם, ושאי הבדיקה והשאלות ששאלו במסגרת הסקר. ."הסקר המדגמי")
ר עמם היבטים שוים רהספקים הקיימים וביקשו לבציגי ציגי החברה את  ראייובמסגרת זו, 

  של אספקת השירותים על ידם. 

   –הושאים שבדקו 

  מידע כללי על הספק והיקפי הפעילות שלו בתחום המים ובתחום הביוב .1

צורת התארגות, ממשק עם בעל הרישיון, מקורות ההכסה,  -מאפייי אספקת המים  .2
  קביעת תעריפים;

יקום מוי המים בחלקות, מספר קיומה של הפרדת מדידה, מ –מאפייי מערכת המים  .3
תקלות באספקה, קבלת החלטות על תקלות, מימון השקעות, קיומה של תכית 
 תחזוקה שתית, מערכת איגום, לחצי המים וויסותם, הערכה כללית של מצב התשתית

 .של מערכת המים



  
 

8  
 

קיום משרדים לקבלת קהל ומועדי פתיחה, מוקדי שירות   -טיפול בפיות ציבור  .4
 .CRM, הפעלת אתר איטרט עבור הצרכים, מערכת טלפוי

אופן יהול מסד התוים, מועדי חיוב, אופן קריאת המוים, טיפול  –חיוב וגביה  .5
, התמודדות עם זילות, אפשרויות תשלום, ריכת החשבוות והפצתם, עבהפרשי מדידה

 אפשרויות תשלום, קיום חשבון בק פרד לפעילות המים והביוב.

 ביה והיקפי חובות.שיטות ג .6

 אופן הטיפול בתקלות והדיווחים עליהן. .7

 התייחסות לושאים וספים שהספקים מעוייים באסדרתם.   .8

המים מתוקף תפקידיה  המידע שאסף במסגרת עבודה זו הצטרף למידע שמצא ברשות
 . הרגולטוריים

  1מיפוי הרגולציה הקיימת היום במרחב הכפרי .3.2

 רישיוות פעילים לאספקת שירותי מים, הכוללים:  – 1000כון להיום קיימים כ   .א

 הגדרת תחום פעילות לספקים ביישובים; .1

 הגדרת מקור המים לאספקה; .2

 הקצאות מים לחקלאות; .3

 קביעת כמות מוכרת לספקים לבית; .4

 תאים פרטיים ברישיוות.  .5

קובעים הוראות בושאים  2014 –כללי המים (קביעת תאים ברישיון ספק), התשע"ד   .ב
 הבאים: 

 הוראות כלליות בושא מיפוי תשתיות ויהול תחזוקתן; .1

 הוראות ספציפיות לגבי תשתית מסוג מאגרים; .2

 הוראות בעיין קביעת לוח מים לאספקה לחקלאות; .3

 תאים לעיין הקצאות לגיון ציבורי; .4

 בוגע לדיווחים כספיים של הספקים;הוראות  .5

 חובת דיווח על פעילות הפקה; .6

 חובת דיווח על פעילות הספקה; .7

 הוראות וספות הוגעות לספקים מסוימים למטרת חקלאות. .8

, מסדירים את 2001 –רישיוות הולכה וטיפול מכוח חוק תאגידי המים והביוב, התשס"א   .ג
 פעילותם של ותי שירותי ביוב.

 רגולציה על איכות מי השתיה מכוח פקודת בריאות העם ותקותיה.   .ד

                                                           
יש לציין כי קיימת גם רגולציה הנוגעת למפיקי מים. חלק מספקי שירותי המים והביוב במרחב הכפרי הנם גם  1

מפיקי מים. עבודה זו מתרכזת באספקת שירותי המים והביוב לצרכנים הביתיים ועל כן לא תעסוק ברגולציה 
 שנוגעת לפעילות ההפקה. 
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מכוח תקות בריאות העם (תקי איכות מי קולחים איכות הטיפול במי ביוב רגולציה על   .ה
 .וקביעת החובה לטפל בביוב 2010 –וכלים לטיהורם), התש"ע 

מדידת מים  כלליו 1956 –"ו חוק מדידת מים, התשטרגולציה על חובות מדידת מים מכוח   .ו
 .1988 –(מדי מים), תשמ"ח 

, העוסקים בקביעת הכמות המוכרת 2016 –כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו   .ז
 לצרכים השוים וכן בקביעת הכמות, שלה זכאי כל ספק.

 .1976 –כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו   .ח

שעיים קביעת  2017 –ם), התשע"ז כללי המים (קביעת תאים ברישיון) (יתוק אספקת מי  .ט
 האיסור על יתוק אספקת מים והגדרת המקרים שבהם יתן לתק מים בגין אי תשלום.

, שקובעים תעריפים 1994 –כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), תש"ד   .י
 מחייבים לחלק מספקי המים ותעריפי מקסימום לאחרים.

  .  2017 –בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות), תשע"ח כללי המים והביוב (תשלומים   .יא
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  ממצאים באשר למצב הקיים במרחב הכפרי .4

התוים שבידי רשות המים, תמות המצב במרחב הכפרי בכל והמדגמי ממצאי הסקר על פי 
  מספר היבטים.בהאמור באספקת שירותי המים והביוב איה משביעת רצון 

 בטחון מים .4.1

בושא בטחון מים, התעוררו לא מעט בעיות בהבטחת רמת הביטחון הדרשת לאבטחת 
  שירות חיוי של מים וגם ביוב. 

מסקירת האגף לביטחון מים בוגע לכשירות הספקים המקומיים ברחבי הארץ עולים 
  התוים הבאים:

ביישובים שבמרחב  ספקי המיםלגבי מוכות מספק לאגף לביטחון מים אין מידע  .1
ולא מול ספקי המים.  מול המועצות האזוריותהכפרי, עיקר הפעילות מתבצעת 

זאת, בשל מספר סיבות ובהן ריבוי הספקים המקומיים וחוסר האפשרות לקיים 
לגביהם פיקוח אפקטיבי, כמו כן, אופיים של הספקים המקומיים איו מאפשר 

מים שכן מדובר בספקים בעלי  עבודה ועמידה בהלי חירום והאגף לביטחון
לעת  רלווטייםאיתות פיסית מוכה, מחסור בכח אדם ובמשאבים לוגיסטיים 

 חירום.
עם ופועלות חירום  לוקחות חלק באירועיבמרבית המקרים המועצות האזוריות  .2

כך גם ישה מוכות מבחיה לוגיסטית של המועצה  .האגף לביטחון מים ברשות
שבים בעת חירום, ובכלל זה אספקת המים, יחד עם זאת, האזורית לטיפול בתו

ישן מועצות אזוריות המתקשות גם בהקשר זה בין היתר בשל עלויות כספיות 
גבוהות וחוסר ההיכרות והידע באספקת מים שכן המועצה האזורית איה ספקית 
שירותי המים בשגרה. עובדה אשר משליכה גם על הרכיבים בתעריף המיועדים 

ל באתגרי החירום שאים מועברים לידי המועצה האזורית אלא לספק לטיפו
 המקומי.

בשל סיבות אלו המוכות של המרחב הכפרי בושא אספקת מים בחירום לוקה  .3
 בחסר.

פיקוח ב מטפלבושא ביטחון מים במרחב הכפרי כון לציין כי אגף לביטחון מים  .4
ספקת המים לחקלאות וקביעת הלים לאספקת מים ביתית בעת חירום ואולם א

היה באחריות אגף חירום במשרד החקלאות, על אף זאת רשות המים בעת חירום 
באמצעות האגף לביטחון מים, מסייעת במסגרת תרגילי וסיורי השטח להכת 

 מוכות המרחב הכפרי ואשי החירום גם לאספקת המים לחקלאות.
 : אגף בטחון מים תמצית תוים מתוך סקר שבוצע על ידי .5

  הערות   תכולה  סיווג כשירות 
  ומעלה 90ציון   56מ  –תאגידים  41  גבוהה

מועצות  3תאגידים +  12  טובה מאוד 
מועצות בהן  2יו"ש + 

ספקי  חברות מים וביוב (
  מים ) מ.א בלא חברה

  

    תאגיד  1מ.א +  11  ביוית מוכה ביוית +
אין  –טעון שיפור 

  כשירות 
מהם שי יישובים   רשויות בלא תאגיד – 11

שצורפו לאחרוה למי 
  טייבה וזמר  –עירון 

  
בשל ריבוי הספקים קיים קושי איהרטי לבחון את רמת הכשירות של הספקים 
המקומיים. הבחיה לעיל עשתה מול ספקים במרחב העירוים ומועצות אזוריות 

ם מהתויבמרחב הכפרי, שכאמור לוקחות חלק באספקת השירותים בחירום. 
עולה כי, אין מידע לגבי רמת הכשירות של היישובים עצמם, הרשויות בלא תאגיד 
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מרביתם אין בכשירות, במועצות האזוריות בהן קיימות חברות ייעודיות 
לאספקת שירותי מים וביוב רמת הכשירות גבוהה בדומה לכשירות בתאגידי מים 

  וביוב.

ספקים  1000הקושי של יהול מעל  אתקורוה הדגיש האחרון של התפרצות גיף  האירוע
שהתאפייה בהחיות תכופות, שהיה צורך להעביר  בתקופות משבר. בתקופה האמורה

לספקים, במגבלות על חופש התועה והעבודה של הספקים, בחששות לעיין אפשרות 
היה צורך בתקשורת רציפה עם ספקי המים בכדי  ,העברת הגיף באמצעות הביוב ועוד

חיות של גורמים רלווטיים ולהבטיח את המשך התפקוד של הספקים. מצב זה להעביר ה
ת רעורר קושי מיוחד במרחב הכפרי בשל ריבוי הספקים וחוסר האפשרות לייצר תקשו

ישירה עמם ועל אחת כמה וכמה, כאשר היה צורך בתקשורת ישירה עם אשי השטח שלהם. 
בהבטחת השירותים ואף חשש לצורך  פגיעהלחשש לשיבוש התפקוד ו העלתה תמות המצב

 בהכרזה על מצבי חירום בתחום אספקת השירותים.     

  ופעולות לשיקום תשתיות ושימור מידע לגבי התשתיות מצב תשתיות מים .4.2

מדגמי אצל ספקי מים לבית במרחב המועצות הסקר המהתוים שאספו במסגרת 
יתוח מאפייי השירות לצרכן במרחב המועצות המקומיות, , לצורך 2018האזוריות, בשת 

מצב תשתיות המים בישובים השוים הוא פועל יוצא של מספר פרמטרים: האם עולה כי 
במגזר המושבי זק את התשתיות ובוסף, בעיקר קרן שיקום ודאג לתחהקים היישוב/הספק 

או אירועים מיוחדים  אותוהקיבוצי, בקיומו של תקציב חיצוי, כגון תקציבי משרד החקל
. יתן לראות מגמה לפיה , לשיקום התשתיותהמולידים תקציבים מזדמים לפיתוח

מהלכים להחלפת תשתיות עשו לא מתוך תכון ארוך טווח של הליכי תחזוקה וחידוש 
אשר אפשרו החלפת צרת  סדירים אלא, תוך יצול הזדמויות של תקציבים חיצויים,

קיימים כבר מהישובים בוסף בחלק  .תיקיםותוך היישובים הואספקת מים לבית ב
  .איגום משאבים בין היישוביםפיתוח וכן צפו מצבים של  טלייההליכים לגביית 

וסיכומי הפגישות שעשו עם המפעילים השוים  המדגמי הדוח שהוכן על בסיס הסקר
   לדוח זה. 1א' -מצורפים כספחים א' ו

 וסףכאשר המועצה מספקת את המים יש לה יכולת טובה יותר לגבות היטלים מצא כי ב
דבר אשר מוביל לרמת תחזוקה גבוהה יותר.  גם יהול  ,השקעהכספיים לולייצר מקורות 

אספקת השירותים ברמה אזורית ולא יישובית (בהתהלות כספית פרדת לכל יישוב) 
  ת.מאפשר איגום משאבים ותחזוקה טובה יותר של התשתיו

יתן לראות יישובים שבהם מצב תמות המצב של תחזוקת התשתיות ומצבן היא מגוות. 
התשתית טוב מאוד ויש מיעוט תקלות ופחת מים מוך, ומגד יישובים עם תשתיות 

  מיושות המתוחזקות ברמה של אחזקת שבר בלבד. 

בות חעם הר בעיה ייחודית שיתן לראות במגזר המושבי והקיבוצי היא הצורך להתמודד
ואז  שחלקן משולב בין בתי היישוב וחלקן בשכוות פרדות לעיתים עם מערכת מים פרדת

באספקה פרדת של שירותי יש תשתיות ברמות תחזוקה שוות בתוך אותו יישוב, לעיתים 
  .שוים ביישוב באזוריםמים, וכפועל יוצא פחתי מים שוים 

מאפיין  ייחודי   שקיים  במגזר המושבי  הוא  שילוב של מערכת האספקה החקלאית  
בגבול החלות בין המטרות אמם קיימת הפרדת מדידה . לביתבתשתיות לאספקה 

יתן לראות זאת בעיקר במקומות שבהם  אך אין הפרדה של רשתות האספקה.השוות, 
גורים, עוברים בתשתית אחודה המים "במחה", דהייו בתחום היישוב ושטחי המ

המשמשת למים לבית ולחקלאות בחלקה א', מאחורי הבית או בקיבוצים למתקים שאים 
  מגורים שבתחום המחה כמו לולים, רפתות וכיו"ב.

יתן להסיק לגבי קבוצת הספקים  מהם ממצאי הסקר המדגמי להלן תמצית תוים מתוך
לדוח לעיל בוצע סקר מדגמי אצל ספקי מים שתן ייצוג  1. כאמור בסעיף במרחב הכפרי
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. התוים שבטבלה אספו במסגרת שאלוים לכלל סוגי הספקים הקיימים במרחב הכפרי
ספקים במהלך הסקר המדגמי. המובים ואחידים שמולאו בפגישות  עם ציגי כל אחד מ

  :ח זה לדו 1א'-התוים המלאים מרוכזים בספחים א' ו

  הערות   ושא ההשוואה אחוז

   הים אגודות שיתופיות  69%

אגודה 
שיתופית 

המבוססת 
על יהול 

התדבותי 
מתקשה 

ביהול 
מערכת 

מים וביוב 
 יישובית

  המים כלליב םתעריפיהמ יםשותעריפים מחייבים לקוחותיהם ב 38%

חיוב שלא 
לפי 

התעריפים 
איו מותיר 

מרווח 
מספק 

לשיקום 
 .התשתיות
כתוצאה 

  מכך
מחציתם 

לפחות 
אים 

מפרישים 
סכומים 

לקרן 
שיקום 

ומסתמכים 
על מקורות 

חיצויים 
מזדמים 

לביצוע 
שיקום 

תשתיות 
  אם בכלל

  אים מפרישים סכומים לקרן השיקום  50%

מודגש 
שרכיב 

השיקום 
קיים 

  בתעריף

   מהלים מאגר תוים ידי  25%

יהול משק 
מים וביוב 

מודרי 
דורש יהול 
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ותיעוד 
במערכות 

מידע 
שהין 

תשתית 
בסיסית 

לספק מים, 
שאיה 
קיימת 

בחלק יכר 
מהספקי 

 המים

 כית אחזקה סדורה לכיול מוי מיםאים בעלי ת 94%

כיול מוי 
מים לפי 

החובה 
 בדין הוא

דבך 
מרכזי 

לאיכות 
חיובי 

  הצרכים 

 כית השקעות לשיקום תשתיות סדורה מכיים תמספקי המים אים   82%

מרבית 
ספקי 
המים 

במרחב 
הכפרי לא 

הכיו 
תכיות 
השקעה 

תלת 
 שתית

לשיקום 
תשתיות 

המים, 
ביגוד 

להוראת 
הדין 

  בושא.

 מספקי המים לא שיקמו תשתיות המים שים רבות  75%

פער קיים 
מידע ב

חשוב לגבי 
גיל ואיכות 

  התשתיות.

 ומהלים לחצי המים במערכת המים אים יודעים  31%

גורר 
פרצים 

ותקלות 
ברשת 
המים 
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וכמובן 
מגביר 

איבודי 
   .המים

 אים מבצעים ויסות לחצים דימי בהתאם לצריכה   100%

מוע 
הארכת 

אורך חיי 
התשתית 

גורר עודף 
פריצות 

  ופחת מים

 אים מכיים תכית תחזוקה שתית ומבצעים תחזוקת שבר בלבד  100%

יהול 
מערך 

תחזוקה על 
בסיס 

תחזוקת 
שבר בלבד, 

גורר 
הוצאות 
חריגות 

וקשיי 
תפקוד 

באספקה 
רציפה 
  ואמיה

 אים בעלי איגום וסמכים על איגום מחברת מקורות  69%

בעלי 
האיגומים 

הם בעלי 
רישיוות 

הפקה 
מרביתם 

סמכים על 
איגום 

מחברת 
מקורות 

ולכן לא 
יכולים 
לעמוד 

בדרישת 
שליש יום 

שיא 
, לאיגום
שהיא 

אלמט 
מרכזי 

בהטחת 
רציפות 

   השירותים
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חוסר מידע  אים מהלים רישום ממוחשב של תקלות ברשת המים  100%
מקשה על 

יהול 
מקצועי של 

  התשתית

  GISאים בעלי מערכת יהול גיאוגרפית   100%

 אים בעלי אתר איטרט להגשת מידע ופעולות לצרכים  63%

 אים מהלים תיק לקוח ממוחשב   100%

  

לדוח זה, עולה כי  1שערך והמצורף כספחים א' וא'המדגמי הסקר דוח ממצאי כאמור, מ
ספקים העצמיים/מקומיים לא מהלים מדייות אחזקה של מערכת המים והתחזוקה רוב 

 היא בעיקרה תחזוקת שבר ולא מתבצע שיקום אלא במסגרת תוכיות ייעודיות ותקציבים
רכשו תוכות דיווח תקלות המאפשרות מגד, חלק מהספקים הרב יישוביים . חיצויים

התייחסות לפי  תכית אחזקה תקופתית בהתבסס על כך. בייתחקר מקיף של תקלות 
ובסיכומים  26ספקים יתן לראות בטבלאות הסמכות שבדוח שבספח א' החל מעמוד 

  .1הפגישות המלאים שבספח א'

לכללי המים (קביעת תאים  6לעיין שיקום ושימור התשתיות, הרי שהוראת סעיף 
קובעת את החובה של כל ספק לערוך תכית שיקום ואחזקה  2014 -ברישיון), תשע"ד 

תקופתית למתקי התשתית שברשותו. כמו כן קיימת חובה לבצע בדיקות תקופתיות 
וקה שבוצעו ותקלות האספקה שאירעו במאגרי מים וכן רישום ומעקב אחר פעולות התחז

  לאורך השה. 

מממצאי הביקורות שמקיימת רשות המים בקרב הספקים במרחב הכפרי עלה, כי  רוב 
רובם של ספקי המים, כמפורט בטבלאות להלן, לא צייתו לחובה להעביר הצהרת ספק לגבי 

ידע על מצב מצב התשתיות, ומכאן יתן ללמוד לכאורה כי לחלקם לפחות אין מספיק מ
  התשתיות בתחומם. 

תמות המצב לגבי חובת עריכת תכית שיקום תלת שתי למתקי התשתית ולעיין שימור 
לאותם כללים), היא שגם בושא  8 – 7תכיות תשתית חדשות ואיתור תכיות ישות (סעיף 

לו זה מרביתם של ספקי המים במרחב הכפרי אים מכיים תכית השקעה תלת שתית ואפי
לא לשה קדימה. למרביתם חסר מידע על המצב בפועל וההחלטה על השקעות תלויה 

  במקורות חיצויים וללא שימוש ברכיב השיקום הקיים בתעריף.

ספקי מים  67מקבוצת מדגם של  2019עיון בדוחות הכספיים שהוגשו במסגרת דיווחי 
יקום תשתיות בשת מאותם ספקי מים לא ביצעו השקעות ש 35במרחב הכפרי עולה כי 

ספקים מים  16ספקי מים לא כללו בדו"ח שהוגש מידע על רכוש קבוע ולגבי  16הדו"ח, 
בוצעו השקעות שיקום כפי הראה בשת הדו"ח. מהתוים עולה כי מרביתם של ספקי 

  המים אים מבצעים השקעות שיקום תשתיות כמתחייב מהוראות כללי המים.

 ביוב מתן שירותי .4.3

בחית המצב באשר לאספקת שירותי המים גם היא מגלה תמוה מורכבת. קיים מגוון של 
מודלים לאספקת שירות זה, כאשר חלק מהספקים עוסקים באיסוף הביוב, הולכתו 
וטיהורו וחלק רק ברכיבים מסוימים מהשרשרת. כמו כן, במרבית המקומות ספק שירותי 

ם. מודל אספקה אחוד קיים רק במועצות המים וספק שירותי הביוב הם גורמים שוי
  אזוריות שהקימו חברה ייעודית למטרת אספקת שירותי המים והביוב. 

מתבצעת על ידי המועצה או ספק מטעמה כאשר בחלק אספקת שירותי הביוב  לרוב
מהיישובים המועצה או אותו ספק משמשים גם כספק שירותי המים לבית. בישובים 

ותי הביוב בתוך היישוב והמועצה ם לפיהם היישוב אחראי לשיראחרים יתן לראות הסדרי
יישובים בודדים  יצויין שקיימים גם מספרחת אחריות רק החל מהיציאה מהיישוב. קול

  שאין להם תשתית ביוב אלא בורות ספיגה
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בשל הפערים הגדולים בתשתיות הביוב, המדיה מסייעת בפיתוח תשתיות ביוב במרחב 
לים. התמיכות יתות הן להקמת מתקי טיפול בביוב והן להקמת הכפרי בהיקפים גדו

  תשתיות איסוף והולכה של הביוב. 
  

 ,₪ מיליון -417 כ של כולל בהיקף פרויקטים ה רשות המים תקצב 2018 שת במהלך
סכומים אלו יתו  .התמיכות להלי בהתאם מדיה והלוואות מדיה מעקי באמצעות

לתאגידי מים וביוב ולמועצות אזוריות או לחברות מטעמן. הכספים למטרות אלו גויסו, 
בין השאר במסגרת החלטות ממשלה לקידום המגזר הבדואי והערבי, תקציבים לקידום 

  רפורמה בביוב להקמת חברות ביוב אזוריות ועוד. 
  

ביצירת ים בתוחם זה ואת הצורך היקפי התקציב הגדולים משקפים את הפערים הקיימ
מגון שיאפשר התהלות בת קיימא של תחום הביוב, על מת להימע מהתבססות על 

  מימון באמצעות תקציב המדיה. 

 פחת מים .4.4

התון של פחת המים משקף את הפער בין הכמות שהפיק או רכש ספק המים לכמות שסיפק 
האחת, דלף  –לצרכיו. תחת תון זה מסתתרים תוים המתחלקים לשתי קבוצות 

בתשתיות, העשוי להצביע על מצב לא תקין של התשתיות ובעיות בתחום החידוש 
אי חיוב בגין מים המסופקים, דבר  והתחזוקה שלהן; השיה, מצבים של גיבות מים או

שמקשה על יצירת התהלות כלכלית בת קימא של הספק. בהקשר זה יש לציין, כי עם 
כיסתם של תאגידי המים והביוב למרחב העירוי והעברת האספקה לחברה ייעודית 

  ומקצועית, מדדי פחת המים וכן פחת הגביה השתפרו בצורה משמעותית. 

על ספקים מקומיים, ספקי המים במרחב הכפרי דרשים לדווח  בהתאם להוראות החלות
לרשות המים מדי שה על כמויות המים שהפיקו או רכשו מספקים אחרים ועל כמויות 

בחלוקה לפי מטרות הצריכה ושימושי המים השוים כיהם השוים המים שסיפקו לצר
. דיווחים אלו מצביעים )2014 –לכללי המים (קביעת תאים ברישיון), תשע"ד  23(סעיף (

גם על פחת המים הקיים ביישובים במרחב הכפרי (אף שאין בהם, כשלעצמם, כדי להצביע 
ם מדובר בבעיות של פחת מים מתשתיות או בבעיות של מדידה לא מספקת או גיבות הא

  מים).

שהתקבלו לאורך השים העלתה שאלות לגבי האופן שבו ספקים דיווחי האספקה בחית 
דיווחים בהכפרי מהלים את מערכת אספקת המים וערים לבעיות שקיימות בה.  במרחב
  הכשלים הבאים: מצאו

או שלא קיים  דיווחים המצביעים על פחת מים של מ"ק בודדיםעשרות ספקים העבירו  .1
, הדסית של יישובאספקת מים במערכת  יםסביר פחת מים כלל. דיווחים אלו אים

המים לצריכה הביתית מועמס על גבי החיוב של הצריכה  יתכן כי בחלק מהמקרים פחת
 . החקלאית

עט עומד על כמ )ומושבים קיבוציםאחוז הציות לחובת הדיווח בישובים המתוכים ( .2
כאשר  ,60% -כשיעור הציות עומד על הכפרי  אצל יתר ספקי המים במרחב, 100%

הגדולות במגזר הערבי יישובים הקהילתיים ואגודות המים  היישובים הגדולים יותר,
ספקי המים רק לחקלאות ממעטים וספקי המים הקטים לעומתם  ,מעבירות דיווחים
 להעביר דיווחים.

עולים התוים  2018לשת  יישובים במרחב הכפרי 578מיתוח תוי דיווחי צריכת המים ב 
  שלהלן:
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כמות 
יישובי

  ם 

פחת 
2018 

  אחוזים
פילוח 

  הערות   באחוזים 

ישובים 
  קהילתיים

קיבוצים 
  ומושבים

32 0 6% 

מעלה חשש  -אפס 
על דיווח שאיו 

 סביר

  43 

  38   לא סביר - 1מוך מ  7% 1 41

114 3 20% 

 3מוך מ   1גדול מ 
פחת מוך באופן  –

 חריג. 

  142  

163 6 28% 
 6מוך מ  3גדול מ 

 פחת סביר ואפשרי
  173  

  82    8קטן מ  6גדול מ  13% 8 73
  118   15קטן מ   8גדול מ  20% 15 113

42 30 7% 
קטן מ  15גדול מ 

30  
62  29  

578         

      
  

  

  

לא סביר -נמוך  

13%

יתכן שמוטה -נמוך 

20%

מצב תקין

27%

גבוה  

13%

גבוה מאוד 

27%

על פי ישוב   -ניתוח נתוני פחת מדווח במגזר הכפרי 
מדווח

לא סביר -נמוך   יתכן שמוטה -נמוך  מצב תקין גבוה   גבוה מאוד 
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, שכן הם מעלים חשש לעיוות מהתוים עולה כי לא יתן להסתמך על חלק יכר מהדיווחים
פחת המים גבוה באופן משמעותי מהורמה מהמדווחים   40%לפחות לגבי  של התוים.

  .2פיזי לפחת מיםהקבועה לגבי תאגידי מים וביוב 

כמו כן, עולה המסקה כי במקומות שבהם יתן להסתמך על דיווחי פחת המים, הרי שהוא 
הסיבה המרכזית לפחת המים גבוה ובעת בשל מצב יתן להיח, ש גבוה בצורה משמעותית.

מצביעים על בעיות  התוים המרחב הכפרי.לא מעט מיישובי התשתיות הירוד המאפיין 
  של אובדן מים, המחייבות התייחסות וטיפול.

 ספקיםשל ה דיווחחובות הציות ל .4.5

 המים חייבים ספקי המים להציג בפי רשות 2014לפי הוראות כללי הרישיון החל משת 
לכללי הרישיון. בוסף, עליהם להעביר דיווחים  27 -ו  26דוח כספי מקוצר לפי סעיפים 

בושא הכמות המוכרת לפי הכללים שקבועים לושא זה וכן דיווחים על אספקת המים 
בפועל והתפלגותה בין מהויות השימוש השוות. להלן תוי ההיעות לחובות הללו בקרב 

   –הספקים במרחב הכפרי 

  דיווחים כספיים

מספר חייבי  שה
  *הדיווח

הספקים   מספר
לפי שדיווחו 

  27 –ו  26סעיפים 

  המדווחים  אחוז

2018  1100  
   

133  12%  

2019  1100  337  30%  

  *מספר חייב הדיווח מצא בבדיקה ועדכון

  

  דיווחי כמות מוכרת

מספר חייבי  שה 
 הדיווח 

מספר הספקים 
שדיווחו כמות 

    מוכרת 

  המדווחים אחוזים

2018   993 862  

 

86.7%  

2019  990  820 83%  

  

  

  

  דיווחי אספקת מים

מספר חייבי  שה 
  הדיווח 

מספר הספקים 
שדיווחו דיווחי 

     אספקה 

  אחוז מהמדווחים

                                                           
. ההשוואה היא 2018הספקים בגין האספקה במהלך שנת הנתונים מתבססים על דיווחי אספקה שהתקבלו מ 2

  להכרה הנורמטיבית הקבועה בתעריפים לתאגידי מים וביוב.
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2018   1469  1269  86%  

2019   1591  1261 79%  

  

בדוחות  שמצאוגם איכות התוים יתן לראות, שאחוזי הדיווח הכספי הם מוכים מאוד. 
הכסות והוצאות הגישו דוחות, כללו בדוח הכספי הספקים שמ חלקואיה מיטבית, 

  זאת ביגוד להוראות בכללים.  שאין פעילויות של מים וביוב. ,מפעילויות אחרות

לחובת הדיווח, בשה האחרוה עשתה ברשות המים  הבשל התוים על רמת ציות מוכ
מגמת שיוי מסוימת כעת רת הפיקוח בושא זה ויתן לראות עבודה איטסיבית להגב

  ועליה במידת הציות לחובת הדיווח. 

אחוזי הדיווח בושא כמות מוכרת ואספקה למטרות הם גבוהים באופן משמעותי, אך גם 
כאן אין ציות מלא. כאמור לעיל, בכל האמור בדיווחי האספקה תוי הפחת (פורטו לעיל) 

  מעלים חשש שהדיווח על חלוקה למטרות איו מלא. 

לעיין הכמות המוכרת, יש לציין, כי ביקורות שעשות בקרב הספקים במרחב הכפרי 
שים, כפי שדורשים זאת  3 –מציפות מקרים רבים שבהם לא ערך סקר פשות אחת ל 

בהעדר הסקר, קיים ספק לגבי איכות התוים המשמשים הכללים בושא כמות מוכרת. 
  בעיין זה קיימת הפרה של הוראות הרגולציה.  גםלדיווחי הכמות המוכרת, ויתן לראות ש

 פעילות רחבת של ותי שירותים ללא שליטה של בעלי הרישיון .4.6

באספקת בפועל , אשר עוסקות בתחום המרחב הכפרי פועלות לא מעט חברות ואגודות
. . לכאורה מדובר בפעולה מטעם בעל הרישיוןלתושבים – ביחוד שירותי המים - השירותים

וקיימים לא מעט אותן חברות מהלות בעצמן את משק המים של היישובים, אולם בפועל, 
מעורבים בפעילות החברות ולא מפקחים על רמת כלל אים  הרישיוןבעלי מצבים שבהם 

  השירות היתת ועל עמידה בחובות הרגולציה. 

קים בפועל על פי המידע שבידי רשות המים במרחב זה פועלים הגופים הבאים, העוס
  מים, מבלי שהם מחזיקים ברישיון לכך:שירותי הבאספקת 

מספר היישובים שבהם היא   שם החברה/אגודה
  פועלת לאספקת שירותי מים

  יישובים 48  מימי הדרום והמרכז
  יישובים  55  מימי הגב

  שי יישובים ואזור תעשיה  מי לב השרון
  יישובים 28  מי רם

  יישובים 40 –כ   יחידת אייל
  ישובים או חלקים מהם 6 –כ   ע..ב. המאסטר

  ישובים 30 -כ  פסגת הגליל 
  ישובים 37 -כ  מימי מבואות ירושלים

  

 ו*יש לציין שיתן לראות תופעה וספת שמתפתחת בשים האחרוות. מדובר בתהליך שב
בפיתוח מקורות מים, בהפקה ובאספקה  ןת הוהן המרכזייאגודות מים גדולות שפעולות

לוקחות על עצמן  אגודות מים אלו. אספקת המים לביתכסות לפעול בתחום  ,לחקלאות
טים וספים של יהול באת הטיפול בחלק מן הממשקים עם גורמי הרגולציה ויתכן שגם בהי

האספקה לצרכים בתוך היישובים. כל זאת, מבלי לקחת את האחריות החוקית הובעת 
  מן הרישיון. 
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סקר העומק שבוצע על ידי חברת עדליא בחן את הקשר בין ותי השירותים לבעליו 
    :מציג את התמוה הבאהשאספו ממצאים היתוח הרישיוות. 

  
 ע..ב  אייל יחידת  רם מי הדרום מימי הגב מימי  

  המאסטר
 אופי

 עם הממשק

 בעלי

 רישיוות

   האספקה

לכל יישוב 
תעריפים 

שוים לפי 
החלטת ועד 
המושב,  ויש 

 30עמלה של 
 5-אג' לבית ו

אג' לחקלאות 
עבור 

 .השירותים
לכל מושב 

כרטיס 
ההלת 

חשבוות 
  פרד 

ביצוע חיובים 
+ גביה + 
אחזקת רשת 
המים + 
שיקום רשת 

מושב לכל 
כרטיס ההלת 
 חשבוות פרד

הסדרים 
החל  -שוים 

מאספקת 
מים לבית 
(ולחקלאות) 

מקצה לקצה  
וכלה במתן 

שירותים 
ציפיים. פס

בכל ישוב 
(בעל רישיון) 
יש איש קשר 

שהיקפי 
פעילותו 
משתים 
בהתאם 
  להסדר 

מתן מעטפת 
יהולית 

וגביית עמלת 
  יהול 

מספקים 
שירותים 

לאגודה 
 מקומית
בעיקר 

מועצה ב
האזורית 

    משגב

 קביעת אופן

   התעריפים
לפי החלטת 

 .ועד המושב
שאיו תעריף 

בהכרח על פי 
  הכללים. 

כללי לפי 
  םתעריפיה

מרבית 
הישובים 
משלמים 

תעריפי 
 כללים.
בחלק 

מהישובים 
התעריף 

מבוסס על 
תעריפי 

מקורות + 
מרווח למי 

  רם

תעריפי 
   כללים

תעריפי 
  כללים

 עסקי מודל

 טיפול

 (מי שוטף

 ושא

  בפחת)

חלוקת 
הפרשי מדידה 

יחסית 
לצריכה 

בחקלאות 
) 1ובמגורים. 

מושב המחויב 
לפי תעריפי 

פחת  -תקות 
המים 'ופל' 
על החקלאות 

) 2בלבד. 
מושב שאיו 

מחויב 

אין העמסה 
של פחת המים 

באספקה  -
לחקלאות 

חלק 
ים מהמושב

מחייבים את 
הפחת על 

החקלאים, 
במרבית 

היישובים 
פחת המים 
הוא על חשבון 
  המושב/הצרכן

בכל 
הישובים 

בהם יתן 
שירות מקצה 
לקצה מי רם  
מקבלת את 

התשלום 
מהצרכים 

ומשלמת 
 -למקורות 

כך שהיא 
  ושאת בפחת

יהול שוטף 
של חיובים, 

גביה, 
תחזוקה, 
לא  -השקעות 

ושאים בפחת 
  המים 

הצרכים 
משלמים 

לחברה והיא 
משלמת 

כל  -למקורות 
המים חל  פחת

החברה. 
מעבר לכך, 

שום  אין לו
החה בתעריף 
מקורות (אין 

הכרה 
במוסדות 

  ציבור)  
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 ע..ב  אייל יחידת  רם מי הדרום מימי הגב מימי  

  המאסטר
בתעריפי 

פחת  -תקות 
המים מתחלק 
וופל גם על 

  המגורים
 עסקי מודל

 מימון

 השקעות

 (שיטת

 גביית

 מרכיב

  פיתוח)

אין מודל 
עסקי מסודר, 
אך השקיעו 
קר"מ בעלות 

 10 -של כ
  מלש"ח בשה 

יתרות 
מתעריף + 

מעקים 
  מהסכם המים 

בהעדר 
מרווחים אין 

כמעט 
השקעות. 

במידה וקיים 
מקור חיצוי 

מכיים 
לישוב תכית 

השקעות 
ליצול 

  הכספים 

תשלום דמי 
חיבור, 

הצטרפות לפי 
תקון 

  האגודה בד"כ

תשלום דמי 
חיבור 

(תשלום חלקי 
ולא מספק) 
אין מקורות 

אחרים 
להשקעות 

(מלבד פיות 
לרשות  רבות

  המים)

 ספק זהות

 המים

 לחקלאות

 ואופי

 הממשק

  מולו

מימי הגב 
גובה עמלה 

אג' על  5של 
  חקלאות

דמי שרות 
שגבים 

מהספקים, 
לפי מאפייי 

  הספק 

כאמור, 
במרבית 

הישובים 
המתוכים 

מי רם 
משמשת 
כותת 

שירות גם 
בתחום 

המים 
  לחקלאות

לרוב 
האגודות 
מספקות 

לבית בלבד 
חלק מספקות 
גם לחקלאות 

וחלק 
מספקות 

לחקלאות 
  בלבד

בחלק 
מהישובים 

קיימים גם 
צרכים 

חקלאיים. 
אספקת 

המים 
לצרכים אלה 
מבוצעת על 

ידו. 
לחקלאות יש 

הפרדת 
  מדידה מלאה

 ספק זהות

 ואופי הביוב

 הממשק

   עימו

המועצות 
האזוריות. 

שלח דיווח 
  צריכה 

המועצות 
האזוריות. 

שלח דיווח 
צריכה. לחלק 

מהמועצות 
גישה למע' 

המידע 
 הממוחשבת 

המועצות 
האזוריות. 

שלח דיווח 
  צריכה

תאגיד או 
המועצות 

האזוריות. 
שלח דיווח 

  צריכה

קולחי משגב 
מחוברים 

ישירות 
לקר"מ שלו 

ושואבים 
  משם תוים 

 תוי בסיס

   צרכים
תוכה 

ייעודית של 
 האגודה 

תוכה ייעודית 
אין מערכת  -

תיקי לקוחות 
  ממוחשבת

בקודת 
 -התחלה 

קובץ תוים 
מבעל 

הרישיון. 
ובהמשך 

דיווחי 
  צרכים

מערכת מחשב 
ייעודית של 
יחידת אייל 
עם מאגר 

תוים 
  מסודר

מוהל 
באקסל, 

מעדכים פעם 
בשה בדיווחי 

 צרכים
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  המאסטר
 שיטת

   המדידה
  ברוב קר"מ

  
בחלק קר"מ 
ובחלק מדידה 

 ידית 

  בחלק קר"מ קר"מ 
  

 קר"מ 

 תחזוקה

   מוים וכיול
יש תחזוקת 
מוי מים 
בשיתוף עם 

 ארד דליה 

אין תוכית 
עבודה סדורה 

יש פעילות  -
  שוטפת

בד"כ מבוצע 
בדיקה 
  שתית 

מוים 
מכוילים חלק 

מהאגודות 
  התקיו קר"מ 

כיול תקופתי 
(בד"כ פעם 

  בשה)

 הפקת אופן

  החשבון
תוכה ייעודית   תוכה יעודית 

אין מערכת  -
תיקי לקוחות 

  ממוחשבת

החשבון 
מופק 

באמצעות 
תוכה 
  יעודית 

תוכה לא 
מוכרת אבל 
בעלת כל 

התכוות 
  הדרושות 

תוי הקר"מ 
מיוצאים 
 לאקסל. 

 טיפול

 - בתקלות
   מאפייים

פקח יישובי 
אחראי 
לתיקון 
התקלה 

בסיוע מימי 
 הגב 

פקח יישובי 
אחראי 
לתיקון 

התקלה בסיוע 
  הקבלן 

איתור 
תקלות דרך 

מערכת 
 2הקר"מ + 

אשי שטח 
ואשי קשר 

 בישובים

ציג האגודה 
אחראי, צוות 
של יחידת 
אייל מבצע 

תיקוים 
  אזורים 

איתור תקלות 
דרך מערכת 
הקר"מ + 
ציג יישובי. 

תקלות 
מורכבות 

יותר 
מטופלות ע"י 
  קבלי אחזקה

 קהל קבלת

  מאפייים –
במשרדי 

החברה. אין 
קבלת קהל 

  ביישובים
יש גובים 

אזוריים 
לפזורה 

 הבדואית 

בסיף מרכזי 
 ברמלה

אין משרדי 
 קבלת קהל. 

קבלת קהל 
מרכזית 

בעפולה + 
קבלת קהל 

מצומצמת 
באגודת המים  

קבלת קהל 
במשרד 

  בכרמיאל

 מוקד

   טלפוי
אין מוקד 
טלפוי ייעודי, 

הפיות 
ישירות 
לעובדי 

  האגודה 

יש מעה 
טלפוי ללא 

  מוקד 

מעה טלפוי   מוקד טלפוי  מוקד טלפוי 
ע"י המכ"ל 
או עובד 

  האחזקה

 מדייות

 השקעות

   ואחזקה

אין תוכית 
עבודה סדורה 

יש פעילות  -
 שוטפת

אין תוכית 
עבודה סדורה 

מתבצעת  -
תחזוקה 

שוטפת. אין 
לאגודה מידע 
על השקעות 

מאחר 
והתוים 

מצאים אצל 
ספקי המים, 

בפועל, אין 
השקעות 
במערכת 

אין  -המים 
מקורות. 

בעבר 
השקיעו 
בקר"מ 

ובמערכות 
ויסות 

לחצים. יש 

יחידת אייל 
מקבלת יישוב 
ומעריכה מצב 

התשתיות 
ומכיה 
תוכית 

השקעות 
להחלטת 

מהלי 
האגודה, חלק 

מהאגודות 

במרבית 
הישובים היה 
פחת מים 
גבוה וריבוי 

תקלות. 
בשים 

האחרוות 
 -הפחת ירד 

בעיקר בגין 
טיפול קודתי 

בתקלות 
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  המאסטר
ההשקעות 

בהחלטת 
המושב ולפי 

  המקורות 

מערכת 
יתוח 

תקלות 
המאפשרת 

הכת תכית 
  אחזקה 

החליפו את 
כל תשתית 

המים 
בתחומן , 
חלקן התקיו 

מערכות 
מעבר  -קר"מ 

להשקעות 
מבצעים 
תחזוקה 

  שוטפת בלבד

ששיפר 
קודות 
תורפה 

במערכת 
המים (מימון 

הטיפול 
בתקלות היה 
של החברה). 
אין מדייות 
השקעות או 

תכית 
אין  -אחזקה 
  מקורות 

 מידת

 המעורבות

 בתכיות

 השקעה

   ךארו לטווח

מידת 
מעורבות 

רבה, הושקעו 
מלש"ח  10-כ

בשה 
בהתקות 

מערכות 
 30-קר"מ ב
יישובים, 
הרשתות 

ביישובים 
המוהלים 

ע"י מימי הגב 
מצויות, אין 

 -פיצוצים 
מרבית 

היישובים 
חידשו את 

  הצרת 

מידת 
מעורבות 

מוכה, אין 
לאגודה מידע 
על השקעות 

מאחר 
והתוים 

מצאים אצל 
ספקי המים, 

הן  קעותההש
החלטת  לפי

המושב ולפי 
המקורות 

שהוא מעמיד 
  לשם כך

במידה 
והישוב 

מקבל כספים 
ממקור 
חיצוי 
(משרד 

החקלאות, 
הסכם 

החקלאים 
וכו') מכיים 
עבור הישוב 

תכית 
  השקעות 

השקעה 
מתבצעת 

יש שכ
מקורות 
כספיים 

 –חיצויים 
קיימת 

מעורבות 
גדולה 

בתכית 
  ההשקעות 

אין תכית 
  השקעות 

 שיעור

 הפחת

 + הממוצע
  הסבר

משתה 
  מישוב לישוב 

משתה מישוב 
  לישוב 

בישובים 
הוותיקים 

רמות פחת 
גבוהות 
יחסית. 

מתמודדים 
באמצעות 

  ויסות לחצים 

לכל אגודה 
פחת שוה 
בד"כ פחת 

ל  5מוך בין 
למעט  10

מקרים 
  מיוחדים 

פחת במגמת 
ירידה אך 
עדיין גבוה 

  )15%(מעל 

 

      
, אחד ההיבטים הבעייתיים שעלו מהראיוות הואכפי שיתן לראות מהטבלה לעיל, 

שכיסת גורם שאמור להיות ותן שירותים מקצועי לתחום המים, איה מביאה לשיוי 
בהיבט של מידת הציות לכללים בוגע להפרשת כספים לצרכי שיקום וביית תכיות שיקום 

מדייות  ביית יסת החברות איה מקדמת אפילוכשארוכות טווח. כך גם יתן לראות 
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. לא מצאה מדייות ותכון תחזוקתן ושיקומן סדורה בושא ההפרשה לשיקום תשתיות
בידי בעל הרישיון לפי שיקול  התיתות השירותים וההחלטה בעיין היכזו בקרב החברות ו

עמ'  א(דו"ח עדלי ובהתאם למקורות הכספיים החיצויים שהיישוב הצליח להשיג דעתו
ביישובים המקבלים שירותים מספקים שאים בעלי הרישיון, יתן  גם כפועל יוצא,. )13

לראות העדר פיתוח של תשתיות המים והעדר אחריות לפחת המים (הכורך בתוכו העדר 
  מוטיבציה למוע פחת מים באמצעות שיקום התשתיות). 

המהלות מציעות לספקי המים השוים לבצע השקעות במערכות והחברות אגודות המים 
לא צברו הון לשיקום המערכות בבוא הזמן ולכן  הישוביםהמים בתחומי היישוב, אך 

  והוא לא מבוצע. תשתיות  שדרוגקיימים יישובים בהם ידוע כי דרש 

חדשות, הפקעות שבוצעו או מקורות כספיים קיימים מקרים שבשל פיתוח שכוות 
וצרו משאבים לשיקום תשתיות, אך מדובר במיעוטם של היישובים חיצויים אחרים 

  מתוך סך הספקים במרחב הכפרי.

בהיר, כי השימוש של בעל רישיון בגורם מקצועי שותן לו שירותים מסוגים שוים איו 
פסול. הקושי מתעורר מהעדר פיקוח מצד בעל הרישיון, אובדן הקשר עם החובות על פיו 

התעלמותו מחובת הציות לכללי הרגולציה. יתוח המצב מראה שתופעה זו קיימת באופן ו
רחב והחברות שכסו לעסוק בתחום לא הביאו לגיבוש דרכי פעולה הכוללת יהול בר 

  קיימא ותרבות לש ציות לרגולציה.  

 העברת מידע בין ספק שירותי מים לספק שירותי ביוב .4.7

המים לפק שירותי הביוב היא חיוית כדי להבטיח את  העברת מידע בין ספק שירותי
התהלותו התקיה של ספק שירותי הביוב ואת פיתוח התשתיות המתאים לצרכי היישוב. 

המועצה או ספק של  והביוב עשית בידי אותו גורם, במקומות שאספקת שירותי המים
  . המידע מצוי בידי ספק שירותי הביובהמועצה 

שירותי המים היא עצמית או באמצעות ספק שאיו ספק שירותי  במקומות שבהם אספקת
התוים  וצר צורך לקבוע הוראות רגולציה המחייבות את העברת המידע.  הביוב

לספק ועל ספק שירותי המים להעבירם  המים לביתתוי הצריכה של הם מועברים ה
  במספר אופים:ההעברה עשית  .שירותי הביוב

 העברה ישירות על ידי ספק שירותי המים לספק שירותי הביוב.  .1

ישם ישובים המבקשים לקבל מספק שירותי המים את קריאות המוים והם מעבירים  .2
 באמצעות האגודה של היישוב. אותן למועצה/ספק שירותי הביוב בעצמם

ישן מועצות שיש להן גישה ישירה למערוכת המידע הממוחשבות לקריאות מוי  .3
 המים. 

ישם יישובים המספקים לעצמם שירותי מים ושירותי ביוב ומעבירים את התשלום  .4
 בגין שירותי המט"ש למועצה/מט"ש לפי צריכת חורף. 

 יש יישובים שבהם הצרכן מעביר את תוי הצריכה למועצה.  .5

פיצול השירותים במסלולים הללו יוצר קושי לצרכן, שלעתים דרש לפעול מול שי ספקים 
קושי  ופערי המידע אף יוצריםיות בחשבוות. ווים. כמו כן עלולים להיווצר עיוותים וטעש

  בתכון מתאום של התשתיות ובהתהלות יעילה לפיתוח התשתיות. 

מביקורות שעשו במרחב הכפרי עלתה תמות מצב לפיה לא תמיד יש התאמה בתקופות 
ווצר קושי גם בסכרון התוים ם במועדים שוים ישל המידע המועבר, הדיווחים עש

מעות ילצורך יצירת חשבון הביוב. אין צריך לומר, כי עיכוב בהעברת המידע ובוודאי ה
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ת להל מערך חיובים סדיר ושטוף כגד שירותי הביוב ומהעברתו מסכלים את האפשר
 שיתים באופן רציף.  

  בעיות הובעות מקוטם של ספקים .5

 מדובר  ביחס לכמות התושבים במרחב. רישיוות אספקה רביםבעלי  ליםועפמרחב הכפרי ב
 םמיגור קוטם של הספקיםהביזור ו מצומצם. תחום פעילותב קטים שפעיליםספקים ב

  ;לבעיות בושאים שוים כפי שיפורט להלן

  וטיב השירות לצרכן הרמ .5.1

 אותה רמת שירותלספק  מתקשיםיישוב בודד במים שאחראים לאספקת ספקים קטים 
שאחראי להל  אדם מבוצע כמשרה חלקית או וספת של םלצרכן. בד"כ יהול משק המי

. מרביתם של ספקים אילו סמכים על מיקור חוץ לאחזקת את מערך המים של היישוב
רשת המים ולטיפול בתקלות, מערך הבקרה הדרש ליהול מערכת מים ברמה אותה לא 

והעדרו פוגע ביעילות אספקת לא קיים מסד תוים ממוחשב אצל חלק  מהספקים קיים. 
תחזוקת שבר (בעת אירוע תקלה / כ. מערך התחזוקה במרבית המקרים מבוצע השירותים

טיפולי תחזוקה שוטפים. למרבית מהספקים אין מערכת ליהול תחזוקה ואין כמעט פיצוץ) 
הפקוח על ול עמוק יותר. הם אים אוספים את המידע כדי לאתר מוקדים המחייבים טיפו

  עבודות שמבוצעות מעת לעת גם הוא חסר.

בכל האמור בשירות לצרכן, אין אחידות ברמת חיובי הצרכים, הגשת המידע, משלוח 
שוברי חיוב, משלוח מידע בדבר צריכת המים, בדיקות מוי המים, חיובים שוים שאים 

  לפי הכללים מועדי פתיחת קבלת קהל ועוד.

ל עהאחראי הקשר הישיר עם אף הוא, של העובדה שמספר הצרכים מצומצם , במאידך
מגשר במידה  אצל ספקים יישובייםוישיר מספק יחס אישי שיהול מערך המים ביישוב 

  מסוימת על הפער באיכות השירות. 

הותות שירותים לבעל הרישיון, גישר זה איו חברות כאשר האספקה מתבצעת על ידי 
בטיפול בפיות הציבור בשל העדר אפשרות לקבלת בכל האמור שירות מוכה הרמת  קיים

קהל מסודרת ווחה מטעם קבלן השירותים ברמה היישובית או באמצעות מוקד קבלת 
המעה לפיות הציבור מתבצע אל מול ציגי  ת איטרטי. על פי רוב,קהל או מערך פיו

  הספק בשטח וללא מעקב ותיעוד מסודר.

  לקוטן החיסרון  .5.2

משק המים הה היום מכלים טכולוגיים ומחשוביים המאפשרים יהול אפקטיבי ויעיל 
שלו ושליטה על מערכות המים, באופן שמאפשר מעקב ופיקוח על תקיותן ואספקת 

בכדי להפעיל מערכות חיויות אילו שירותים רציפה תוך מסעור עלויות ואובדי מים. 
ביעילות, דרש גודל מיימלי של ספק המים שלא קיים במרחב הכפרי במבה המבוזר בו 

משאבים על מת שיתן  תפעול מערך שירות לקוחות יעיל ואיכותי דורשגם הוא פועל כיום. 
  ו. יהיה לתת שירות טוב ולהתבסס על הכלים הטכולוגיים הקיימים בשוק למטרה ז

ההכסות תפעול רשת המים ואספקת שירותים אותים לצרכים כיסוי עלויות מקור ל
כאשר מדובר בספקים קטים, המספקים כמויות קטות למטרות  ממכירת שירותי המים.

בית, המקורות הכספיים למימון הכלים הדרשים ליהול הרשת ולאספקת שירות לצרכן 
הם מצומצמים. יש לציין, כי חלק מהספקים מספקים היום כמויות משמעותית של מים 

הפעילות הביתית היא למטרת חקלאות. אולם, היכולת להפוך אספקה זו למקור למימון 
מוגבלת. כמו כן, באזורים רבים קיים תהליך של מעבר של החקלאות להתבססות על מים 
חותים, שמסופקים על ידי ספקים אחרים. בוסף באוזרים רבים האספקה לפעילות 
החקלאית עוברת לידיהם של ספקים אזוריים לחקלאות ואיה מצויה עוד בידי הספק 

  המקומי היישובי.  
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  אפייים הדסייםמ .5.3

 עלותההתיישבות הכפרית מתאפיית בביה צמודת קרקע ומגרשים גדולים. כתוצאה מכך, 
היא גבוהה יותר מיחס זה בעת שמדובר המים שעוברת בהם תשתיות ביחס לכמות ה

בתשתית לאספקה לביה עירוית רוויה. מכאן עולה שעלות ההון למ"ק לאספקת 
  והה יותר מהעלות במרחב העירוי.  השירותים במרחב הכפרי היא גב

  תות פיסיתיא .5.4

של הספקים במרחב הכפרי, יכולתם הפיסית מוגבלת והם אים ערוכים  קוטםבשל 
  לטיפול בתשתיות בהיקף רחב.

גם היכולות ההדסיות של ספק קטן הן מוגבלות ביחס לספק אזורי או ספק גדול ובעל 
  . משאבים עצמיים

עשוי פעל כדין ולא הפריש כספים לקרן לשיקום התשתיות יתרה מכך ספק קטן שלא 
להיקלע לסיטואציה של חסרון כיס במקרה של תקלה רחבת היקף בצרת מתיישת, 
וכפועל יוצא להימע מהחלפה ושיקום הצרת במועד, דבר אשר עשוי לפגוע גם הוא ברמת 

לא רק זאת אלא שגם  ות מוכה לצרכן.רמת שירללבזבוז מים ו ,האמיות של המערכת
במקרה שקיימת קרן שיקום בגלל היקפי הפעילות המוכים יחסי (בהתאם למספר 
המשתמשים והיקף הצריכה) קיים קושי אובייקטיבי ביצירת קרן שיקום אפקטיבית ללא 

  מקורות השקעה חיצויים וספים.
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  זיהוי הבעיה וסיבותיה .6

במרחב הכפרי מתאפיית בחוסר אחידות והביוב המים שירותי כמפורט בסקירה לעיל, אספקת 
ת ותשתיהתחזוקת  ההדסי. סוגית ברמת השירות, הן ברמת השירות לצרכן והן ברמת השירות 

אים  הביובשבין ספקי המים לבין ספק שירותי  ביטחון מים והממשקיםושיקומן, סוגיית 
שים מאז חקקו כללי המים (קביעת   , 7יתן לראות שעל אף שחלפו כברכמו כן .מוסדרים

ן בהיבטי , מידת הציות לכללים הללו מוכה ביותר. וזאת, ה2014 –תאים ברישיון), התשע"ד 
  עים לממשקים עם הרגולטור.   ההדסה והן בהיבטים הוג

הרישיוות מצויים בידי גורמים שוים, אך על פי רוב, הם מוחזקים בידי גורמים הקשורים 
ועד היישוב או אגודה שמהלת את עייי היישוב. מרבית הרישיוות מצויים בידי  –ליישוב 

, אך במקרים רבים, הוא עצמו לא עוסק באספקת השירותים בפועל וקיימת הספק המקומי
התרחקות בין הצרכן לבין ספק השירותים שלו. כמו כן, אספקת השירותים מועברת בפועל לידי 

ים והם מועים מאיטרסים שוים, זאת על אף שמדובר באספקת גופים שאים גופים ציבורי
   שירות חיוי לצרכים. 

   – תמות המצב היום מתאפיית בכמה חוסרים בולטים

והישעות על חוסר התמחות של בעלי הרישיוות באספקת שירותים בתחום המים  .1
השירותים , שאים ושאים באחריות לחובות הרגולציה ואספקת גורמים חיצויים

  ;בעלי איטרס קצר טווח ושהים
הקמת גבוהות להון עלויות בייחוד לאור בעיות הובעות מקוטם של הספקים,  .2

 ועלויות תפעול גבוהות תשתיות ה
  ;היערכות ומוכות המרחב לאספקת מים בעת חירוםהעדר  .3
יח אי ציות להוראות רגולציה לרבות אי הפרשה לקרן שיקום, הפוגעת באפשרות להבט .4

 התהלות בת קיימא של הספק. 
 העדר תכון ארוך טווח; .5
הן בהיבט הצרכי והן בהיבט ההדסי. בכל  בחלק מהישובים רמת שירות מוכה .6

האמור בשירות לצרכים, מגמות של התבססות על ותי שירותים שאים בעלי 
, מכיוון רישיוות ואשר פועלים במספר יישובים, עלולות לפגוע עוד יותר ברמת השירות

שאין מדובר עוד בבעל תפקיד מקומי, היכול להיות קשוב לצרכי התושבים 
  המקומיים. 

המחקר שעשה בשטח אושש את ההחה, כי ביישובים רבים לא פועל ספק שירותים מקצועי 
שהוא בעל הרישיון. בשטח צמחו מודלים של ספקי שירותים לבעלי הרישיוות, שהם לא פעם 

מקצועי ים ומבצעים את עבודתם ללא פיקוח שירותה במערכת אספקת השליטהדע והיבעלי 
  בה בעת, הם אים בעלי האחריות המשפטית למתן השירות ולאיכותו.  של בעל הרישיון.

צמיחתם של גופים ותי שירותים, שמחליפים בשטח את בעל הרישיון ללא העברת האחריות 
  ה, על הקושי של בעלי הרישיוות למלא את תפקידם. מהמשפטית לידיהם, מלמדת, כשלעצ

לא הביאה לעלייה ברמת הציות  אלו,לצד זאת, יתן לראות, כי כיסתן של חברות ואגודות 
  .לתושב ואף לא לשיפור במצב התשתיותלשיפור ברמת השירות  , לא הביאהלכללי הרגולציה

בשטח יש להוסיף, כי הרגולציה על הביזור הרחב והקשיים היכרים היום בתפקוד הספקים 
חלקית ביותר, וטרם קבעו למרחב הכפרי אמות מידה שירותיות והדסיות מלאות. היום היא 

עם השלמת תהליך קביעת הרגולציה, היא צפויה להיות מורכבת עוד יותר ותחייב הפיית 
  משאבים רבים יותר לעמידה בהוראותיה.

 לה מהפרק הדן במגבלות הוצרות מקוטם שלעו שיוצר בעיה במרחב הכפריאלמט וסף 
הספקים. פרק זה מלמד, שבסוג כזה של שירות, הממומן באמצעות התעריפים שהספקים 
רשאים לגבות מצרכיהם, דרש שאחריותו של הספק תאופיין כך, שיהיה בידיו זרם הכסות 
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ות הוא רכיב הכרחי . פח הפעילמספק למימון הפעילות לרבות מימון לפעילות צופות פי עתיד
  איתות פיסית מספיקה לתחזוקת התשתיות המרובות במרחב זה. כדי ליצר 

לציין, כי ריבויי הספקים מעבר לרבדים המתייחסים להיבט הצרכי של ושא מורכב זה, יש 
יוצר גם עלות גבוהה אצל הרגולטור ומחייב הפיית משאבים רבים כדי להתמודד עם כמות 

  המפוקחים. 

כמו גם הצורך בהתמקצעות תמות המצב הזו והצורך בהעלאת רמת המורכבות של הרגולציה 
באספקת השירותים הללו מחייבים העברת השירות לידיים מקצועיות ומציאת פתרון לחסרון 

  .לקוטן

 מטרת ההתערבות הרגולטורית .7

לאספקת  בהתאם להוראות חוק המים, האסדרה במשק המים היא באמצעות רישיון. רישיוות
השירותים יתו לאורך כל השים וקבעו גם הוראות רגולציה מצומצמות יותר למרחב הכפרי. 
ממצאי הבחיה שעשתה ויתוח התוים שמצויים בידי רשות המים מצביע על כך שמודל זה 
איו יכול להימשך, כאשר מבקשים להבטיח אספקת שירותים אותה בשגרה ובחירום 

  א. והתהלות בת קיימ

לאור זאת, ההתערבות במערך הרגולטורי הקיים ועדה להבטיח, כי אספקת השירותים תהיה 
. מכיוון שמדובר 21 –באמיות אספקה ובאיכות שירות המתאימה לאספקה לבית במאה ה 

באספקת השירותים לצורכי בית, ולא יתן בהקשר לשירות זה להצביע על שוות רלווטית 
ים בישראל השאיפה היא לייצר רגולציה שתאפשר אספקת שירותים בהשוואה לכלל צרכי המ

  בסטדרט דומה לזה שיתן לשאר הצרכים בישראל. 

לבעיות שמתעוררות כמו כן, יש צורך לתת מעה לבעיה של ריבוי הספקים במרחב הכפרי,  
יצול בין ותי שירותי המים ולותי שירותי הביוב ולתופעה של התבססות ספקי שירות ללא מפ

  אחריות משפטית לעמידה בחובות הרישיון. 

 

8. יסוח חלופות  

 ;השארת המצב כפי שהוא  .א

  ;השארת מבה הספקים הוכחי והחלת הוראות רגולציה להעלאת רמת השירות  .ב

לצרכי אחודים ביוב מים ו מספק  שירותיש גורםלהעברת האחריות  - רב ישובייםספקים   .ג
  ;קצה במספר רב של ישובים

  :חלופה זו יכולה להתקיים באמצעות מספר מודלים

 ותבבעלות מלאה של המועצה האזורית הקמת חברות ב.   

 יציפאליים -קיימיםוביוב  העברת ישובים לתאגידי מיםאו  בהתעלם מגבולות מו
  .העברה של כל יישובי המועצה לתאגיד

  ם מצליחים לתת שירות מתאים העברהות של ישובים ספציפיים, שאישל רישיו
   יישובי.ספק רב לידי 

  ו בשליטה של גורםות והעברת אספקת שירותי המים והביוב לגוף שאימתן רישיו
  מויציפלי.

 .שילוב בין חלופות 
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  חלופותה תיאור .9

 כפי שהואהשארת המצב  .9.1

השארת המצב הקיים, מבלי לבצע כל מהלך רגולטורי במרחב הכפרי, הותרת הפיצול בין 
ואי החלת כללי אמות מידה השארת מצב של ריבוי ספקים ספק המים לותן שירותי הביוב, 

  . ואמות מידה הדסיות לשירות

  השארת מבה הספקים הוכחי והחלת הוראות רגולציה להעלאת רמת השירות  .9.2

מתווה זה לא יחול שיוי בזהות הספקים או במבה שלהם, אך יחול שיוי משמעותי ב
  . בדרישות הרגולטוריות מהספקים

  ישובייםרב אספקת שירותים באמצעות גופים מקצועיים  .9.3

  מועצות אזוריותעירויות של ההקמת חברות  .9.3.1

את  לגודלן) תספקות אזוריות, בהתאם בחלופה זו, כל מועצה אזורית (או מספר מועצ
מודל זה קיים שירותי המים והביוב באמצעות חברה שבבעלותה שתוקם לצורך האסדרה. 

כבר היום במספר מועצות אזוריות. יתן לציין בהקשר זה את החברות יובלים בעמק, 
  קולחי משגב, קולחי גליל עליון. 

 העברת ישובים לתאגידי מים וביוב קיימים .9.3.2

לתאגידי מים  ואף מועצות אזוריות שלמות ם במועצות האזוריותבמתווה זה ישויכו יישובי
 יצרוך שירותי מים וביוב מתאגידהאזורית שיצטרף למתווה כך שכל יישוב במועצה  ,וביוב

מודל זה יושם לאחרוה במועצות האזוריות אלבטוף ובוסתן הקרוב אליו. המים והביוב 
  אל מארג' 

 רשותילספק רב בחובותיהם  של ספקים שאים עומדיםהעברה הדרגתית  .9.3.3

השיוי בזהות ותן בשוה מחלופת הותרת המצב כפי שהוא בלא החלת כל רגולציה, בחלופה זו 
השירותים עשה רק אם ספק השירותים הוכחי הגיע למצב של קריסה ווצר הכרח לעשות את 

יבית, בשל המצב השיוי. מודל זה יושם עד היום במספר יישובים והוא עשה תוך מתן תמיכה תקצ
  החמור שבו היו תשתיות האספקה.  

מתן רישיוות והעברת אספקת שירותי המים והביוב לגוף שאיו בשליטה של  .9.3.4
  גורם מויציפלי.

המהלות היום מסחריות או לאגודות, דוגמת אלו  רישיוות אספקה לחברותווה זה מציע לתת מת
. כיום הן עושות זאת ללא אחרות חוקית עבור בעלי הרישיוות במרחב הכפרי את שירותי המים

ימי הגב בע"מ, פסגת הגליל בע"מ, מימי מבואות מ -לאספקת השירותים. בין הדוגמאות הקיימות 
 העברת האחריות המשפטית לשירותי המים תתווסף האחריותמהלך של ל ירושלים בע"מ ועוד.

  . , שמצויה כיום (על פי רוב) בידי המועצה האזוריתובלאספקת שירותי הבי המשפטית

  

  השוואה בין חלופות ובחירה . 10

 ובחית הטל הרגולטורי הצפויסיכום יתרוות וחסרוות של החלופות  . 10.1

של החלופות השוות שהוצגו בסעיף  ה של מידת המעהבחיעל ידי החלופות עשתה  ןההשוואה בי
  :6ל  בעיות שהוגדרו בסעיף  9

  

  הצורך שהספק יהיה גוף ציבורי המייצג את צרכי המים: – 10.1.1
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  פרוט  המעה לצורך  חלופת ספק

השארת המצב כפי 
  שהוא

במקרים רבים הרישיון לאספקת המים יתן לאגודה   בוי
מת האגודה גצרכי המים, כדו לשאיה מייצגת את כל

 םחברי \החקלאית בישוב שלא כל צרכי המים חברים
  פעילים באגודה זו.

השארת מבה 
הספקים הוכחי 
והחלת הוראות 
רגולציה להעלאת 

  רמת השירות

  כ"ל  בוי

הקמת חברות 
עירויות של 

  המועצות אזוריות 

צרכי המים מתגוררים בתחום המועצה במודל זה   גבוה
השפעה על בעליו של בעלי פוטציאל לכן האזורית ו

ההשפעה הדמוקרטית ספק השירותים מכוח יכולת 
  מועצה. שלהם על פעילות ה

העברת ישובים 
לתאגידי מים וביוב 

 קיימים
  

הצרכים יהיו מיוצגים בתאגיד באמצעות המועצה, אך   גבוה \בוי 
עשויים להיות מצבים שהקשב של התאגיד לישובים 

  .יותר אילו יהיה מוך

מתן רישיוות 
והעברת אספקת 
שירותי המים 

שאיו והביוב לגוף 
בשליטה של גורם 

  מויציפלי

הגופים אים ציבוריים ואים בשליטה מויציפלית, כך   מוך
והפעילות  שהמחויבות לצרכים עשויה להיות מוכה

עלולה להיות מוטה לאיטרסים אחרים של בעל 
  .הרישיון

  

  

  שיפור השרות– 10.1.2

  פרוט  המעה לצורך  חלופת ספק
השארת המצב כפי 

  שהוא
והיכולת להשפיע על  השרות יישאר כפי שהוא כיום  מוך

איכות השירות מוכה בשל רישוי הספקים והחסרוות 
  לקוטן.

השארת מבה 
הספקים הוכחי 
והחלת הוראות 
רגולציה להעלאת 

  רמת השירות

יכולת של הספקים החד ישוביים הקיימים להתמודד ה  בוי
 היא מוגבלת ועלותה יקרה ואףעם תאי הרגולציה 

עלולה להביא להעלאת דרישה לגלגל עלויות וספות 
  אלו על שאר הצרכים במשק.

הקמת חברות 
עירויות של 

  המועצות אזוריות 

היתרון לגודל, יכולת להתמחות ולאגם משאבים   גבוה
כספיים, יחד עם המחויבות לצרכים, צפוי להבטיח 

  שרות טוב. 
העברת ישובים 
לתאגידי מים וביוב 

 קיימים
  

לתאגידים יסיון מוכח, מבה וגודל שיבטיחו השיפור   גבוה
  בשרות

מתן רישיוות 
והעברת אספקת 
שירותי המים 
והביוב לגוף שאיו 

ם וגימחד יש אפשרות ליתרון לגודל, להתמחות ולא  בוי
וההשפעה של  משאבים, אך ותרת בעיית המחויבות

היותו של הספק גוף מסחרי המחויב להשאת רווחים, 
  כאשר הוא פועל בסביבה מוופוליסטית מטיבה. 
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בשליטה של גורם 
  מויציפלי

 

  

  חיסרון לקוטן ויכולת להתמחות – 10.1.3

  פרוט  המעה לצורך  חלופת ספק
השארת המצב כפי 

  שהוא
  ספקים מאוד קטים   מוך

השארת מבה 
הספקים הוכחי 
והחלת הוראות 

להעלאת  רגולציה
  רמת השירות

  ספקים מאוד קטים  מוך

הקמת חברות 
עירויות של 

  המועצות אזוריות 

יש ליכולת להתמחות, אך גם אם כל יישובי המועצה   גבוה \בוי
יצטרפו, עדיין פח הפעילות יהיה קטן משמעותית 

  מפעילות תאגיד.
העברת ישובים 
לתאגידי מים וביוב 

 קיימים
  

מתמחים בתחום המים והביוב ויש להם התאגידים   גבוה
  יתרון מובהק לגודל

מתן רישיוות 
והעברת אספקת 
שירותי המים 
והביוב לגוף שאיו 
בשליטה של גורם 

  מויציפלי

בהתאם לגודל הגוף שמקבל את האחריות, כיום חלק   גבוה \בוי 
  מהגופים גדולים ויש להם יכולת להתמחות.

 

  

  הערכות לחרום – 10.1.4

  פרוט  המעה לצורך  חלופת ספק

השארת המצב כפי 
  שהוא

כגוף קטן שלא מתמחה בושא, אין סבירות לפיתוח   מוך
  יכולת מהותית

השארת מבה 
הספקים הוכחי 
והחלת הוראות 
רגולציה להעלאת 

  רמת השירות

מתמחה בושא, גם אם תחול רגולציה,  אכגוף קטן של  מוך
  עילה.יהיה קשה מאוד לעמוד בה בצורה י

הקמת חברות 
עירויות של 

  המועצות אזוריות 

למועצות האזוריות מערך חרום רב תחומי והן יכולות   גבוה
  להתמקצע ולהיערך גם לתחום המים

העברת ישובים 
לתאגידי מים וביוב 

 קיימים
  

  לתאגידי המים יכולות גבוהות בתחום הערכות לחרום.  גבוה
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מתן רישיוות 
והעברת אספקת 

המים שירותי 
והביוב לגוף שאיו 
בשליטה של גורם 

  מויציפלי

התהליך יחייב שיתוף פעולה עם הרשות המקומית, אך   ביוי
ככול שיקום גוף גדול שיספק לכלל הישובים, צפויה 

  יכולת להתמחות ולהיערך להערכות לחרום.

  

  

  שילוב תשתיות מים וביוב – 10.1.5

  פרוט  המעה לצורך  חלופת ספק
המצב כפי השארת 

  שהוא
ברוב הישובים האחריות למים תהיה בישוב והאחריות   מוך

  לביוב במועצה 
השארת מבה 
הספקים הוכחי 
והחלת הוראות 
רגולציה להעלאת 

  רמת השירות

ברוב הישובים האחריות למים תהיה בישוב והאחריות   מוך
  לביוב במועצה

הקמת חברות 
עירויות של 

  המועצות אזוריות 

וף אספקת המים למערכת הביוב שכבר באחריות צר  גבוה
  המועצה האזורית, מבטיח השילוב

העברת ישובים 
לתאגידי מים וביוב 

 קיימים
  

העברת כלל תשתיות המים והביוב לתאגיד, מבטיח   גובה
  שילוב

מתן רישיוות 
והעברת אספקת 
שירותי המים 
והביוב לגוף שאיו 
בשליטה של גורם 

  מויציפלי

ת מוכה להעברת תשתיות הביוב מהמועצות היתכו  מוך
  האזוריות לחברות הללו.

  

  

  תכון ארוך טווח – 10.1.6

  פרוט  המעה לצורך  חלופת ספק
השארת המצב כפי 

  שהוא
, אין לצפות לתכון חיסרון לקוטן ובהעדר התמחות  מוך

  ארוך טווח
השארת מבה 
הספקים הוכחי 
והחלת הוראות 
רגולציה להעלאת 

  השירותרמת 

חיסרון לקוטן והעדר התמחות יקשה על תכון איכותי   ביוי/מוך
  לטווח ארוך.

הקמת חברות 
עירויות של 

  המועצות אזוריות 

גוף יותר גדול המתמחה בושא, יכול להבטיח תכון   גבוה
  ארוך איכותי לטווח 
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העברת ישובים 
לתאגידי מים וביוב 

 קיימים
  

יכול בעל יסיון מוכח, גוף גדול המתמחה בושא,   גבוה
  להבטיח תכון ארוך טווח איכותי

מתן רישיוות 
והעברת אספקת 
שירותי המים 
והביוב לגוף שאיו 
בשליטה של גורם 

  מויציפלי

בהתאם לגודל הגוף שמקבל את האחריות, סביר   גבוה/ביוי
  שיוכלו להתמחות ולהבטיח תכון ארוך טווח. 

איטרס מובה, יחייב פיקוח הדוק יותר של בהעדר 
הרגולטור, אך בהתאם לגודל יהיה אפשר לתת להם את 

  הקשב הרגולטורי.
מידת המחויבות לתכון ארוך טווח תלויה באורך 
הרישיון/זיכיון שיקבלו לידיהם ועשויה גם להשתות 

  לאורך תקופה ולהתדרדר לקראת סופה. 
  

  ישימות – 10.1.7

  פרוט  המעה לצורך  חלופת ספק

השארת המצב כפי 
  שהוא

    גבוה

השארת מבה 
הספקים הוכחי 
והחלת הוראות 
רגולציה להעלאת 

  רמת השירות

יכולת הספקים הוכחים להתמודד עם תוספת   ביוי
  הרגולציה היא מוגבלת.

הקמת חברות 
עירויות של 

  המועצות אזוריות 

המועצות כבר עוסקות באספקת שירותי הביוב ויש   גבוה -ביוי 
להם ממשקים רחבים מול היישובים. מרכז המועצות 
האזוריות הביע כוות להצטרף למהלך ואף ער לכך 
שבמצבים של כשל הבעיות פוגעות באיכות החיים של 
תושבי המועצה. לצד זאת יש לציין שבקרב הספקים 

ולהעברת  הקיימים יש גם גישות שמתגדות למהלך
  השירותים לידיים של גוף שאיו היישוב עצמו.  

העברת ישובים 
לתאגידי מים וביוב 

 קיימים
  

גישות מתגדות משתלבות עם שיח ציבורי שמתגד   ביוי
  להקמת תאגידי המים והביוב. 

מתן רישיוות 
והעברת אספקת 
שירותי המים 
והביוב לגוף שאיו 
בשליטה של גורם 

  מויציפלי

קיים חשש למידת הישימות לגבי אספקת השירותים   ביוי - מוך
  ביישובים חלשים או מרוחקים. 

  

  סיכום השוואה בין חלופות

  

גוף   חלופת ספק
  ציבורי

שיפור 
  השרות

חיסרון 
לקוטן 

הערכות 
  לחרום

שילוב 
תשתיות 

  מים וביוב

תכון 
ארוך 
  טווח

ישימו
  ת

  סיכום
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ויכולת 
  להתמחות

השארת המצב כפי 
  שהוא

  גבוה  מוך  מוך  מוך  מוך  מוך  בוי
13  

השארת מבה 
הספקים הוכחי 
והחלת הוראות 
רגולציה להעלאת 

  רמת השירות

  ביוי  מוך  מוך  מוך  מוך  בוי  בוי

41  

הקמת חברות 
עירויות של 

   המועצות אזוריות

 -ביוי   גבוה  גבוה  גבוה  גבוה \בוי  גבוה  גבוה
  33  גבוה

העברת ישובים 
לתאגידי מים 

  וביוב קיימים

 \בוי 
  גבוה

  ביוי  גבוה  גובה  גבוה  גבוה  גבוה
32  

מתן רישיוות 
והעברת אספקת 
שירותי המים 
והביוב לגוף שאיו 
בשליטה של גורם 

  מויציפלי

 -מוך   ביוי  מוך  ביוי  גבוה \בוי   בוי  מוך
  ביוי

21  

  

  מדרג ציוים לצורך הערכה:

  1מוך
 2 ביוי \מוך 
 3 ביוי
 4 גבוה \ביוי
 5 גבוה

  

  

 החלופה הבחרת על סמך הימוקים והיתרוות שעלו בסעיף הקודם . 10.2

יתן לראות כי שתי חלופות עיקריות לאסדרה המתוארות בדו"ח עשויות לתת מעה לאספקת 
הקמת חברות עירויות של  המועצות  החלופה של –המים לבית ולחקלאות בתחום המחה 

בהתעלם  -העברת ישובים בעלי קירבה פיזית לתאגידי מים וביוב קיימים של חלופה וה אזוריות
 מגבולות מויציפאליים.

וכח המובהקות של יתרוות החלופות הללו על פי האפשרויות האחרות, העומק של ההיבטים 
על תשלומי הצרכים עשתה לגבי שתי חלופות  הכלכליים של כל חלופה וההשפעה של כל אחת

  אלו בלבד. 

 'בבספח בחיה פרטית של חלופות אלה, הכוללת התייחסות להיבטי כלכלה ומס, מוצגת 
  לדו"ח.

בחית ההשפעה של שתי החלופות הללו על התעריף לצרכן הקצה ביישובים בהשוואה למצב 
  . 11הוכחי מפורטת להלן בפרק 
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  התשלומים למשק בית לפי האסדרה המוצע ולאחריההשוואה בין  . 11

מטרת ההשוואה לבחון את ההשפעה של האסדרה המוצעת על צרכן הקצה . לבחון ברמת אופי 
היישוב ובצורה מפורטת ככל ויתן  באילו יישובים מצב הצרכן ישתפר ובאילו יורע יחסית למצב 

בו בגין שירותי מים וביוב בתעריף אחיד העתידי הרצוי של האסדרה המתוכת. שבו הצרכים יחויי
  מים וביוב כמו צרכי תאגידי מים וביוב.

   

ישובים קהילתיים, וישובים מתוכים   -ההשוואה מתייחסת לשי סוגי ישובים במרחב הכפרי 
  (קיבוצים ומושבים).

ים  חלוקה זו הכרחית משום שצרכי ישובים קהילתיים מחויבים היום בתעריף מים בהתאם לכלל
בעוד שצרכי הישובים המתוכים מחויבים היום בתעריפי מים שוים .בטווח שבין אי תשלום ועד 

  התעריף המרבי הקבוע בכללים .

  תעריף הביוב משתה בהתאם לתעריף שקבע למועצה  האזורית שבתחומה מצוי הישוב.

  .ישובים מתוכים 436ישובים קהילתיים במועצות האזוריות השוות וכן  189במדגם בחו  

לצורך בחית הפער בין המצב הקיים למצב העתידי ובדיקת כוח הקיה (התשלום בעבור שירותי 
מ"ק  6.5פשות הצורכת בממוצע  5מים וביוב שתי למשק בית) קבע מודל מייצג של  משפחה בת 

  לפש לחודש.

בהתאם ליתוח  ההצריכה הסגולית קבעה בהתאם לתוי  הצריכה שמפרסמת חטיבת  אסדר
  מ"ק לשה. 390והחות עבודה אלו, המשפחה הטיפוסית צורכת מים בשיעור 

 390(מס' חודשים) =  12(מספר פשות) *  5מ"ק לפש * 6.5

מ"ק   180כי היתרה מ"ק לפש לחודש) יוצא  3.5מ"ק בתעריף כמות מוכרת ( 210כמות זו מתפלגת ל 
  שהיה כמות שמעבר לכמות המוכרת.

עשתה היה בין סך התעריף המצרפי של מים + ביוב בישובים במרחב הכפרי לבין ההשוואה ש
  התעריף האחיד למים וביוב בו מחוייבים  היום צרכים בתאגידי המים.

 3לצורך חישוב שיעור הכמות שתחויב משפחה זו בתעריף ביוב יש לקחת בחשבון את מגון קיץ חורף
מ"ק שפכים בתעריף בהתאם לתעריף הביוב במועצה  232 על פי מגון זה משפחה זו תחויב עבור

  האזורית אשר בתחומה מצוי הישוב.

  לצורך השוואה כוה ומדויקת ככל האפשר עשו התאמות במספר רכיבי תעריף לפי הפירוט שלהלן;

  בחישוב תעריף הביוב וטרלו רכיבי אגרה הויים שהים חלף תשלום היטלי ביוב.

אג' למ"ק  0.76ף האחיד (התעריף העתידי) וטרל מרכיב הון מט"ש בשיעור כן, בחישוב התערי-כמו
  .4שכן רכיב הוי זה שולם בהיטל המט"ש על ידי הצרכים המחוברים כיום למערכת הביוב

                                                           
מנגנון זה מחשב באופן אוטומטי את שימושי הצרכן הביתי מידי שנה, מבטא באופן די מדויק את כמויות המים  3

גינות ולשאר שימושי קיץ למינם, שאינם שמוזרמות לביוב מהנכס ולוקח בחשבון את המים המשמשים להשקיית 
  מוזרמים לביוב.

מצריכת המים ובחודשי  90%מרץ) נלקחת עבור הזרמה לביוב -הנוסחה למנגנון היא: בחודשי החורף (דצמבר
  מצריכת המים הממוצעת של חודשי החורף. 100%נובמבר) עד -הקיץ (אפריל 

מ"ק ובחודשי  18=  90%מ"ק כפול  20ל חודש עבור מ"ק מים בחודשי החורף ישלם כ 20לדוגמה: נכס הצורך 
מ"ק לחודש. ההנחה כי יתרת הצריכה של נכס זה משויכת לשימושי הקיץ (כגון השקיה) ולכן  20הקיץ לא יותר מ 

 מ"ק בדוגמא זו בקיץ, הוא ישלם רק בעד מה שצרך בפועל. 20 -אין לחייבה בביוב. אם צרכן צורך פחות מ
שנים אשר יקבל את ההפחתה של מרכיב היטל  5דרה המתוכננת יוגדר צרכן ותיק למשך יוער כי במסגרת האס 4

  המט"ש מהתעריף האחיד הארצי ואילו צרכנים חדשים ישלמו בהתאם לתעריף האחיד הארצי.
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  יתוח התוים . 11.1

ישובים   
  מתוכים

ישובים   
  קהילתיים

  

          
  100%  189  100%  436  מס' ישובים במדגם

יוזל התשלום   מספר הישובים  בהם 
למשפחה במעבר לתעריף אחיד של 

  מים וביוב

195  45%  134  71%  

מספר ישובים בהם יעלה התשלום 
למשפחה  במעבר לתעריף אחיד של 

  מים וביוב

241  55%  55  29%  

          
   

תעריף אחיד יש שוי בין הישובים י בהשוואה בין המצב הקיים למעבר למהיתוח עולה כ
המתוכים לישובים הקהילתיים. בעוד שבישובים הקהילתיים יש חסכון תעריפי לצרכן במעבר 

), הרי שבישובים המתוכים המצב הוא בייים כאשר 70%לתעריף אחיד ברוב הישובים שדגמו (
מצב זה ובע בין  .ף אחידבמעבר לתערי הצרכים ישלמו יותרמעט מעל מחצית מהישובים שבחו ב

ריף הצריכה למ"ק מים היתר משום שישם ישובים בהם לא משלמים כלל עבור צריכת המים ותע
ישובים שבהם לא גבים כלל תעריפי מים  18במדגם הישובים המתוכים מצאו  ₪. 0עומד על 

  אלא תעריפי ביוב בלבד.

הצרכן, לא יתן להצביע על מעלה את התשלום של לגבי יתר הישובים שבהם המעבר לתעריף אחיד 
המצב בין אם בגלל תעריף  לשיוימגמה אחידה בבחית התוים ולכל ישוב ישה סיבה פרטית 

מים מוך ממחיר התקות באותו ישוב או תעריף ביוב מוך יחסית באותה מועצה אזורית. בישובים 
ן שהתשלום הגבוה כיום מקורו  וכיומלום בהם הוגים  תעריפי כללים  צפויה הוזלה של התש

  .תעריף שיתבטל עם המעבר לתעריף אחיד - בתעריף  שירותי ביוב  גבוה במועצה האזורית

  

וכח השיוי הצפוי בתשלומים, יש מקום לשקול הוראות מעבר שיאפשרו מעבר הדרגתי למתכות 
החדשה. 
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  במועצות אזוריות:להלן מספר דוגמאות לתוצאות ההשוואה  

  צרכים במעבר לתאגיד לאחר אסדרה.ה ההפחתה בתשלוםהפער המסומן בסוגריים מצביע על 

מס' 
יישובים 

שאים 
קיבוצים 
  ומושבים

צה מוע
  אזורית

ביוב 
 ללא הון

  

מים וביוב לצרכן  1.20סה"כ תעריפי 
  מועצה

 פער מועצות מתעריף אחיד ארצי 
  

התאמה מתעריף 
למ"ק מים 
לתעריף למ"ק 

 שפכים
  

השוואת תשלום 
  שתי לצרכן 

  כולל מע"מ
  

לפי 
תעריף 

לקוב 
  מים

מעבר לכמות   לכמות מוכרת
  המוכרת

מקדם   מעבר לכמות המוכרת  כמות מוכרת
מים 

  לביוב

תעריף 
למ"ק 
  שפכים

תשלום 
כיום 
(מים 
ספק 

וביוב 
 למועצה)

  

פער מול 
תאגיד 

(מצב 
  חדש)

  (656.38)   4,334   5.11  0.7   (1.05)   5.03   11.65    11.65   3.58   ברר  0

לב   0
  השרון

4.24    8.02      14.10  1.40  1.40  0.7 6.06  3,974  (296.43)  

 (488.88) 4,126 6.71 0.7 1.86         1.86         14.56        8.48         4.7  תמר  0

1  

  לכיש  

      
2.89          6.68         12.75         0.05         0.05  0.8  

        
3.61  

                  
3,409  

       
268.72  

0   
  מרחבים 

      
2.56          6.35         12.42        -0.28        -0.28  0.76 

        
3.37  

                  
3,352  

       
325.35  

עמק    0
  יזרעאל 

      
2.86          6.65         12.72         0.02         0.02  0.8 

        
3.58  

                  
3,400  

       
277.42  

  

  

  ות לקיבוצים ומושבים:דוגמא
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שם 
 צרכן

מועצה 
אזורי

  ת

תערי
ף א'  

כולל 
  מע"מ

תערי
ף ב'  

כולל 
  מע"מ

כמות 
מוכר

  ת

מעבר 
לכמו

ת 
מוכר

  ת

כמות 
מוכר

  ת

מעבר 
לכמו

ת 
מוכר

  ת

לפי תעריף 
  לקוב מים

לכמו
ת 
מוכר
 ת

מעבר 
לכמות 
המוכר
 ת

כמות 
מוכר
 ת

מעבר 
לכמות 
המוכר
 ת

מקד
ם 
מים 
 לביוב

תעריף 
למ"ק 
שפכי
 ם

תשלום 
כיום 
(מים 
ספק 
וביוב 
למועצה
( 

פער 
מול 
מצב 
 חדש

עין 
השלוש

 ה

אשכו
 ל

3.78 9.86 5.99 12.07 5.99 12.07 2.20 5.98 12.06 5.98 12.06 0.7 3.14 3,298 379.69 

שער   חל עוז
  3,921 5.83 0.7 1.24 1.24 13.94  7.86 4.08 1.24 1.24 13.94 7.86 9.86 3.78 הגב

(243.40
) 

גן   גאליה
 4,001 6.16 0.7 1.48 1.48 14.18  8.10 4.31 1.48 1.48 14.18 8.10 9.87 3.79 רווה

(323.53
) 

כפר 
 115.32 3,562 5.61 0.7 0.40 0.21 13.10  6.83 3.93 0.40 0.21 13.10 6.83 9.17 2.9 גדרות  אביב
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  שיח עם בעלי עייןתיאור ה . 12

  תיאור תהליך השיח . 12.1

שיח עם הבמסגרת  .רשות המיםמטופל מזה מספר שים על ידי ושא אסדרת המרחב הכפרי 
ותהליכים וספים לאיסוף מידע ולשמיעת עמדות בעלי עיין ערכו מספר רב של פגישות 

   – והצעות. בין היתר יתן למות את הגורמים הבאים, שעמם ערכו מפגשים ודיוים 

 ות שירותים במרחותערך על ידי סקר בקרב ספקי מים ובקרב חברות ה ב הכפרי
  2016וסוכם בשת חברת עדליא 

  ים2020 - 2019השלמות לסקר עדליא בש 

 .ציגים מטעמםמרכז השלטון האזורי ו  

 יםמשרד  –י ממשלה משרדמשרד הבריאותהפ ,    

  ספקי מים רב רשותיים שפועלים במועצות אזוריות 

   מועצות אזוריות 

 ם בעליי שירותים במרחב הכפרי שאיות ותרישיו 

   ארגון מים לישראל 

 ארגון עובדי המים 

 פורום קמ"ה 

 רשם האגודות השיתופיות 

 ועה הקיבוציתציגי הת 

 ועת המושביםציגי ת 
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  לשירות מידה אמות
 לבית מים באספקת
 המועצות במרחב

  האזוריות
  הקיים במצב לצרכן השירות מאפייני ניתוח -  ביניים דוח
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  עניינים תוכן

     תקציר

     מבוא -  א' פרק

    כללי . 1

    מטרות המסמך  . 2

    שיטת עבודה  . 3

     הסקר ממצאי -  ב' פרק

    כללי . 1

    ריכוז ממצאים  . 2

    תובנות ומסקנות  . 3

     ראשוניות והמלצות פערים – ג' פרק

    כללי . 1

    פערים ברמת השירות מול השירות בתאגידי המים והביוב  . 2

    המלצות ראשוניות  . 3

    נספחים

    ריכוז ממצאים  –נספח א' 
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  מבוא – א' פרק

  כללי . 1

המסמך שלהלן מהווה דוח ביניים במסגרת גיבוש אמות מידה לשירות באספקת המים לבית   .1.1

 . במרחב המועצות האזוריותלגבי ספקים 

המאפיינים הנוכחיים של אספקת המים לבית במרחב נכון להיום, בהתייחס המסמך מסכם את  .1.2

 סוגי ספקים: 3-ל

עלים מטעם המועצה האזורית/ גופים הפו –ספקי מים רב ישוביים בעלי רישיון אספקה  . 1

הישובים במרחב המועצה, כאשר  רישיון האספקה מוקצה מראש לגוף האזורי או שהישובים 

 מוותרים על רישיון האספקה לטובת גופים אלו.  

גופים אשר מספקים שירות כולל בתחום  –ספקי מים רב ישוביים ללא רישיון אספקה  . 2

 יונות. אספקת המים לישובים שנשארים בעלי הריש

 "פעילים" ברמה הישובית הינם בעלי הרישיון.    -ספקי מים יישוביים=מקומיים  . 3

  המסמך מטרות . 2

 מיפוי מאפייני אספקת המים לבית במרחב המועצות האזוריות במצב הקיים בהתייחס ל: .2.1

 מאפייני הספקים . 1

 מאפייני תשתית המים ומצבה  . 2

 מאפייני השירות לצרכנים  . 3

 י רמת השירות לצרכן והשפעת מאפייני הספק על רמת השירות. ניתוח השוואתי של מאפיינ .2.2

ניתוח פערים ברמת השירות לצרכן הניתנת לצרכנים בהשוואה לאמות המידה לשירות של  .2.3

 תאגידי המים והביוב. 

  המועצות האזוריות.גיבוש המלצות ראשוניות לגבי אמות המידה לשירות של הספקים במרחב  .2.4

  העבודה שיטת . 3

 שלבים עיקריים : 3-ב העבודה בוצעה

  הקבוצות משלוש ספקים עם ראיונות לביצוע תשתית הכנת -  א' שלב . 3.1

 גיבוש עקרונות מחקר .3.1.1

במסגרת שלב זה קוימו מספר פגישות עם צוות רשות המים. בפגישות אלו נקבעו 

  דגשים לביצוע הסקר. במסגרת מפגשים אלו נקבעו העקרונות הבאים:

 סוגי 3-במרחב המועצות האזוריות, בחלוקה ל הסקר יתמקד בספקי מים לבית

 ספקים:

בעיקר גורמים ציבוריים "מטעם" המועצות  –ספקי מים רב ישוביים בעלי רישיון  +

 האזוריות או משמשות כזרוע של המועצה.
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חברות פרטיות או אגודות מים  –ספקי מים רב ישוביים שאינם בעלי רישיון +

כת המים מטעם בעלי רישיונות (השייכות למספר ישובים) המטפלים במער

 ישוביים במגוון הסדרים. 

בחתך לפי קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים  –ישוביים - ספקי מים מקומיים +

 ויישובי מיעוטים.  

  הסקר יתמקד בבחינת נושאים בהם הצוות והרשות הניחו כי צפויים

להיות פערים במאפייני השירות (השירות לצרכן ומאפיינים הנדסיים) 

 בין הספקים וביחס לתאגידים. 

  הסקר לא יעסוק בתחומים בהן קיימת החלטה נורמטיבית של

הרשות לגבי עקרונות המחייבים את ספקי המים שהכוונה לעגנם 

גרת כללי ספקים, למשל, אסדרה כלכלית שיש לה השפעה גם במס

 על נושא התעריפים.  

  בסקר יבחנו גם נושאים הנדסיים, שאין כוונה להתייחס אליהם

 מסגרת אמות המידה לשירות, אלא כבסיס לדיון עתידי. 

 סוגים לפי המים לספקי לראיונות שאלון כתיבת .3.1.2

אלונים לכל סוג ספק רלוונטי. בסיס העקרונות שגובשו במפגשים גובשו ש על

  פרקים עיקריים: 4-השאלונים התייחסו ל

צורת התאגדות, מודל עסקי, תעריפים, מדיניות השקעות  –מאפייני הספק  +

 ואחזקה, טיפול בהרחבות, ממשקים מול ספק הביוב וכו'.

שיטת מדידה, חיוב וגביה, טיפול בתקלות ומענה  –מאפייני השירות לצרכן  +

 ר לפניות הציבו

 מצב התשתית, איגום, לחץ מים וויסותו וכו'.  –מאפיינים הנדסיים  +

אפשרות של הספקים להעלות בעיות בממשקים מול רשות המים  –התייעצות  +

 ונושאים שיש להטמיע במסגרת אמות המידה. 

  השאלונים הוצגו בפני צוות רשות המים ותוקנו לאחר הערות. 

מי לב השרון ומי רם  –בנוסף בוצע פיילוט לבחינת השאלונים אצל שני ספקים 

 לאחריו נערכו מספק שינויים. 

 מדגם הספקים שירואיינו   בחירת .3.1.3

כשלב תשתית מסכם נבחר מדגם הספקים שירואיינו. בפועל בחירת הספקים 

שני מקצה ראשון בו רואיינו ספקים רב יישוביים מ –והסקר בוצעו בשני מקצים 

  הסוגים ומקצה שני בו רואינו ספקים יישוביים.
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בחירת הספקים במקצה הראשון בוצעה על סמך היכרות קודמת של צוות העבודה 

ורשות המים, תוך התחשבות בייצוג לפריסה גיאוגרפית רחבה. לגבי המקצה השני, 

בחירת הספקים בוצעה אקראית על בסיס מסד נתוני ספקים יישוביים שהוכן בעבר 

רשות כאשר המטרה היתה ליצור מדגם מייצג של ישובים המספקים מים לעצמם ל

אקונומי. בדיעבד נמצא כי חלק - מבחינת סוג הישוב, פריסה גיאוגרפית ודרוג סוציו -

קטן מהישובים שנדגמו מקבלים שירותים מספקי מים רב יישוביים ללא רישיון, אך 

השירות שמקבלים  הוחלט לבחנם במסגרת הסקר במטרה להבין את רמת

הישובים מספקים אלו. יצוין כי בפועל בוצעו מספר סבבי דגימה בכדי להחליף 

  ישובים שנמצאו כלא מתאימים או שהיו קשיים חריגים בקביעת הפגישות איתם.   

 הריאיון יתבצע עימם לספקים המים רשות מאת פניה ניסוח .3.1.4

סקר הוכנה פניה על מנת לקדם שיתוף פעולה של הספקים שנבחרו להשתתף ב

לספקים עם הסבר על התהליך שמבצעת הרשות להסדרה של מערך אספקת 

המים במרחב המועצות האזוריות, העקרונות שגובשו לקביעת אמות מידה לסוגי 

בסיס העקרונות שגובשו וכן פירוט הנושאים לגביהם יידרשו  עלספקים שונים 

  הספקים להתייחס בראיון.

  ים בטרם נקבעו הראיונות.הפניה הופצה לספקים השונ

  מים ספקי עם עומק ראיונות – ב' שלב . 3.2

על בסיס התשתית כפי שתוארה לעיל התקיים סבב פגישות עם נציגי ספקי המים השונים 

  כדלקמן:

  אספקה רישיון בעלי יישוביים רב מים ספקי עם ראיונות 3.2.1

הנגב ומי  לב השרון, עמק הירדן, גליל עליון, שערבמסגרת זו התקיימו פגישות עם 

 גת.

  אספקה רישיון ללא יישוביים רב מים ספקי עם ראיונות 3.2.2

במסגרת זו התקיימו פגישות עם מימי הנגב, מימי הדרום, מי רם, פסגת הגליל, 

  יחידת אייל וע.נ.ב המאסטר.

    יישוביים מים ספקי עם ראיונות 3.2.3

  במסגרת זו התקיימו פגישות עם הגורמים הבאים:

 וגעש.נגבה, שובל  –קיבוצים  +

 עין הבשור, משען, כפר חב"ד, בני ציון, עמיקם וכפר יעבץ. –מושבים  +

 כליל, גבעות בר, מעגלים ומתן. –ישובים קהילתיים  +

 סלאמה, שייח' דנון ואגודת המים אל אינתאג'.  –שובי מיעוטים יי +

  רשימת המפגשים שהתקיימו מרוכזת להלן בנספח א'. 
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   .מרוכזים  בחוברת מצורפתסיכומי הפגישות עם הספקים השונים 

  ראשוניות והמלצות מסקנות גיבוש – ג' שלב . 3.3

בהמשך למפגשים שהתקיימו עם הספקים השונים ולצורך ניתוח הממצאים וגיבוש ההמלצות 

 בוצעו הפעולות הבאות:

 ממצאים מרכזת טבלת 3.3.1

הנתונים שנאספו במפגשים עם הספקים השונים, רוכזו בטבלה השוואתית בחתך 

סוגי ספקים באופן שיאפשר ניתוח הנתונים והפקת תובנות ומסקנות להמשך 

  עבודה. 

 הטבלה המרכזת מפורטת בנספח ב' להלן. 

 ומסקנות  תובנות 3.3.2

על בסיס הטבלה רוכזו התובנות העיקריות העולות מהמפגשים וכן מסקנות 

ראשוניות העולות מהם לגבי עקרונות האסדרה של אספקת המים לבית במועצות 

אשר חלקן חשוב וראוי לעגן במסגרת כללי ספקים וחלקן דורשות  –האזוריות 

 התייחסות במסגרת קביעת אמות המידה לשירות.

  ראשוניות  המלצות 3.3.3

דה כשלב מסכם של העבודה הוגדרו המלצות ראשוניות לגבי עקרונות אמות המי

 3לשירות בהתייחס לאמות המידה לשירות של התאגידים. במסגרת זו, הוגדרו 

  סוגי אמות מידה:

 אמות מידה שיש להחילן ללא שינוי.  +

 אמות מידה שיש להחילן בשינויים מתבקשים.  +

 אמות מידה שיש להשמיט מחמת חוסר רלוונטיות לקהל היעד.  +

מידה לשירות באספקת ההמלצות כאמור יכולות לשמש בסיס לקביעת אמות ה

המים לבית במרחב המועצות האזוריות מחד, ולשמש כבסיס לאומדן למשמעות 

  הכלכלית של אימוצן מאידך. 
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  הסקר ממצאי – 'ב פרק

   כללי . 1

כפי שניתן לראות . ממצאי הפגישות שערכנו מרוכזים בטבלה השוואתית המפורטת בנספח ב'

  עיקריות:מאפיינים ממצאים אלו חולקו למספר משפחות 

  מאפייני הספקים ומאפייני אספקת המים על ידם 

 מאפייני עריכת החשבון מול הצרכנים 

 מאפייני המענה לפניות התושבים 

  מאפיינים הנדסיים של פעילות הספק 

  יצוין כי כאמור, ניתוח המאפיינים ההנדסיים של פעילות הספקים מיועד בעיקר כבסיס לדיון עתידי. 

  לפי סוגי הספקים:להלן, הממצאים בחתך 

    רישיון בעלי ישוביים רב ספקים . 2

  הספקים מאפייני . 2.1

  רב ישוביים "מטעם"  המועצה האזורית נחלקים לשתי קבוצות עיקריות:הספקים ה

  (חל"צ או חברה בע"מ) אשר משמשת זרוע  –"חברה עירונית" בבעלות מלאה של המועצה

בנוסף מספקת מים לבית למספר המועצה ו ישל המועצה באספקת שירותי ביוב לכל יישוב

  .ישובים/הרחבות ישובים ומוסדות ברמת המועצה (אזורי תעשיה/מכללות/קריות חינוך וכו')

   אשר מספקת מים לחקלאות  -אגודה שיתופית חקלאית בבעלות חלק מיישובי המועצה

ולבית לחברי האגודה ובנוסף משמשת כזרוע של המועצה במתן שירותי ביוב לכל יישובי 

המועצה וכן מספקת מים לבית לישובים נוספים/ישובים קהילתיים/הרחבות/ מוסדות במרחב 

 המועצה. לגבי אגודות אלו יש להדגיש שני נושאים:

  למרות שהן פועלות "מטעם" המועצה האזורית, בפועל המועצה אינה חברה באגודה

 הנכסים. ובד"כ גם אין אפשרות להכניסה כחברה בשל דרישת האגודה לתשלום בגין

  בפועל, גם המונח "בעל רישיון" הוא שונה, שכן התברר כי בחלק מהישובים מקבלי

השירותים האגודה בעלת הרישיון ובחלק היא אינה בעלת הרישיון אלא משמשת כקבלן 

 מים בלבד.  

מדובר בהבדלים מהותיים הגוזרים פערים הן באופי הפעילות הכלכלית (שיטת חישוב 

  –, יכולת להזדכות במע"מ, ניהול קרן שיקום וכו') והן באופי השירותים לתושב 1התעריפים

  חברות עירוניות מסתמכות בשירותים שהם מציעות על משאבי המועצה האזורית במגוון

ניהול מסד נתוני צרכנים יחד עם מסד נתוני ארנונה, שירותי גביית  –תחומים לרבות 

                                            

אך ורק תעריפי תקנות בעוד האגודות יכולות לקבוע מחיר אחר נמוך יותר ואף לקבוע הסדרים החברות העירוניות מחייבות  1
 שונים עם חברי האגודה וכאלו שאינם חברי אגודה
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גביה), שירותי  –תה גוף ציבורי לפי פקודת המיסים חשבונות ע"י המועצה (ובהסתמך על היו

 קבלת קהל, מוקד טלפוני ואתר אינטרנט יחד עם המועצה, וכו'. 

  אגודות שיתופיות חקלאיות המשמשות כזרוע של המועצה ידרשו לניהול עצמאי של כל

מכלול השירותים לעיל. המשמעות הינה בד"כ ניהול עצמאי של מסד נתוני צרכנים ושירותי 

הגביה ורמת שירות נמוכה יותר בתחום קבלת הקהל והמוקד הטלפוני לרבות העדר אתר 

 אינטרנט.

בעלי יכולות ביצוע גבוהות בתחום ההנדסי,  מאידך, בשני סוגי המקרים, מדובר על גופים גדולים

מחלקות אחזקה אינטגרליות ובעלי יתרונות משמעותיים לגודל מבחינה כלכלית. החשיבות 

נציגי הספק שאחראים על מספר ישובים,  –חום זה הינה בקיומם של "אנשי שטח" העיקרית בת

משמשים כאנשי קשר מול ישובים אלו ומרכזים את הטיפול בפניות התושבים והטיפול בתקלות 

  שונות (הן בתוך הישובים והן בממשק שלהם מול המערכת האזורית/מקורות).

 לתושב השירות . 2.2

 הצרכניםההתחשבנות עם  מאפייני  2.2.1

בחברות  –כאמור, ניהול מסד נתוני הצרכנים שונה בין חברות עירוניות לאגודות 

עירוניות מסד הנתונים מתבסס על מסד הנתונים של המועצה (כגוף ציבורי שרשאי 

לקבל נתונים ממאגרי מידע ממשלתיים) בעוד באגודות ניהול מסד הנתונים הינו 

  וולונטרי ומתבסס על דיווחי הצרכנים.

ישוביים בעלי הרישיון קריאת המונים מתבססת על מוני יאצל מרבית הספקים הרב 

המשמשים הן כמד מים והן כאמצעי מרכזי לאיתור תקלות באספקה. מוני  –קר"מ 

הקר"מ מכוילים תקופתית ע"י החברה המשווקת או אנשי השטח של הספק. 

צעות  על ידי איש ביישובים בהם לא מותקנים מוני קר"מ קריאות מוני המים מבו

  השטח , בד"כ ברמת אמינות גבוהה.

מוני המים מותקנים בגבול הנכס כאשר במקרה של מס' מבנים בנכס ניתן להתקין 

מונים נוספים אך החלוקה היא באחריות בעל הנכס. אצל מספר ספקים, בעיקר 

י, מונה לבית ומונה לגינון פרט –מוני קר"מ לכל נכס  2במגזר הקיבוצי, מתקינים 

  כאשר בחישוב נתוני הביוב מתייחסים רק למונה הביתי.

הפקת החשבונות מבוססת על מערכת ממוחשבת ייעודית המבוססת על נתוני 

בחברות העירוניות הוא זהה לזה של  - כאשר מבנה החשבונות אינו אחיד -הקר"מ 

התאגידים אצל האגודות הוא שונה מהותית גם בתכולת הנתונים וגם בעובדה 

  בון משמש גם לחיובי מים לצריכה חקלאית. שהחש

מטבע הדברים בחברות העירוניות קיים מגוון רחב  -מבחינת אפשרויות התשלום 

יותר של אפשרויות תשלום (הוראת קבע, תשלום בכרטיס אשראי דרך הטלפון או 

דרך האתר, תשלום בבנק או בדואר) כאשר באגודות אפשרויות התשלום המוצעות 
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ר (הוראת קבע, תשלום בכרטיס אשראי דרך הטלפון או במזומן מצומצמות יות

  במשרדי האגודה. 

יצוין, כי אצל כל הספקים (בין אם הגביה מבוצעת עצמאית או דרך המועצה), 

) ולכן נושא אכיפת 97%שיעורי הגביה של החשבונות הם גבוהים מאוד (מעל 

פה, קיימים הבדלים תשלומים הינו פחות מהותי. עם זאת, כאשר קיים צורך באכי

מהותיים בין חברות עירוניות לאגודות מבחינת אמצעי האכיפה בשל היכולת 

  להסתמך על פקודת המיסים (גביה) שקיימת לחברות העירוניות. 

      בתקלות טיפול  .22.2

כל  -מבחינת הטיפול בתקלות, הספקים הרב יישוביים מציעים רמת שירות גבוהה 

לקוח יכול לדווח על תקלה לאיש השטח מטעם הספק או לנציג הישוב או למשרדי 

הספק (בחברות העירוניות למוקד העירוני). לעיתים קרובות, בפועל (ומכיוון שיש 

  מעקב שוטף) הספק מאתר תקלות באמצעות הקר"מ. 

שעות מהדיווח/איתור באמצעות אנשי אחזקה של  2-3כל התקלות מטופלות תוך 

הספק, כאשר במקרה של תקלה מורכבת איש האחזקה יכול לקרוא לקבלן אחזקה 

  . SLAשקשור עם הספק בהסכם 

יצוין, כי חלק מהספקים רכשו לאחרונה תוכנות דיווח תקלות המאפשרות חקר 

  זקה תקופתית בהתבסס על חקר זה.מקיף של התקלות ובניית תכנית אח

  בפניות הציבור טיפול  2.2.3

כאמור, בתחום זה קיים הבדל מהותי בין פעילות החברות העירוניות לבין אגודות 

  המים.

  מאפייני השירות בחברות העירוניות הינם כדלקמן:

 08:00-13:00במשרדי המועצה בד"כ  חמישה ימים בשבוע    -קבלת קהל  +

אפשרות לפנות למוקד העירוני גם בנושאי מים (וביוב) כולל  –מוקד טלפוני  +

 ממשק בין המוקד להנהלת החברה.

אתר האינטרנט של החברה מהווה חלק מאתר המועצה  –אתר אינטרנט  +

 ומאפשר מתן מידע, דיווחים ופניות ותשלום חשבונות 

של   CRMבד"כ מתבססים על מערכות –מעקב אחר פניות הציבור  +

 המועצה. 

  הנדסיים מאפיינים . 2.3

מצב תשתית המים בישובים שמקבלים מים מהספקים משתנה הן בהתאם לסוג הספק והן 

מישוב לישוב. בעיקרון, בחברות עירוניות מצב התשתית היישובית טוב יותר משתי סיבות 

 עיקריות:
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  ניהול מערכת ברמה האזורית ולא ברמה היישובית (באגודות לכל ישוב יש כרטיס

 פרד וקרן שיקום נפרדת) מאפשר איגום משאבים.התחשבנות נ

  .יכולת המועצה לגבות אגרות והיטלים גבוהה יותר ולפיכך ניתן ליצור מקורות השקעה 

כתוצאה מכך, בממוצע פחת המים בישובים ותיקים המקבלים מים מקולחי גליל עליון או מי 

). במסגרת זו יש 10%-מול כ 4%-לב השרון נמוך יותר מאשר בעמק הירדן או מי גת (כ

גם פחתי המים  –שבהם התשתית הינה חדשה יחסית  –לזכור כי בהספקת מים להרחבות 

  נמוכים.

  לחצי המים בישובים השונים מושפעים הן מהטופוגרפיה של האזור והן ממאפייני מערכת

החל מכאלו שכלל  –המים. לאור שונות זו, מדיניות ויסות לחצי המים משתנה בין הספקים 

אט') ועד למדיניות הגורסת  2.5-4.5ם מווסתים לחצים, דרך שמירה על לחץ תקני (אינ

אט' בכניסה לישוב כדי למנוע פחת גבוה  2-הגברת לחץ עד הכניסה לישוב והפחתת לחץ ל

 .לחצים נמוכים יותר מאפשרתוך ניצול העובדה שאופי הבינוי הכפרי 

  הגורם העיקרי המשפיע על האיגום הינו קיומה של הפקה עצמית באזורים וישובים בהם

קיימת הפקה עצמית יש מערכות איגום משמעותיות שנותנות מענה לישובים. במקומות 

  שאין הפקה עצמית אין כמעט איגום ואפילו לא רכישת איגום תפעולי ממקורות.  

   רישיון ללא ישובייםי רב ספקים . 3

  הספקים ימאפיינ . 3.1

  בדומה לספקים הרב יישוביים עם רישיון, גם ספקים אלו נחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

   אגודות שיתופיות חקלאיות (בבעלות מספר ישובים) אשר עוסקות באספקת מים לבית

ולחקלאות לצרכנים יישוביים בעלי רישיון (בעיקר למושבים אך גם לישובים קהילתיים). 

  –יתופיות שפורטו לעיל, אגודות אלו אינן קשורות למועצה אזורית בניגוד לאגודות הש

פעילותן מתפרסת על מספר רב של ישובים במספר מועצות אזוריות והן אינן מספקות 

 שירותי ביוב.   

  חברות פרטיות ברמה הארצית/אזורית אשר משמשות כקבלנים עבור בעלי רישיונות

על פני כל הארץ/אזור מסוים במגוון רחב של יישוביים/אגודות מים מקומיות הפרוסים 

החל מאספקת מים "מקצה לקצה" וכלה במתן שירותי הפקת חשבונות וגביה  –הסדרים 

 בלבד.

יודגש, כי ההבדל העיקרי בין ספקים "מטעם" המועצה האזורית לבין ספקים רב יישוביים ללא 

אספקת מים לישוב מסוים ואם הינו בכך שעבור האחרונים ההחלטה האם לספק שירותי  2רישיון 

                                            

אם כי חלק מספקים אלו קיבלו רישיון אספקה, למשל: מימי הנגב הינה בעלת הרישיון לאספקת המים ליישובי המועצות  2
 סום ולפזורה הבדואית וע.נ.ב המאסטר הינה בעלת רישיון אספקה למרבית הישוב סלאמה. האזוריות נווה מדבר ואל קא
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כמו גם ההחלטה האם להפסיק התקשרות עם  –כן באיזה הסדר הינה החלטה עסקית לכל דבר 

  ישוב מסוים מכיוון שההתקשרות עימו אינה כדאית. 

הפער בין סמכות ואחריות בפעילות הספקים הרב יישוביים ללא רישיון בא לידי ביטוי בתחום 

ספק מהצרכנים (בין בתעריפי תקנות ובין בתעריף אחר) מהתשלום שגובה ה –ההשקעות 

הפרשה לשיקום הינה לפי החלטת בעל הרישיון, חלקם מפרישים לקרן שיקום ואחרים לא 

מפרישים בד"כ אילו שמחייבים מתחת לתעריפי תקנות אינם מפרישים לקרן שיקום, כאשר ביצוע 

. 3גת מקורות חיצוניים להשקעהההשקעות במערכת המים מותנה בהחלטת בעלי הרישיון ובהש

יתר על כן, כדי להפחית את הנטל הכלכלי הנובע ממצב התשתית, במרבית המקרים מוטל 

  .    4תשלום פחת המים על הצרכנים (באופן יחסי) או על הישוב

   האזוריות והמועצות הרישיונות בעלי עם ממשקים  . 3.2

יצוין, כי באופן כללי הממשק בין הספקים כקבלנים ובין בעלי הרישיונות (אגודות שיתופיות 

במושבים, ועדים מקומיים בישובים הקהילתיים ואגודות מים במגזר הערבי) תלוי באופי ההסדר 

  מול הישוב. 

בישובים בהם האספקה היא מקצה לקצה, הספקים כקבלנים נכנסים בנעלי בעלי הרישיון 

החל מתשלום למקורות,  –סקים בכל מרכיבי אספקת המים לבית (ולעיתים גם לחקלאות) ועו

דרך טיפול בתקלות (אחזקת שבר בלבד), התקנת וקריאת המונים, הפקת חיוב לתושבים 

  ), טיפול בחשבונות וגביה. כאשר הלוגו על החשבון הינו של הספק ולא של בעל הרישיון(

הספקים  –נו נושא בפחת והוא מחושב ברמה היישובית עם זאת, מכיוון שבד"כ הספק אי

מקפידים לנהל את ההתחשבנות בנפרד לא רק ברמת הצרכן אלא גם ברמת הישוב. המשמעות 

פאקטו כאשר בעל -של האמור לעיל, הינה כי בישובים מעין אלו, הקבלן הינו ספק המים דה

מגייס מקורות כספיים לצורך השקעה הרישיון הינו גורם מנוון (שחשיבותו העיקרית הינה כגורם ה

  בעיקר ממשרד החקלאות).  -במערכת המים ממקורות חיצוניים 

תופעת העברת האספקה לידי קבלן הינה תופעה רחבת היקף לאספקת המים לבית במרחב 

 60-ישובים במגזר היהודי (בעיקר מושבים) וכ 200-המועצות האזוריות והיא מקיפה כיום כ

למעשה במגזר זה כמעט כל בעלי הרישיונות קשורים עם קבלן  –וטים ישובים במגזר המיע

  בהסדר כזה או אחר.   

יודגש, כי במצב רגיל, העברת כלל שירותי אספקת המים לידי הקבלן מאפשרת לצרכנים רמת 

שירות גבוהה משמעותית ביחס לשירות שיכול היה להציע בעל הרישיון, כאשר הקבלנים (עקב 

                                            

במימי הדרום מחייבים בתעריפי תקנות ומפרישים לקרן שיקום במימי הנגב בחלק מהיישובים לא מחייבים תעריפי תקנות  3
 ולא מפרישים לקרן שיקום.

בהתחברות למערכת ויסות לחץ (המשולמת ע"י הישוב) אשר במי רם קיים הסדר חליפי לפיו מתנים את ההתקשרות  4
ובתמורה החברה היא זו שנושאת בפחת. יצוין,  –מאפשרת להקטין את הלחץ למינימום הנדרש כך שפחתי המים יהיו נמוכים 

ישובים בשל חוסר כדאיות  14כי בפועל גם הסדר זה כשל שכן בשנתיים האחרונות הפסיקה החברה את ההתקשרות עם 
  בעיקר בשל פחת גבוה מדי.  -לכלית כ



    

 

12 

 

ראה להלן) והן  - כולים לספק הן רמת שירות גבוהה (למשל, בטיפול בתקלותיתרונות לגודל) י

. מאידך, כאשר הקבלן מחליט משיקוליו להפסיק את ההתקשרות עם ישוב 5יכולות הנדסיות

  מסוים ברור כי בעל הרישיון שהפך לגוף מנוון אינו מסוגל לתת לצרכנים שירות דומה.

אקטו בא לידי ביטוי גם בממשקים עם ספק שירותי פ-המצב בו הקבלן הופך לבעל הרישיון דה

הממשק של המועצות האזוריות כספקי שירותי ביוב הוא מול הקבלנים, כאשר בחלק  –הביוב 

מהמקרים הקבלן מעביר למועצה קובץ נתונים ובמקרים אחרים המועצה קשורה ישירות 

  למערכת הקר"מ של הקבלן.             

 לתושב השירות . 3.3

 ההתחשבנות עם הצרכנים  מאפייני .3.2.1

 –עקב מאפייני הספקים, מסד נתוני הצרכנים מנוהל על בסיס וולונטרי 

קליטת/הקמת מסד נתונים בעת הכניסה לישוב ועדכונו ע"ב וולונטרי בהתבסס על 

  דיווחי הצרכנים.

 –גם אצל מרבית הספקים ללא רישיון קריאת המונים מתבססת על מוני קר"מ 

והן כאמצעי מרכזי לאיתור תקלות באספקה. מוני הקר"מ  המשמשים הן כמד מים

מכוילים תקופתית ע"י החברה המשווקת או אנשי השטח של הספק. המונים 

מותקנים בכניסה לנכס כאשר במקרה של מס' מבנים בנכס ניתן להתקין מונים 

  נוספים אך החלוקה היא באחריות בעל הנכס. 

על מערכת ממוחשבת ייעודית במרבית הספקים, הפקת החשבונות מבוססת 

כאשר בד"כ מבנה החשבונות זהה לזה של  –שפותחה על ידם (לא תוכנת מדף) 

אצל מרביתם קיים מגוון רחב של –התאגידים. מבחינת אפשרויות התשלום 

אפשרויות תשלום (הוראת קבע, תשלום בכרטיס אשראי דרך הטלפון או דרך 

  האתר וכו'). 

שיעורי הגביה של החשבונות הם גבוהים מאוד (מעל יצוין, כי אצל כל הספקים, 

). עם זאת, כאשר קיים צורך באכיפה, אמצעי האכיפה כוללים התראות, 95%

  התראות לפני ניתוקים ולעיתים (רחוקות) גם ניתוקים. 

  בתקלות     טיפול .3.2.2

כל לקוח יכול  –מבחינת הטיפול בתקלות, הספקים מציעים רמת שירות גבוהה 

ה לאיש השטח מטעם הספק או למשרדי הספק. לעיתים הספק לדווח על תקל

  מאתר תקלות באמצעות הקר"מ. 

                                            

את הכנת תכנית ההשקעות וניהולה  םעל עצמ יםלוקח וב מקבל מקור כספי להשקעות, הםהנגב כאשר ישלמשל במימי  5
 ולעיתים אפילו מתן מימון ביניים לישוב עבור ביצוע התכנית
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שעות מהדיווח/איתור באמצעות אנשי אחזקה של  2-3כל התקלות מטופלות תוך 

  הספק, כאשר במקרה של תקלה מורכבת איש האחזקה יכול לקרוא לקבלן אחזקה. 

 בפניות הציבור  טיפול .3.2.3

יבור, הספקים ללא רישיון מציעים רמת שירות נמוכה מבחינת הטיפול בפניות הצ

  יחסית :

בפועל עקב אם כי  ,קיימת אפשרות לקבלת קהל במשרדי הקבלןלמרביתם  +

 פריסת הישובים מדובר באפשרות מנוונת ולא רלוונטית. 

למרביתם אין מוקד טלפוני פעיל, כאשר בפועל עיקר הקשר הוא מול אנשי  +

 השטח או מול נציגי הקבלן המבקרים בשטח. 

יוצאת מכלל זה חברת מי רם שלה אתר  –למרביתם אין אתר אינטרנט  +

 אינטרנט ברמה גבוהה. 

ושוב יש להוציא מכלל  –מעקב אחר פניות הציבור למרביתם אין מערכת  +

  למעקב אחר פניות הלקוח.  CRMמי רם שלה מערכת זה את חברת 

 הנדסיים מאפיינים . 3.4

בשל העדר  –כאמור, כל הספקים ללא רישיון אינם עוסקים בפיתוח תשתית המים היישובית 

מקורות כספיים להשקעה מחד ואי אחריות כספית לפחת המים מאידך. מכלל זה יש להוציא 

  הקבלן.  שהשקעה בו מהווה אינטרס של –השקעות בקר"מ 

 –כתוצאה מכך, מצב התשתית תלוי במקורות הכספיים החיצוניים שהצליח הישוב להשיג 

כאשר הישוב משיג כסף חיצוני ומתבצעות השקעות בתשתית (לעיתים, כאמור בסיוע הקבלן), 

  מצב התשתית טוב ורמות הפחת נמוכות ולהפך. 

לקבלן  –וויסות הלחצים והאיגום חוסר המעורבות בפיתוח התשתית בא לידי ביטוי גם בתחומי 

  ואין מעורבות באיגום (בפועל אין איגום)  6אין מעורבות בנושא וויסות הלחץ 

   יישוביים ספקים . 4

  הספקים מאפייני . 4.1

קיבוצים, מושבים, ישובים  –סוגי ישובים  4-כאמור, במסגרת העבודה בדקנו ספקים יישוביים ב

  קהילתיים ויישובי מיעוטים.

למרות השוני בין סוגי הישובים וההבדלים ביניהם מבחינת תפקיד הספק באספקת מים 

 מודל עסקי בעייתילחקלאות, המאפיין הבולט ביותר בכולם בתחום אספקת המים לבית הינו 

  בין אם הספק גובה מחיר תקנות ובמיוחד אם לא. –הנובע בעיקר מחסרונות לקוטן 

                                            

  5ראה הערת שוליים  –שוב למעט מי רם  6
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ת לכך שבפועל מאפייני מתן השירות בכל סוגי הישובים הוא בעייתיות זו של המודל העסקי גורמ

  השירות באספקת המים לבית מבוסס בד"כ על שני בעלי תפקידים: –די דומה 

  "שתפקידו לקרוא מונים (אם אין קר"מ קריאה פעם בחודש ואם יש קר"מ  –"איש מים

 בדיקה יומית/דו יומית לאיתור חשש לנזילות) ולטפל בתקלות.

  אדמיניסטרציה (באגודת המים/וועד המקומי/מזכירות המשק) שעוסק בגביה ומענה איש

 לפניות בנושא חשבונות ותקלות.

בדרך כלל, שני בעלי תפקידים אלו מבצעים את עבודתם במשק המים נוסף על תפקידם הרגיל 

שים . יצוין, כי בד"כ בעלי תפקידים אלו הם מסורים ואכפתיים המרגי7ו/או בשכר נמוך מאוד

במיוחד בתחום  –שייכות ואמפתיה לקהילה כך שבד"כ רמת השירות הניתנת היא גבוהה 

אם אחד  –הטיפול בתקלות. מאידך רמת שירות זו היא פרסונלית לחלוטין ותלויה באנשים אלו 

  מהם איננו מסיבה כלשהי (חופשה, מחלה וכו') רמת השירות נפגעת.

שובים הינו השילוב בין מחסור במקורות השקעה מאפיין בולט נוסף החוצה את כלל סוגי הי

היקפי הפעילות (כמויות נמוכות) מקשים על יצירת קרן שיקום אפקטיבית  –לחסרונות לקוטן 

ם מחד ובגוף חיצוני שיתכנן וינהל את  8וגורמים לתלות מוחלטת בתקציבי השקעה חיצוני

  .  9התכנית (במקרים בהם ניתן להשיג תקציב) מאידך

שחלקן  –דית במגזר המושבי והקיבוצי הינה בצורך להתמודד עם נושא ההרחבות בעיה ייחו

משולב בין בתי הישוב וחלקן מצוי ב"שכונה" נפרדת. בד"כ במקרה שההרחבה משולבת, 

אספקת המים לבית תבוצע ע"י הספק המקומי בתנאים זהים (למרות שתושבי ההרחבה אינם 

נפרדת האספקה תבוצע ע"י גורם חיצוני (בד"כ חלק מהאגודה ובישובים בהם קיימת שכונה 

מטעם המועצה). עם זאת, לשיטה זו יש הרבה יוצאים מהכלל ובין האגודה וההרחבה מתקיימים 

    מגוון רחב של הסדרים.        

 לתושב השירות . 4.2

 ההתחשבנות עם הצרכנים  מאפייני 4.2.1

וולונטרי ומתבצע עקב מאפייני הספקים, מסד נתוני הצרכנים מנוהל על בסיס 

באמצעות בסיס הנתונים של הקר"מ או במערך הנהלת החשבונות של הספק 

(באגודת המים או בוועד המקומי או במזכירות המשק) ובמקביל תיקי צרכנים 

  פיזיים, שהם תיקי התושב ביישוב.

אם כי  –גם אצל מרבית הספקים הישוביים קריאת המונים מתבססת על מוני קר"מ 

כר מהם עדיין מתבצעת קריאה ידנית ע"י איש המים. במרבית המקרים אצל חלק ני

                                            

שבד"כ מהווה עיקר  –ום אספקת המים לבית תלוי באופי הישוב ובקיומה של חקלאות היקף פעילותו של איש המים בתח 7
 עבודתו 

במובן זה מצבם של הקיבוצים והמושבים עדיף על פני ישובים קהילתיים וישובי מיעוטים בשל נגישות למענקים של משרד  8
 החקלאות במסגרת פיתוח הכפר או הסכם החקלאים 

 בארגון עובדי המים  במקרים רבים, נעזרים בכך 9
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מוני הקר"מ מכוילים תקופתית ע"י החברה המשווקת, עם זאת במקרים בהם אין 

הסכם מעין זה מול משווק הקר"מ אין מדיניות. המונים מותקנים בגבול הנכס כאשר 

מהישובים החלוקה במקרה של מס' מבנים בנכס ניתן להתקין מונים נוספים. בחלק 

היא באחריות בעל הנכס ובחלק המונים הנוספים מותקנים בגבול הנכס ונקראים 

  בנפרד לכל נכס. 

אצל מרבית המשתמשים בקר"מ הפקת החשבונות מבוססת על תכנת מדף כזו או 

אחרת (כאשר בד"כ מבנה החשבונות אינו זהה לזה של התאגידים). יתר על כן , 

(למשל במגזר הקיבוצי) הפקת החשבונות מתבצעת אצל חלק ניכר מהספקים 

  בתכנת הנה"ח והלקוח רואה אותה כשורה בהתחשבנות הכוללת עם הישוב. 

אצל חלק קיים מגוון רחב של  -מבחינת אפשרויות התשלום קיים שוני רב 

אפשרויות תשלום (הוראת קבע, תשלום בכרטיס אשראי (לעיתים דרך הטלפון 

תשלום במזומן במשרדי הספק), ואצל חלק אפשרויות ולעיתים במשרדי הספק) ו

מוגבלות יותר. בולט במיוחד המגזר הקיבוצי בו תשלומי המים לבית מתבצעים 

  באמצעות התחשבנות דרך תיק התושב במזכירות.   

במגזר הקיבוצי  –יצוין, כי שיעורי הגביה של החשבונות משתנים בין מגזרים 

התחשבנות הצרכן מחויב לשלם ויכול לערער גביה (בשל שיטת ה 100%-מגיעים ל

רק לאחר שתשלום בוצע). בשאר סוגי הישובים שיעורי הגביה גבוהים מאוד (מעל 

) למעט במגזר המיעוטים. עם זאת, כאשר קיים צורך באכיפה לכל הספקים 95%

  המקומיים יש בעיה. 

ומיים מאפייני ההתחשבנות כפי שתוארו לעיל, גורמים לכך שחלק מהספקים המק

מעוניינים להסיר מעל עצמם את האחריות למקטע זה ולהעבירו לטיפול קבלן 

  חיצוני.  

  בתקלות     טיפול 4.2.2

כל  –מבחינת הטיפול בתקלות, הספקים המקומיים מציעים רמת שירות גבוהה 

. עם זאת, לא ברור מהי 24/7צרכן יכול לדווח על תקלה לאיש המים שבד"כ זמין 

ברוב הישובים יש לאיש המים מחליף עם  –רמת השירות אם איש המים אינו זמין 

היכרות מסוימת עם המערכות או אנשי מקצוע רלבנטיים מבין תושבי הישוב 

בל את ההודעות על התקלות שיכולים לסייע. כמו כן במקומות רבים איש המים מק

  לטלפון ויכול להפעיל את המחליפים גם בזמן היעדרות. 

שעות מהדיווח ע"י איש המים, כאשר במקרה של  2-3כל התקלות מטופלות תוך 

  תקלה מורכבת הוא יכול לקרוא לקבלן אחזקה. 
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 בפניות הציבור  טיפול 4.2.3

רמת שירות נמוכה  מבחינת הטיפול בפניות הציבור, הספקים המקומיים מציעים

  :יחסית

 ועד מקומי/ האגודה/קיימת אפשרות לקבלת קהל במשרדי למרביתם  +

 בפועל אין כמעט פניות. אם כי  מזכירות המשק,

לכל הספקים המקומיים אין מוקד טלפוני פעיל, כאשר בפועל עיקר הקשר  +

 הוא מול אנשי המים או האחראי האדמיניסטרטיבי.  

. יוצאים מכלל זה ישובים בהם קיים אתר למרביתם אין אתר אינטרנט +

אינטרנט ישובי. יצוין, כי בישובים רבים קיימות אפשרות דיווח ובירורים 

 או קבוצות וואטסאפ.   SMSבאמצעות מייל, 

מעקב אחר פניות הציבור. לעיתים קיים תיוק של למרביתם אין מערכת  +

 פניה בתיק התושב (ידני).

עם זאת יצויין כי מרבית הספקים ציינו כי מספק הפניות בנושא חשבונות נמוך 

מאוד ועיקר הפניות הן בנושא נזילות ותקלות, כאשר ככל שהתשתית חדשה יותר 

קיימות פחות בעיות וככל שיש מערכות קר"מ גם פוחתות מספר הפניות, שכן 

ומתריע באופן מיידי  למעשה איש המים מבצע את הניטור והמעקב ברמה יום יומית

  על בעיה. 

 הנדסיים מאפיינים . 4.3

  כאמור, הבעייתיות במקורות הכספיים גורמת לבעייתיות בפיתוח תשתית המים היישובית. 

 –כתוצאה מכך, מצב התשתית תלוי במקורות הכספיים החיצוניים שהצליח הישוב להשיג 

ם, בסיוע ארגון עובדי כאשר הישוב משיג כסף חיצוני ומתבצעות השקעות בתשתית (לעיתי

המים), מצב התשתית טוב ורמות הפחת נמוכות ולהפך. יודגש, כי אצל כל הספקים המקומיים 

  אין מדיניות אחזקה של המערכת וכל הפעילות המבוצעת הינה של אחזקת שבר בלבד.

בדומה לכך, אין מדיניות ויסות לחצים כאשר מערכת הלחץ מבוססת על לחצי הכניסה של 

למעט במקרים בהם מקורות (משיקוליה) הקימה בישוב מאגר או כאשר יש  –מקורות ואין איגום 

  הפקה עצמית. 

   סיכום . 5

יות הינו כפי שעולה מהניתוח לעיל, המאפיין העיקרי של אספקת המים לבית במרחב המועצות האזור

שונות שגורמת  –השונות הרבה בין סוגי הסדרי האספקה והמודלים העסקיים של הספקים השונים 

  גם לשונות רבה ברמת השירות לתושב. 

  עם זאת, המאפיינים העיקריים המשותפים לכל סוגי ההסדרים הינם:
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  2-3ך כאשר בד"כ כל תקלה מטופלת תורמת שירות גבוהה מאוד בטיפול בתקלות ופיצוצים 

שעות ממועד הדיווח/איתור התקלה. כאמור, לגבי הספקים המקומיים יש לסייג אמירה זו, שכן 

 רמת השירות הגבוהה הינה על בסיס פרסונלי ולא מוסדר.

 אקונומיים) הגורמים לעיסוק -שיעורי גביה גבוהים של חשבונות המים (בכל המדרגים הסוציו

אין בידי הספקים כלים  –ים בהם נדרשת אכיפה מועט יחסית בסוגיות אכיפה, למרות שבמקר

   מתאימים והאכיפה מתבצעת בדומה לגביה עסקית רגילה (כולל ניתוקים).   

  רמת שירות נמוכה בכל הקשור לממשקים מול הציבור וטיפול בפניות הציבור (למעט בחברות

 ר אישי ישיר. העירוניות של המועצות האזוריות) כאשר גם כאן עיקר הטיפול מבוצע ע"י קש
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  ראשוניות המלצות – 'ג פרק

בעקבות ממצאי הסקר כפי שפורטו לעיל ומאפייני הפעילות הנוכחיים של אספקת המים לבית במרחב 

  המועצות האזוריות, מצאנו לנכון להעלות מס' המלצות ראשוניות לגבי אמות המידה לשירות.  

  מול אסדרה באמצעות אמות מידה   באמצעות כללי ספקיםאסדרה  . 1

כפי שעולה ממצאי הסקר, קיים קשר חד חד ערכי בין סוגי הסדרי האספקה והמודלים העסקיים של 

  הספקים השונים לבין רמת השירות לתושב. אי לכך, אנו מציעים כדלקמן:

 כללי – האזוריות המועצות במרחב מים ספקי של פעילות לאסדרת נושאים . 1.1

 מאפייני הפעילות במרחב הכפרי שונים ביחס לפעילות תאגידי מים וביוב בהיבטים רבים כגון: 

 בין מים לבית ומים לחקלאות  הממשק 1.1.1

 מקבילבית נמוכה ביחס לצריכה החקלאית ובהמים לבישובים המתוכננים צריכת 

לא ניתן להתעלם נמוך משמעותית.  ביתל שירותי המיםגם ההיקף הכספי של 

שילוב של השירותים לבית עם השירותים אותם מקרים בהם קיים ה שבמהעובד

לא יוממ( מסופקחיסכון בעלויות התפעוליות למ"ק מים קיים באספקה לחקלאות 

בהיבט של שיקולי ספק המים הצריכה לחקלאות משמעותית יותר מזו של צריכת 

ן בשל השונות ביעם זאת, . )הבית בהיבט של חשיפה כלכלית של ספק המים

כדי להבטיח רמת שירות דומה בין צרכנים מוצע לבצע אסדרה נפרדת הישובים, 

לאספקת המים לבית, המבוססת על מתכונת כללי אמות מידה של תאגידי המים, 

 בשינויים ובהתאמות כפי שיפורט להלן.

 בין ספק מים לבית וספק שירותי ביוב   הממשק 1.1.2

מתוכננים והן לא מתוכננים) במרבית הישובים במרחב המועצות האזוריות (הן 

למעט בשני  –קיימת הפרדה בין ספק שירותי המים לבית לבין ספק שירותי הביוב 

  מצבים:

ישובים/הרחבות בהם ספק המים הינו גורם מ"טעם" המועצה האזורית  +

 המספק גם שירותי ביוב. 

במרבית הקיבוצים המועצה אחראית על שירותי הביוב מהיציאה מהישוב  +

  .לו הקיבוץ עצמו אחראי על הביוב בתוך הישובוהלאה ואי

גם כאן, באותם מקרים בהם קיים ספק אחוד קיים חיסכון בעלויות התפעוליות 

ובעלויות ההשקעה ביחס למ"ק מים מסופק. עקב השונות בין הישובים, גם כאן,  

כדי להבטיח רמת שירות דומה בין צרכנים מוצע לבצע אסדרה נפרדת לאספקת 

י המים, בשינויים המים לבית, המבוססת על מתכונת כללי אמות מידה של תאגיד

  ובהתאמות כפי שיפורט להלן.       
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 פורמטים של משטר תאגידי של ספקי המים לבית  ריבוי 1.1.3

המאפיין החשוב ביותר של אספקת המים לבית במגזר המועצות האזוריות הינו 

מצב שמשפיע על מגוון רחב  –ריבוי פורמטים של משטר תאגידי באספקת המים 

  של פרמטרים הן במאפייני האספקה, כלכלת האספקה ורמות השירות לצרכן. 

ריבוי סוגי הספקים מחייב יצירת "מכנה משותף"  –מבחינת אמות המידה לשירות 

מינימלי של אמות מידה (בעיקר בתחומי הגביה והאכיפה ובתחומי הממשק מול 

י אמות מידה של תאגידי המים, בשינויים כללהצרכנים) שיתבסס על מתכונת 

הנדרשות. מאידך, אין ספק כי כדי ליצור השפעה כוללת על מאפייני  ובהתאמות

אספקת המים לבית במרחב המועצות האזוריות יש צורך ליצור גם מערכת כללי 

ספקים וכללי תעריפים שתאפשר התנהלות שוטפת של הספקים בהתאם לכללי 

  מנהל סבירים.    

 לשירות מידה באמות ולא תעריפים/ספקים בכללי לאסדרם שיש איםנוש . 1.2

במסגרת הליך האסדרה יש להשלים מערך כולל של סוגיות בכללים, שאינם כללי אמות המידה 

לשירות נשוא העבודה, וזאת כדי לייצר מערך מובנה וכולל לפעילות הספקים במרחב המועצות 

 האזוריות. במסגרת זאת:

 לתאגידי תעריפים בכללי 13 -ה לתוספת בדומה אחרים לשירותים םתעריפי לקבוע מוצע 

  .וביוב מים

  סעיף זה קיים בכללי ספקים מקומיים, אך בפועל חלק מספקי המים  –דמי שימוש קבועים

במרחב הכפרי מחייבים דמי שימוש קבועים לכל מונה שלא בהתאם לכללים, למשל 

כמוכן, לא נקבע סייג למקרה של בקשה במקרים בהם הם מחייבים שלא בתעריפי תקלות. 

  לפירוק מד מים. מוצע לאסדר נושאים אלו בצורה טובה יותר בכללי הספקים. 

  מוצע להעביר מכללי ספקים מקומיים כל הסעיפים וההוראות שמופיעות בכללי אמות מידה

משותפת/ לשירות בתאגידים כגון: הערכת צריכה, חיוב לפי קריאת מים, חיוב בגין צריכה 

הפרשי מדידה, חיוב בגין נזילה סמויה/ חיוב בגין צריכה מנזילה, מועד אחרון לתשלום, 

 החזר תשלום ששולם ביתר וכדומה.

 חלק מהספקים מטילים את תשלום פחת המים  –ם אסדרת נושא אופן החיוב של פחתי מי

לצרכנים) על בישוב (קרי ההפרש בין המים המסופקים ע"י מקורות למים המסופקים בפועל 

הצרכנים לפי חלק יחסי. המשמעות של הטלת הפחת על הצרכנים (במיוחד במידה שהספק 

מחייב את הצרכן בתעריפי תקנות) הינה שהצרכן משלם בפועל מעבר לתעריף שנקבע. 

 לפיכך, לדעתנו חשוב לאסדר נושא זה בכללי התעריפים של הספקים במרחב. 
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  רישיון ללא שובייםי רב מים ספקי של פעילותם אסדרת . 1.3

אגודות המים המספקות שירותי אספקת המים לבית במרחב הכפרי (כגון מימי הנגב ומימי 

הדרום) , משמשות כגוף קבלני לביצוע גביה ותפעול במרחב זה, כל זאת מבלי שיש להן מעמד 

יו הן כלשהו בחוק, וללא רישיון פעילות, רגולציה או חובות כלשהן במתן השירות זולת ההסכם על

חתומות למול ספק המים. יחד עם זאת, השירות אותו מספקות האגודות הוא ברמה סבירה והן 

  בעלות ידע נצבר רב שנים.

בנוסף, פעילות בתחום מספר חברות פרטיות המספקות שירותי ניהול אספקת מים אשר נכנסות 

אותם הן מספקות  בנעלי בעלי הרישיון הישוביים. כאמור, חברות אילו מעצם מכלול השירותים

  יוצרות מצב של "ניוון" היכולות של בעלי הרישיון. 

ההשפעה של האגודות והחברות הפרטיות ספקיות השירותים במרחב הכפרי על הפעילות 

מהותית ומשמעותית, ועל כן לדעתנו יש לקיים דיון בנושא סוג הרישיון האפשרי לגופים אילו או 

לחילופין מיסוד מנגנון רגולציה לספקי שירות אילו שהינם פעילים משמעותיים במשק המים 

ן אפשרי הינו מיסוד הסכם או מסמך העברת אחריות לניהול משק המים של במגזר הכפרי. פתרו

בעל הרישיון (מבלי שזה יוותר על הרישיון) כאשר בעצם העברת הפעילות לקבלן, יקח זה על 

עצמו זה בהתחייבות כתובה את חובות בעל הרישיון. חלופה אחרת הינה מתן רישיון קבלן משנה 

בלנים יעמדו בתנאי סף מסוימים שתקבע הרשות ויהיו לקבלנים באופן שיבטיח שאותם ק

  מחוייבים בבקרה ורגולציה של הרשות. 

ככל שתתקבל המלצתנו למתן רישיון לקבלן כאמור, ניתן יהיה להוסיף התייחסות ספציפית בכללי 

  אמות המידה לחובות קבלן כאמור כלפי בעל הרישיון וכלפי הצרכנים.

 ובמושבים וציםבקיב להרחבות המים אספקת אסדרת . 1.4

במסגרת סיורינו נתקלנו במודלים שונים של אספקת מים להרחבות בישובים המתוכננים 

(קיבוצים ומושבים), כאשר בחלק מהיישובים קיימת הפרדה מוחלטת הן בתשתית והן בספק, 

ובחלק הפרדה הינה רק באופן ההתחשבנות, כאשר הספק הוא אחד. אחד המודלים הנפוצים 

ה מוחלטת הינו שילוב המועצות האזוריות באספקת מים להרחבות היישובים במקרה של הפרד

לאספקת מים בהרחבות  נותרישיוהכאשר  ,במועצות האזוריות שער הנגב וגליל עליון) -(לדוגמא 

ספק מים  , כך שהחברה משמשתמטעם המועצה האזורית ות עירוניותהקיבוצים ניתנו לחבר

  ספק בתחומי הקיבוץ הישן.משמשת כנה וביוב בהרחבות היישובים בלבד ואי

ויש להתייחס אליו  יצוין, כי מודל אספקת המים להרחבות, קשור גם לנושא אספקת שירותי ביוב

   לכן בהתייחסות רחבה מתוך התווית מדיניות אחידה בהתאם לסוגי ההרחבות.

 כאמור, המשתנה המשפיע ביותר הינו על מאפייני אספקת המים להרחבות הינו בראש

כמו גם  בתוך הישוב הוותיק (בין הבתים) או כשכונה נפרדת –ובראשונה אופן ביצוע ההרחבה  

  . סוגיית הפרדת התשתיות
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  במסגרת זו, מומלץ לאפשר אחד מהמודלים הבאים:

 שובי יכאשר ההרחבה הינה בתוך הישוב הוותיק, קיים צורך באסדרה שתחייב את הספק הי

ם לתושבי ההרחבה, בכל האספקטים של אמות בתנאים שוויבאספקת מים להרחבה 

המידה לשירות. עם זאת, יש לאפשר חופש פעולה מסוים בנושא התעריפים וההתחשבנות 

 ).בכללי תעריפים (כל עוד נושא זה לא אוסדר

 המודל המועדף הינו והיא נפרדת ממנו במקרים בהם ההרחבה הינה מחוץ לישוב הוותיק ,

ם מטעם המועצה המקומית אשר אחראי גם על נושא גור ל ידיאספקת מים להרחבה ע

, בתנאי שניתן לבצע הפרדה הביוב. מודל זה, יאפשר לדעתנו יעילות תפעולית גבוהה יותר

בכל מקרה יש לשאוף לצמצום  .של התשתית או מדידה של כמות המים בכניסה להרחבה

   מספר הספקים לאותו תחום מוניציפאלי.

  התבססות על אמות המידה לשירות בתאגידי המים   . 2

של אמות המידה לשירות באספקת המים לבית במרחב המועצות האזוריות אחת המטרות העיקריות 

השירות לצרכנים קדם רמת שירות דומה בין הצרכנים במרחבים הגיאוגרפיים השונים, כאשר הינה ל

  .מים וביוב הוא נקודת הייחוס באמצעות תאגידי במרחב העיריות והרשויות המקומיות

רות יאמות המידה לשעל הספקים במרחב המועצות האזוריות את להחיל לדעתנו יש במסגרת זו, 

 תנאי האספקה הייחודיים במרחב זה.מ כפועל יוצאבשינויים המתחייבים  המים והביוב, תאגידישל 

  מסקנה  הסעיף תיאור  נושא  פרק
    הפרשי מדידה .1  צרכנות  שני פרק

אופן חלוקת הפרשי מדידה בעלי  .1.1
  ערך חיובי

על אף שמשקלם של הפרשי מדידה 
במרחב הכפרי מועט, מוצע לכלול הוראות 

אילו בכללים המוצעים למען אחידות 
הכללים ולמען מקרים בהם קיימים הפרשי 

  מדידה במרחב זה.

אופן חלוקת הפרשי מדידה בעלי  .1.2
  ערך שלילי

  שלילייםזיכוי בעד הפרשי מדידה  .1.3

הפרשי מדידה כאשר מד המים  .1.4
  הראשי אינו תקין

  חיוב או זיכוי בשל הפרשי מדידה .1.5

הודעות לצרכנים המחויבים  .1.6
  בהפרשי מדידה

מוצע להעביר הוראות חלקיות להערכת   הערכת צריכה  .2
צריכה מכללי ספקים מקומיים לכללי אמות 

  מידה.
לאור העובדה שקיימות שיטות ונוהגים 

שונים להערכת צריכה במרחב הכפרי כפי 
שעולה מהמפגשים עם הספקים מוצע, 

להחיל סעיף זה במלואו למען יצירת 
אחידות בהערכת צריכה לכלל צרכני 

 המים.

  חיוב לפי קריא מד מים .2.1

  ביצוע הערכת צריכה .2.2

  חיוב בעקבות הערכת צריכה .2.3

  תיקון חיוב בהפרשי מדידה .2.4

  לפי הערכת צריכההודעה על חיוב  .2.5

בכללי ספקים מקומיים קיימות הוראות   צריכה חריגה הנובעת מנזילה .3
לגבי צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה 

סמויה, מוצע לבטל הוראות סעיף זה 
לאמות מידה לקבוע את מנגנוני ההכרה 

והחיוב בהתאם לאמור בכללי אמות מידה 
  לתאגידים.

 

בדיקה השוואתית של כמות  .3.1
  הצריכה

תנאים להכרה בצריכה חריגה  .3.2
  הנובעת מנזילה

הגשת בקשה להכרה בצריכה  .3.3
  חריגה הנובעת מנזילה

הכרה בצריכה חריגה הנובעת  .3.4
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  מסקנה  הסעיף תיאור  נושא  פרק
  מנזילה

חיוב במקרה של הכרה בצריכה  .3.5
  חריגה הנובעת מנזילה

הכרה בצריכה חריגה לצרכן שאין  .3.6
  לגביו צריכה רגילה

קיימים מקרים בהם צרכן מבקש מד מים   מד מים נוסף לצרכן .4
נוסף מוצע שהתקנת מונה מים נוסף 

לבקשת צרכן תבוצע לפי אמות המידה 
  לשרות שנקבעו לתאגידים

 

  התקנה של מד נוסף .4.1

תעריף בעבור התקנת מד מים  .4.2
  נוסף

במרחב הכפרי בכל סוגי ההתיישבות מבוצ   החלפת צרכן בנכס .5
מוצע תהליך החלפת צרכנים בנכס, 

שהחלפות צרכנים אילו יבוצעו לפי אמות 
מידה קבועות ולדעתנו אין הבדל בין 
החלפת משלמים במגזר התאגידים 

 למרחב הכפרי.

  החלפת צרכן בנכס .5.1

החלפת צרכן בנכס בלא מד מים  .5.2
  משויך

החלפת צרכן בנכס מושכר בלא  .5.3
  מד מים משויך

החלפת צרכן בהתקיים מניעה  .5.4
  הנדסית

  בקשת השינוי .5.5

הוראות כללי אמות מידה לשרות   התקנה והחלפה של מד מים .6
לתאגידים תקפות גם לאספקה במרחב 

 הכפרי 
התקנת מד מים שהוסר מנכס  .6.1

  אחר

  החלפת מד מים שחלף מועד כיולו .6.2

הוראות כללי אמות מידה לשרות   חיבור של נכס למערכת מים .7
לתאגידים תקפות גם לאספקה במרחב 

 הכפרי
  חיבור לראשונה של נכס .7.1

  מניעה הנדסית .7.2

  הודעה על החלפת מד מים .7.3

  שמירת נתוני קריא מד מים .7.4

חשבונות    שלישי פרק
  ותשלומים

חלק מההוראות קיימות בנוסח כזה או   חובת תשלום .1
אחר בכללי ספקים, מוצע לאחד בדומה 
 לקובץ כללי אמות מידה לשירות תאגידים

   שירות בכפוף לתשלוםאספקת  .1.1

לחילופין  –לא נדרש קיים בכללי ספקים   מועד אחרון לתשלום .1.2
 העברה לאמות מידה 

לחילופין  –לא נדרש קיים בכללי ספקים   ריבית פיגורים .1.3
 העברה לאמות מידה

הוראות כללי אמות מידה לשרות   הסדר תשלומים .1.4
לתאגידים תקפות גם לאספקה במרחב 

 הכפרי

הוראות כללי אמות מידה לשרות   פעולות גבייההשעיית  .1.5
לתאגידים תקפות גם לאספקה במרחב 

 הכפרי

תשלום חלקי בהגשת בקשה  .1.6
  לבירור

הוראות כללי אמות מידה לשרות 
לתאגידים תקפות גם לאספקה במרחב 

 הכפרי

לחילופין  –לא נדרש קיים בכללי ספקים   החזר תשלום ששולם ביתר .1.7
 העברה לאמות מידה

עקרונות סעיף זה זהים לתנאי האספקה   החשבון התקופתי .2
במרחב הכפרי מוצע להחיל הוראות 

 הסעיף
  תקופת החיוב .2.1

  תדירות החשבון התקופתי .2.2

  משלוח החשבון התקופתי .2.3

קיימת שונות משמעותית במבנה ותכולת    מתכונת החשבון התקופתי .2.4
החשבון התקופתי, החלת הוראות הסעיף 

אינה מתאימה ודורשת דיון מהתאגידים 
והקלה כלשהי אך יחד עם זאת מוצע 

לקבוע תכולה ומבנה מינימליים של חשבון 
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  מסקנה  הסעיף תיאור  נושא  פרק
 המים

זכות לקבלת העתק חשבון  .2.5
  תקופתי

 מוצע להחיל 

   תשלום החשבון התקופתי .3

לעדכן הסעיף, לאפשר מינימום  –להחיל   אמצעי תשלום .3.1
 שתי אפשרויות תשלום

דורש שינויים ככל שהחיוב חודשי ( שיטת   פיצול התשלום .3.2
החישוב הנפוצה במרחב הכפרי ) לא ניתן 

 לפצל החשבון 

מוצע להחיל הוראות הסעיף במקרים בהם   בירור חשבון תקופתי .4
 נדרש לבצע בירור החשבון 

   
  בירור חשבון .4.1

  מד מים שלא נקרא .4.2

  מד מים שלא נבדק או כויל במועד .4.3

  בהפרשי מדידהחיוב שגוי  .4.4

  הודעה על תוצאות הבירור .4.5

  עריכת בדיקות נוספות .4.6

  החלפת מד מים .4.7
  תיקון חיוב .4.8

  השבת דמי בדיקה .4.9

הודעה על תוצאות הבדיקות  .4.10
  הנוספות

חיוב לפי הערכת צריכה  .4.11
  במקרים חריגים

  בירור השגות צרכן .4.12

הדיווח לרשות המים, מוצע לשקול חובת   דיווח לרשות הממשלתית .4.13
כל שיהיה אתר או מנגנון אלקטרוני לדיווח 
מוצע לכלול סעיף זה אחרת נראה כי עדיף 

 להחיל על ספקים אזוריים בלבד

שירותים    רביעי פרק
  לצרכנים

ביישובים הכפריים, מושבים וקיבוצים וגם   ביקור מתואם בחצרי צרכן .1
בישובים קהילתיים קטנים בהם מועסק 

איש מים, הקשר עם הצרכנים בלתי 
אמצעי, נראה כי התהליך של ביקור 

מתואם מיותר, על אף שיתכן והוראות 
מסודרות בדומה להוראות לתאגידים נכון 

 שיוסדר, מוצע לקיים דיון בנושא זה 

  צרכןתיאום ביקור בחצרי  .1.1

  תיאום ביקור לשם בירור צריכה .1.2

  החלת הוראות חוק הגנת הצרכן .1.3

  תשלום בעד ביקור סרק .1.4

עם שינויים על מנת להקל  –להחיל מוצע   הודעות .2
  משלוח הודעות .2.1 על הספק 

  אמצעי משלוח אלקטרוני .2.2
  הודעות בדואר אלקטרוני .2.3

הפיזור ושיטות העבודה השענות על קשר   למרכז קבלת קה .3
עם איש מים ומזכירות היישוב וביצוע 

פעולות על ידי ספקי שירותים כמו אגודות 
מים וחברות שירותים מחייב התייחסות 

מיוחדת למוקדי קבלת קהל ושעות 
פעילות, החלת כללי התאגידים בנוסחם 

הנוכחי תטיל עומס כלכלי ותיצור מצב 
במרחב הכפרי ,  שהכללים לא יתקיימו

 מוצע לקיים דיון ולשנות מהוראות הכללים  

  מרכז קבלת קהל .3.1

שעות פעילות קצרות מאילו של התאגידים   מועדי קבלת קהל .3.2
 והשענות על פעילות איש המים הנייד

לא רלוונטי, מדובר בקהל מקבלי שרות   זמני המתנה .3.3
 מצומצם ביחס לקהל הצרכנים העירוני 

כמות השיחות במרחב הכפרי נמוכה   טלפונייםמוקדים  .4
ומענה טלפוני ניתן במזכירות היישוב, על 
ידי איש המים ובמשרדי ספק השירותים, 
ריבוי אפשרויות המענה הטלפוני וכמות 

  מוקד שירות טלפוני .4.1

  מועדי הפעלת מוקד השירות .4.2
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  מסקנה  הסעיף תיאור  נושא  פרק
הפונים צריך לבוא בחשבון בקביעת 

 הכללים בנושא זה.

מוצע לשנות מהוראות הכללים ולהתאימן   חירוםמוקד  .4.3
 לצרכי המרחב הכפרי.

   טיפול בפניות צרכנים .5

, לא חובה לדעתנו שינוייםב להחילמוצע   חובת תיעוד פניות .5.1
 תיק ממוחשב ביישובים כפריים קטנים 

 שינויים בלהחיל מוצע   אישור קבלת פנייה .5.2

 שינוייםבלהחיל מוצע   חובת מענה בכתב .5.3

 שינוייםבלהחיל מוצע   פנייה אינה מעכבת תשלום .5.4

 שינוייםבלהחיל מוצע   הוראות הרשות הממשלתית .5.5

   הוראות שונות .6

יתכן ונכון להחיל את הסעיף במקרים בהם   חובת הכשרה .6.1
השרות מסופק על ידי קבלן, לגבי יישובים 

המספקים שירותים בעצמם נראה כי 
 תדרש  הסמכה על ידי גורם חיצוני, לדיון 

הצגת תעודה על ידי ספק שירותים חיצוני   הצגת תעודה .6.2
  נדרש 

מעמסה כבדה  על היישובים  –לא נדרש   חובת הקלטת שיחות .6.3
 הקטנים כולל על ספקי השירותים, לדיון 

 הוראות הסעיף תקפות גם במרחב הכפרי   שפת מתן השירות .6.4

מדובר בהוראות חוק שיש להחילן גם   נגישות לאנשים עם מוגבלות .6.5
  במרחב הכפרי 

מידע   חמישי פרק
  לציבור 

לספקים במרחב זה אין אתר אינטרנט   אתר אינטרנט .1
מיעוטם נסמכים על אתר של המועצה 

האיזורית, יתכן והנכון לבקש מחיצה 
לנושא אספקת המים באתר המועצה 

האזורית לדיון, אחרת להחיל דרישה זו על 
אגודות מים וחברות  –ספקי שירותים 
 ספקיות שירות 

 לדיון    אתר אינטרנט .1.1

 לדיון    שפת האתר .1.2

 לדיון    דרכי הפנייה לחברה .1.3

 לדיון    מידע לצרכן .1.4

 לדיון    פנייה מקוונת .1.5

 לדיון    גישה למידע באמצעות האתר .1.6

   דוח שנתי .2

במידה  מוצע לדרוש רק דוח שנתי מקוון   דוח שנתי .2.1
  פרטי הדוח השנתי .2.2 והרשות תוכל ליצור אתר דיווח מקוון 

משלוח תמצית הדוח השנתי  .2.3
  לצרכנים

 לא נדרש 

טיפול   שישי פרק
בגניבות 

  מים

 מוצע להחיל  –רלוונטי גם למגזר הכפרי   חיבור שלא כדין

  שיבוש מדידה במזיד

  גניבת מים מחצרי הצרכן

  שמירת אחריות

הפסקות   שמיני פרק
  מים

מוצע להחיל  –רלוונטי גם למגזר הכפרי   הפסקת מים מתוכננת
הפסקת מים מתוכננת באזורים שבהם  בשינויים מסויימים

  מצויים מוסדות ציבור

מתן הודעה לצרכנים על הפסקת מים 
  מתוכננת

  הפסקות מים לצורך תיקון תקלות

תשלום   תשיעי פרק
פיצוי לצרכן 
בשל הפרת 
  אמות מידה

, ספק אם ספקי מים אילו יכולים לדיון  נסיבות לתשלום פיצוי לצרכן
זה, במידה ויוחלט לעמוד בהוראות סעיף 

להחיל סעיף פיצויים מוגבל דרוש שינוי 
 ודיון בתכולת הסעיף.

  הפרה נמשכת

  אופן ומועד התשלום

  עדכון סכומים

  סייג לפיצוי
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  מסקנה  הסעיף תיאור  נושא  פרק
 אחד פרק

  עשר

בדיקה 
לאיכות מי 

  שתייה

 בהתאמות מסויימות  להחילמוצע   הגשת בקשה

  החיוב בעד הבדיקה

  השתייהבדיקת איכות מי 

  תוצאות הבדיקות

  תחילה

  תוספת ראשונה

  תוספת שנייה

  

  

בהעדר אסדרה מפורטת לשירותים מסוימים כמוגדר בכללי  -שונות בעלות לשירותים מסוימים 

התעריפים לתאגידי מים וביוב בתוספת השנייה, ספקי המים השונים במרחב הכפרי גובים תעריפים 

הסדרים או  קיבוע  של נוהגים ישנים  כאשר  המאפיין המרכזי הינו אי אחידות  שונים המבוססים על 

של העלות לצרכן ובד"כ תעריפים שאינם מבוססי עלות . מוצע לקבוע תעריפים מפוקחים לשירותים 

  מסוימים במרחב הכפרי .
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  הממצאים ריכוז טבלת – 'א נספח

  רישיון בעלי ישוביים רב מים ספקי

   גת מי   עליון גליל קולחי   הנגב שער   הירדן עמק   השרון לב מי 

  לבית המים אספקת ומדיניות תאגידי משטר

 חל"צ בבעלות המועצה  התאגדות צורת
 12אגש"ח בבעלות 

 קיבוצים
 אגודה שיתופית חל"צ בבעלות המועצה  חברה עירונית 

 המועצה שילוב

  האזורית

עירונית המשמשת חברה 
כזרוע המים והביוב של 

המועצה (מתן שירותי ביוב 
לכל הישובים) ונסמכת על 

המועצה מבחינת בסיסי 
נתונים, שירות לתושב 

  וגביה

אין. ניסו להכניס את 
המועצה כחברה אבל 

לא היתה הסכמה לגבי 
התשלום של המועצה 

  בגין הנכסים

בעלות מלאה של 
  המועצה 

חברה עירונית המשמשת 
כזרוע המים והביוב של 

המועצה (מתן שירותי ביוב 
לכל הישובים) ונסמכת על 

המועצה מבחינת בסיסי 
נתונים, שירות לתושב 

  וגביה

בבעלות  האגודה
  המשקים 

 להם הישובים מס'

 לבית מים מספקים

 ישובי סך מתוך

  המועצה

ישובים + אזור תעשיה  3
(לישוב אחד יש רישיון 

  נפרד) 
  22מתוך  14

הרחבות יישובים  10
איזורי תעשיה +  2-ו

  מכללה + איבים 

הרחבות  14-ישובים ו 8
  קיבוצים  29מתוך 

מושבים קיבוצים ועוד  13 
שני יישובים קהילתיים 

  מ.א. גליל תחתון 

 עם הממשק אופי

 הרישיונות בעלי

 במרחב האחרים

  המועצה

למעט בנושאי  -אין ממשק 
  ביוב

 -מגוון הסדרים 
קצה אספקת מים מ
רק  הלקצה, אספק

להרחבות ואספקת 
  מים עד לכניסה 

אין, למעט הקיבוצים 
  בנושא הביוב 

בכל ישובי המועצה יש 
תשתית נפרדת לישוב 

הישן ולהרחבה. לחברה 
  מגוון הסדרים מול הישובים 

הפעלה מלאה כולל 
חיובים, תחזוקה, תוכנית 

השקעות וכדומה, לכל 
יישוב כרטיס הנהלת 

  חשבונות נפרד 

 הפקה קיימת האם

 היא ואיך עצמית

 במערך משולבת

 המים אספקת

  לבית

אין הפקה עצמית בישובים 
  הרלוונטיים

כל המים לבית והמים 
לחקלאות מסופקים 

בהפקה עצמית 
  (שאיבה מהכינרת)

  אין הפקה עצמית

בחלק מהישובים קיימת 
 -הפקה עצמית של מים 

אין השפעה על התעריפים 
אבל משפיע על האפשרות 

לגבות תעריפי מוסדות 
  ציבור

  לא ידוע
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   גת מי   עליון גליל קולחי   הנגב שער   הירדן עמק   השרון לב מי 

 קביעת אופי

  התעריפים
לפי תעריפי תקנות (בכל 

  ישובי המועצה)

תעריפים המבוססים 
על עלות שאיבה + 

הולכה + תשלום אחיד 
למ"ק בישובים בהם 

  יש אספקה עד הצרכן 
  
  

  תעריפי תקנות   מחירי תקנות   לפי תעריפי תקנות 

 טיפול עסקי מודל

 נושא (מי שוטף

 בפחת)

בכל הישובים בהם היא 
מטפלת החברה נושאת 

  בפחת 

תשלומי הצרכנים. 
הישובים נושאים 

בפחת המים והוא 
מחולק בין הצרכנים 

  באופן יחסי

מרכיב  שומרים
  שיקום בחשבון נפרד 

תשלומי הצרכנים + אגרות 
פיתוח שמוטלות על כלל 
הישוב במסגרת הקמת 

ההרחבות. החברה נושאת 
  בפחת  

ושאת בפחת האגודה נ
  המים 

 מימון עסקי מודל

 (שיטת השקעות

 מרכיב גביית

 פיתוח)

פרויקטים המבוצעים 
בהיטלי פיתוח או 

בתקציבים שמוקצים ע"י 
בשנים  -המועצה 

האחרונות אין צורך, בשל 
  פחת נמוך 

השקעות ע"י הישובים 
בהתאם ליתרה שיש 

בקרן השיקום 
הישובית ותקציבים 
  נוספים חיצוניים

ממשלה + תקציבי 
משרד כלכלה + 
מענקי מילתב + 

הרחבות + יתרות 
  בתעריף

היטלי פיתוח המוטלים על 
כלל הישוב במסגרת 

  הקמת ההרחבות 

יישובים קהילתיים פותחו 
במחיר הפיתוח, הרחבות 

  במושבים כנ"ל

 המים ספק זהות

 ואופי לחקלאות

 מולו הממשק
  לא מספקים לחקלאות 

בכל החברים האגודה 
מים לבית מספקת הן 

והן מים לחקלאות 
(הפרדת מדידה 

מלאה) תשתית המים 
לחקלאות בתוך כל 

באחריות  -ישוב 
  הישוב

לא מספקים 
  לחקלאות 

 -בכל הישובים הוותיקים 
אספקת המים לחקלאות 

  ע"י הישוב

האגודה עצמה ספקית 
מים לחקלאות והיא בעלת 

  מפעל קולחין בנוסף

 הביוב ספק זהות

 עימו הממשק ואופי
החברה נותנת שירותי ביוב 

  לכל ישובי המועצה 

למועצה אין מחלקה 
משלה וכל שירותי 

 22הביוב לכל 
הישובים ניתנים ע"י 

המועצה נותנת 
  שירותי ביוב 

החברה נותנת שירותי ביוב 
  לכל ישובי המועצה 

מספקת שרותי  האגודה
ביוב כולל חיובים וגביה 

וזאת כקבלן של המועצה 
  האיזורית 
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   גת מי   עליון גליל קולחי   הנגב שער   הירדן עמק   השרון לב מי 

האגודה. (אגרת הביוב 
נחלקת בין שוטף 

שהולך לאגודה 
לתשלום למט"ש 
  שהולך למועצה)

 המים אספקת אופי

 וצורת להרחבות

 בין הממשק

 לישוב ההרחבות

 הישן

  לא רלוונטי 

בחלק מהישובים יש 
הפרדת רשתות 

בחלקם אין. בד"כ יש 
  אחידות בתעריפים  

המועצה ספקית מים 
בהרחבות היישובים 

  בלבד

בכל ההרחבות קיימת 
תשתית מים נפרדת 
מהישוב הישן וברובן 

מקבלים את המים 
 3-ממקורות בנפרד (ב

ישובים ההרחבה מקבלת 
את המים מהישוב הישן. 

  אין אחידות בתעריפים 

אספקה להרחבות זהה 
  ליתר האספקות 

  ההתחשבנות מאפייני

מנוהל על בסיס נתוני  צרכנים נתוני בסיס
 המועצהמערכת הגביה של 

נציג האגודה בקיבוץ 
אחראי על רישום 

ועדכון הצרכנים 
(מבוסס על דיווח 

  וולונטרי) 
  

מנוהל במערכת 
  האוטומציה

מתבססים על בסיס נתוני 
  הארנונה של המועצה

מסד נתונים ממוחשב 
  תוכנת אוטומציה 

  קר"מ  קר"מ   המדידה שיטת

הפרדה מדידה 
מלאה, מד מים לכל 

צרכן למעט קריית 
   החינוך

  קר"מ

הפרדת מדידה קיימת 
הפרשי המדידה נופלים 

על המונה הראשי של 
  יחידת המשק 

מד מים לכל נחלה (אין   המונים מיקום
  הפרדה פנימית)

לכל יח"ד שני מונים 
אחד לבית ואחד לגינון. 
מכיוון שמדובר בהפקה 

עצמית, גביית הביוב 
מבוססת על המונה 

  בנקודת החיבור
יח"ד. בחלק מד מים לכל 

מהישובים יש מונה נפרד 
  לבית ולגינון

  בנקודת החיבור 
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  הביתי בלבד

 וכיול תחזוקה

  אחת לשנה לפי ההוראות   מונים

בישובים בהם קיימת 
אספקת מים ע"י 

באחריות  -האגודה 
אנשי השטח של 

  האגודה 

אין תוכנית מובנית 
אלא אחזקה לפי 

 2013הצורך, ב 
הוחלפה צנרת חדשה 
  ובוצעו החלפות מונים

כיול לפי ההוראות. אחזקה 
  ע"י אנשי השטח

מונים רגילים לא קר"מ 
  כיול תקופתי קיים 

  חודשי  אחת לחודשיים  אחת לחודשיים  אחת לחודשיים  אחת לחודשיים  חיוב מועדי

 הפקת אופן

 (תכנה החשבון

 תכנה / גנרית

 ידני)/ יעודית

הנתונים מועברים לחברה 
חיצונית המפיקה את 

  החשבון

תוכנה יעודית של 
  האגודה 

 -תוכנה יעודית 
  אוטומציה

  של המועצה EPRמערכת 
תוכנה ייעודית אין תיקי 

  לקוחות ממוחשבים 

 בחשבון פרטים

 הפצת אופן (כולל

  החשבון)

בהתאם לתאגידים, הפצה 
בדואר ע"י החברה 

  החיצונית 

בהתאם לתאגידים. 
  הפצה בדואר 

מרבית הפרטים 
הדרושים מופיעים 

בחשבון המים כולל 
פירוט תעריפי תקנות 

ומתן זכאות 
  לאוכלוסיות מיוחדות 

בהתאם לתאגידים. הפצה 
  בדואר

פרטים חיוניים לא במבנה 
  של התאגידים 

 תשלום אפשרויות

בהתאם לאפשרויות תשלום 
ארנונה (מתבצע ע"י חברה 

 -חיצונית עבור המועצה) 
טלפון, אתר המועצה, 

  הוראת קבע, דואר/בנק

הוראות קבע בכרטיס 
האשראי. אפשרות 

  לגביה טלפונית

הוראת קבע/ תשלום 
טלפוני / תשלום 

  אינטרנטי

הוראות קבע, כרטיסי 
אשראי דרך האינטרנט 
  וטלפונית דרך המוקד

ה"ק , טלפוני כ.א. , מזומן 
  באגודה 

 99% 97% 99.9%  98%  95%מעל   הגביה שיעור

גביה ע"י חברה חיצונית  האכיפה מאפייני
  מטעם המועצה

בהעדר אפשרויות 
מבוסס על  -חוקיות 

  הסדרי תשלומים

התראות בגין חוב / 
ביצוע פעולות אכיפה 

ביצוע ניתוקים  /
  עיקולים 

  

ע"י המועצה. משלמים 
  למועצה דמי גביה 

התראות, הפסקת מים, 
  תביעות 
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  בתקלות טיפול

 -  בתקלות טיפול
 מאפיינים

איתור יזום באמצעות 
הקר"מ או דיווח למוקד 

המועצה. טיפול בתקלה 
תוך שעתיים באמצעות 

קבלני אחזקה (כולל קבלן 
  תורן לסופ"ש) 

התקלות מדווחות 
לנציג הקיבוץ באגודה 

או לאיש שטח של 
האגודה. האגודה 

שולחת איש אחזקה 
במקרה של תקלה 
מסובכת מפעילים 

קבלני אחזקה 
חיצוניים. תקלה 

טה מטופלת בד"כ פשו
שעות תקלה  3-4תוך 

  מורכבת עד יום  

מדווחים למנהל 
המועצה האחראי על 

מים וביוב, הקבלן 
מטפל בתקלה 

בפיקוח של דני, 
התקלה מטופלת תוך 

זמן קצר (שעות 
  בודדות)

תקלות מדווחות לאנשי 
השטח או לאיש הקשר 

בישוב. בשלב ראשון מגיע 
לתקלה איש השטח. 

בתקלות מסובכות 
עילים קבלנים. המענה מפ

 2-3המיידי הוא תוך 
שעות. תקלה מורכבץ עד 

  יום

האגודה  מעסיקה מספר 
פקחים אנשי תחזוקה לכל 

יישובים הם  4 -פקח כ 
קוראי מונים, מתקנים 
תקלות ומפקחים על 

קבלנים וגם אחראים על 
  אספקה לחקלאות 

  הציבור פניות

 -  קהל קבלת
 מאפיינים

קבלת קהל במשרדי 
 המועצה שמפנה לחברה 

ניתן להגיע למשרדי 
האגודה בשעות 

העבודה. בפועל אין 
  פונים 

משרדי קבלת קהל 
ממוקמים במועצה 
האזורית, המשרד 

  ימים בשבוע 5פועל 

קבלת קהל במשרדי 
המועצה. במקרה של 
בעיות יחודיות מפנים 

לחברה (בפועל אין כמעט 
  פניות) 

משרדי קבלת קהל 
ודה בסמוך למועצה באג

ימים בשבוע  5האזורית 
  14עד  8משעה 

     טלפוני מוקד

ניתן לפנות למשרדי 
האגודה בשעות 

העבודה. בפועל פונים 
 לנציג האגודה בקיבוץ 

הפעלת מוקד הגביה 
ע"י חברת מגער, אין 

מידע מתועד של 
  הפניות הטלפוניות

המוקד הטלפוני של 
המועצה עוסק גם בנושאי 

הצורך מפנים מים. במידת 
  לחברה

מענה טלפוני במשרדי 
  האגודה

  אינטרנט אתר
יש אתר אינטרנט של 

המועצה המספק פרטי 
  קשר ומאפשר תשלום

  אין. 

יש אתר אינטרנט של 
המועצה האזורית 

המספק מידע 
לתושבים, למעט 
  ביצוע תשלומים 

  אין  לשונית באתר המועצה 
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 פניית אחר מעקב

  הלקוחות
נמצאים בשלבי רכישה של 

CRM  עצמאי  
  אין 

אין מידע מתועד של 
פניות הלקוחות, אך 

פניות  20-יש פחות מ
  בשנה

המועצה רכשה תוכנת 
CRM  שתטפל גם בנושאי

  מים 
  מעקב ידני ברישום 

  הנדסיים מאפיינים

 השקעות מדיניות

תכנית השקעות  -בעבר 
בתקציב מועצה. כיום אין 

 מערכות -כמעט השקעות 
 חדשות

השקעה ע"ב קרן 
חידוש ישובית 

שנצברת מהתשלום 
השוטף. פרויקטים 

גדולים במערכת 
ההולכה האזורית 

מבוצעים בהחלטה של 
הוועד המנהל של 

  האגודה.

אין תוכנית מובנית 
אלא אחזקה שוטפת, 

השקעות במערכת 
המים נעשות לפי גיל 
  צנרת ומופע תקלות

השקעות על בסיס דמי 
ישן פיתוח (גם הישוב ה

משלם דמי פיתוח בגין 
ההרחבות) ומקורות 

אחרים (הסכם החקלאים, 
מענקי ביוב וכו'). לכל ישוב 

(גם ישובים שלהם לא 
מספקים מים) מכינים 

  תכנית השקעות בסיסית 

לפי משאבי היישוב 
מבצעים החלפת 

תשתיות, האחזקה 
מבוצעת על ידי עובדי 

האגודה בסיוע קבלנים 
  במידת הצורך 

  אחזקה מדיניות

אחזקת שבר. מתכוונים 
להכניס מערכות לניתוח 

תקלות שיאפשרו אחזקה 
  מונעת 

עד לאחרונה 
תחזוקה התבסס על ה

תחזוקת שבר או 
תוצאות של דגימות 

לאחרונה רכשו  .שונות
תכנת תקלות 

שמאפשרת ניתוח 
וקביעת מדיניות 

  אחזקה תקופתית 

   

התבססו על  2016עד 
אחזקת שבר. מאז קנו 

קה המאפשרת תוכנת אחז
הכנת תוכנית אחזקה 

 מונעת רב שנתית

מעורבות גבוהה של 
  האגודה 

 הפחת שיעור

  הסבר + הממוצע

. בכל הישובים  2%-כ
שמספקים מערכות חדש 

ולכן פחת נמוך ומיעוט 
  תקלות 

 חלקב -משתנה 
ישובי האגודה ובכל מ

ההרחבות פחת נמוך 
כתוצאה ממערכת 
 חדשה או משדרוגים

 במרבית שבוצעו. 

בהרחבות שם 
המועצה ספק מים 

  הפחת נמוך 

בישובים שלהם מספקים 
בעיקר בגין  - 4-5%

ההשקעות שבוצעו בשנים 
האחרונות + תשתית מים 

  חדשה בהרחבות. 

משתנה מיישוב ליישוב 
  10%בחלקם פחת של כ 
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הישובים הישנים 
מערכות ישנות 

  וקורסות 

 + ממוצעים לחצים
  אט'  2.5לחץ ממוצע   הסבר

עקב הפרשי גובה 
קיימת הגברת לחץ עד 

אט' ובכניסה לישוב  5
  אט'  2-הפחתה ל

  לחץ מים ממקורות  אט'  2.5-4.5לחץ תקני    לחץ תקני 

  איגום היקף

איגום בישוב אחד (עין 
שריד) לשאר הישובים 

באחריותם אין איגום (איגום 
  כיבוי אש באזור התעשיה)

קיים איגום תפעולי 
גדול בצמוד למתקן 
הסינון שנותן מענה 

לכלל ישובי המועצה 
  הדרומיים 

אין איגום, האיגום 
  שייך למקורות

בישובי ההפקה עצמית יש 
איגום מים מופקים. במס' 
ישובים נוספים יש איגום. 

במרבית ישובי המועצה אין 
איגום (איגום תפעולי 

  מבוסס מקורות)

  אין איגום 

 + הויסות שיטת
  אין מערכת ויסות   ויסות מדיניות

התשתית בישובים 
ולכן הוותיקים ישנה 
אט'  2-מווסתים לחץ ל

מספיק לצרכי  -
  הישובים

לא קיימת חריגה 
בלחצי מים, יש 

  בוסטרים להגברה 
  אין מדיניות   אין מערכות ויסות 
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   רישיון ללא ישוביים רב מים ספקי

  המאסטר ע.נ.ב  אייל יחידת  רם מי  הדרום מימי הנגב מימי  

  לבית המים אספקת ומדיניות תאגידי משטר

  חברה בע"מ  חברה בע"מ   חברה בע"מ   אגודה שיתופית אגודה שיתופית  התאגדות צורת

 להם הישובים מס'

   לבית מים מספקים

ישובים יהודים + נווה  55
במדבר + אל קאסום 

  +פזורה בדואית 

יישובים  48משרתים  

  ישובים 28    קהילתייםחלקם 
במגזר  לקוחות 40 -כ 

(ישובים, אגודות  הערבי
 ושכונות)

ישובים (בחלק  6 -כ
מהישובים רק לחלק 

  מהישוב)

 פריסת מאפייני

   הישובים

שהוקמה  תאגודה שיתופי
יישובים המספקים  45ע"י 
רותים ליישובים שאינם יש

חברים, בעלי רישיון 
אספקה לפזורה הבדואית, 

ובים מנהלי ביתר היש
מערכת המים ומספקים 
  מימון ביניים למושבים

  
מביריה  -פריסה ארצית 

וחד נס בצפון ועד 
  אשלים בדרום

בכל הארץ עיקר הפעילות 
  באזור הצפון 

באזור הצפון (בעיקר 
  במשגב)

 ישובים

 שנוספו/נגרעו

   האחרונות בשנים

  לא ידוע   לא ידוע 
ישובים בשל  14נגרעו 

  חוסר כדאיות כלכלית 

נוספים כל העת לפי 
לא (שיקולי ספק המים 

בהכרח יישובים לרוב 
ניהול של אגודות מים 

פרטיות בתחומי יישובים 
   )גם שכונות ו

ישובים בשנה  2נתווספו 
  האחרונה

 עם הממשק אופי

 רישיונות בעלי

   האספקה

לכל יישוב תעריפים שונים 
לפי החלטת ועד המושב,  

אג'  30גובים עמלה של 
אג' לחקלאות  5-לבית ו

עבור השירותים לכל 
מושב כרטיס הנהלת 

  חשבונות נפרד 

ביצוע חיובים + גביה + 
אחזקת רשת המים + 

שיקום רשת לכל מושב 
כרטיס הנהלת חשבונות 

  נפרד

החל  -הסדרים שונים 
מאספקת מים לבית 

ולחקלאות) מקצה (
לקצה  וכלה במתן 

שירותים ספיציפיים. 
בכל ישוב (בעל רישיון) 
יש איש קשר שהיקפי 

פעילותו משתנים 

מתן מעטפת ניהולית 
  וגביית עמלת ניהול 

 2בחלק מהישובים (כמו 
שכונות בסלאמה) 

החברה הינה בעלת 
. בישובים אחרים הרשיון

הם מספקים שירותים 
  ומית  לאגודה מק
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  בהתאם להסדר 

 קביעת אופי

   התעריפים

לפי החלטת ועד המושב 
תעריף לכמות מוכרת + 

תשלום ₪  33אג' +  30
חודשי על הפקת חשבון. 
לגבי הפזורה הבדואית + 
נווה מדבר + אל קאסום 

  מחייבים לפי תקנות

  לפי תעריפי תקנות

מרבית הישובים 
משלמים תעריפי 

תקנות. בחלק 
מהישובים התעריף 

תעריפי מבוסס על 
  מקורות + מרווח למי רם

  תעריפי תקנות   תעריפי תקנות 

 טיפול עסקי מודל

 נושא (מי שוטף

  בפחת)

חלוקת הפרשי מדידה 
יחסית לצריכה בחקלאות 

) מושב 1ובמגורים. 
המחויב לפי תעריפי 

פחת המים 'נופל'  -תקנות 
) 2על החקלאות בלבד. 

מושב שאינו מחויב 
פחת  -בתעריפי תקנות 

תחלק ונופל גם המים מ
  על המגורים

אין העמסה של פחת 
באספקה  -המים 

לחקלאות חלק 
מהמושבים מחייבים את 

הפחת על החקלאים, 
במרבית היישובים פחת 

המים הוא על חשבון 
  המושב/הצרכן

בכל הישובים בהם ניתן 
שירות מקצה לקצה מי 

רם  מקבלת את 
התשלום מהצרכנים 

כך  -ומשלמת למקורות 
  פחתשהיא נושאת ב

ניהול שוטף של חיובים, 
גביה, תחזוקה, השקעות 

  לא נושאים בפחת המים  -

הצרכנים משלמים לחברה 
 -והיא משלמת למקורות 

כל פחת המים חל 
החברה. מעבר לכך, אין 
לא שום הנחה בתעריף 

מקורות (אין הכרה 
  במוסדות ציבור)  

 מימון עסקי מודל

 (שיטת השקעות

 מרכיב גביית

  פיתוח)

אין מודל עסקי מסודר, אך 
השקיעו קר"מ בעלות של 

  מלש"ח בשנה  10 -כ

יתרות מתעריף + 
  מענקים מהסכם המים 

בהעדר מרווחים אין 
כמעט השקעות. במידה 

וקיים מקור חיצוני 
מכינים לישוב תכנית 

  השקעות לניצול הכספים 

תשלום דמי חיבור, 
הצטרפות לפי תקנון 

  האגודה בד"כ

תשלום דמי חיבור 
(תשלום חלקי ולא מספק) 

אין מקורות אחרים 
להשקעות (מלבד פניות 

  רבות לרשות המים)

 המים ספק זהות

 ואופי לחקלאות

  מולו הממשק

מימי הנגב גובה עמלה 
  אג' על חקלאות 5של 

דמי שרות שנגבים 
מהספקים, לפי מאפייני 

  הספק 

כאמור, במרבית 
הישובים המתוכננים מי 

רם משמשת כנותנת 
ם בתחום המים שירות ג
  לחקלאות

לרוב האגודות מספקות 
לבית בלבד חלק מספקות 

גם לחקלאות וחלק 
  מספקות לחקלאות בלבד

בחלק מהישובים קיימים 
גם צרכנים חקלאיים. 

אספקת המים לצרכנים 
אלה מבוצעת על ידו. 
לחקלאות יש הפרדת 

  מדידה מלאה
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 הביוב ספק זהות

   עימו הממשק ואופי

מועצות  8עובדים מול 
איזוריות, החברה מדווחת 

לכל מועצה מידי חודש 
את החיוב הביתי, חלק 

מהמושבים מבקשים 
לקבל את קריאות המונים 

  והם מעבירים למועצה 

בכל חודש מתבצעת 
העברת קריאות המונים 

לספק הביוב ע"י 
האגודה, חלק 

מהמועצות בעלות גישה 
למערכת המידע 

הממוחשבת של קריאות 
  מוני המים 

העברת קבצי נתונים 
למועצות האזוריות 

  הרלוונטיות 

לעיתים תאגיד דוגמת מי 
עירון, לעיתים מועצות 

נתוני  אזוריות, מסירת
צריכת מים לצורך חיובי 

  ביוב 

קולחי משגב מחוברים 
ישירות לקר"מ שלו 

  ושואבים משם נתונים 

 המים אספקת אופי

   להרחבות

  לא רלוונטי  לא רלוונטי
  לא רלוונטי  

  לא רלוונטי  לא רלוונטי 

  ההתחשבנות מאפייני

  צרכנים נתוני בסיס

מסד נתונים ממוחשב 
בתוכנה ייעודית של 

  האגודה 

אין  -תוכנה ייעודית 
מערכת תיקי לקוחות 

  ממוחשבת

בעת כניסה לישוב חדש 
מקבלים קובץ נתונים 
מבעל הרישיון. משם 

ניהול ע"ב  -והלאה 
  דיווחי הצרכנים

מערכת מחשב ייעודית 
של יחידת אייל עם מאגר 

  נתונים מסודר

פעם בשנה שולחים לכל 
הצרכנים טופס עדכון 

פרטים ודיווח כמות 
מוכרת. בסיס הנתונים 

  מנוהל באקסל

   המדידה שיטת

במרבית הישובים יש 
  קר"מ. 

במוני קר"מ מתבצעת 
בדיקה אונליין יומיומית, 

מתבצעת  -במונים רגילים 
שית באמצעות קריאה חוד

מסופון סלולארי ומתבצעת 
  בדיקה לוגית 

בחלק מהישובים יש 
קר"מ. מדידה ידנית 

מבוצעת מדידה ידנית 
  ע"י הקבלן

קר"מ  -בכל הישובים 
(שהותקן ע"י מי רם). יש 

עדיין צרכנים שאינם 
  מוכנים להחליף 

בחלק מהלקוחות יש 
  קר"מ

מדידה לכל יחידת מגורים 
לעיתים בניה בקומות ללא 
הפרדה והכל לפי שיקולי 

  הצרכן 

קר"מ  -בכל הישובים 
  שהותקן על ידו 

   המונים מיקום
יש הפרדת מדידה מלאה, 
  אין מונים משניים בנחלה

  

הפרדת מדידה קיימת 
לפי שיקולי הצרכן 

ולבחירתו במקרה כזה 
אין מונה ראשי לנחלה 

אלא מונים משניים 

  בכניסה לנחלה
בשטח הציבורי בחיבור 

  צרכן

מונה לכל בית אב (אין 
הפרדה במקרה שיש 

מספר מבנים בחלקה). 
כאמור, יש הפרדת מונים 

  רק לחקלאות 
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  בלבד

   מונים וכיול תחזוקה

מתבצעת תחזוקת מוני 
מים, מימי הנגב בשיתוף 

עם ארד דליה מפעיל 
טכנאי לתחזוקה מוני 

  הקר"מ בכל היישובים. 

אין תוכנית עבודה 
יש פעילות  -סדורה 
  שוטפת

בד"כ מבוצע בדיקה 
  שנתית 

מונים מכוילים חלק 
  מהאגודות התקינו קר"מ 

כיול תקופתי (בד"כ פעם 
לעיתים יותר  -בשנה 

  לעיתים פחות)

  חודשי  דו חודשי   דו חודשי  חודשי  חודשי   חיוב מועדי

 החשבון הפקת אופן

 / גנרית (תכנה
   ידני)/ יעודית תכנה

  תוכנה יעודית 
אין  -תוכנה ייעודית 

מערכת תיקי לקוחות 
  ממוחשבת

החשבון מופק באמצעות 
  תוכנה יעודית 

תוכנה לא מוכרת אבל 
בעלת כל התכונות 

  הדרושות 

נתוני הקר"מ מיוצאים 
לאקסל. החיוב מבוצע  

באמצעות תוכנה 
שפותחה ע"י החברה 

  באקסל 

 בחשבון פרטים

 הפקת אופן (כולל

   החשבון)

מרבית הפרטים הדרושים 
מופיעים בחשבון כולל 
פירוט תעריפי תקנות 

ומתן זכאות לאוכלוסיות 
  מיוחדות. 

מרבית הפרטים 
הדרושים מופיעים 

בחשבון המים כולל 
פירוט תעריפי תקנות 

ומתן זכאות לאוכלוסיות 
  מיוחדות 

פרטים מלאים בהתאם 
  לדרישות תאגידים

חשבון מופק במדפסת 
פורמט מקומית על גבי 
  מודפס מראש

הפקת החשבונות 
מתבצעת בפורמט שהוכן 
על ידם באסל בהתבסס 
על פורמט חשבונות של 

  ספקים אחרים 

  תשלום אפשרויות

הוראת קבע/ כרטיס 
אשראי/ תשלום טלפוני/ 
תשלום אינטרנטי/ דואר/ 

  גבייה בשטח

הוראת קבע/ תשלום 
  טלפוני/ בנק הדואר

בנק הדואר/ אתר 
אינטרנט/ תשלום 

אשראי במוקד ב
 pay24הטלפוני/ תשלום 

הוראת קבע בנק או  /
  בכרטיס אשראי

כל האפשרויות , אשראי, 
בנק דואר, עמדות שרות 

ביישובים, במוקד 
  בעפולה, הוראות קבע 

  תשלום בצ'ק או מזומן

   %90-93בממוצע  95עד  90 -גביה טובה כ  98% 99% 99%   הגביה שיעור

   האכיפה מאפייני

התראות בגין חוב/ ביצוע 
פעולות אכיפה/ ביצוע 

  ניתוקים עיקולים 

התראות, הפסקת מים, 
  תביעות 

התראות חוב / התראה 
מעו"ד / התראה לפני 

ניתוק / ניתוק. ברוב 
במקרים הלקוחות 

אין דרכים לאכוף תשלום   
אבל בפועל כמעט כולם 

 משלמים
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משלמים לאחר 
  ההתראה הראשונה

  בתקלות טיפול

 -  בתקלות טיפול
  מאפיינים

פקח יישובי אחראי לתיקון 
  התקלה בסיוע מימי הנגב 

פקח יישובי אחראי 
לתיקון התקלה בסיוע 

  הקבלן 

מערכות הקר"מ וויסות 
הלחצים מאפשרות 

איתור תקלות מיידי. 
 2כמוכן, יש לחברה 

אנשי שטח שמקושרים 
לאנשי קשר בישובים, 

כאשר דיווחי תקלות 
הקשר מועברים לאנשי 

והם מדווחים לאנשי 
השטח. מכיוון שהפחת 

על חשבונם הטיפול 
  בתקלות הוא מיידי 

השיטה של יחידת אייל 
היא עבודה למול נציג 

האגודה בד"כ יו"ר 
ופועלים של האגודה, קיים 

צוות של יחידת אייל 
  לביצוע תיקונים אזורי 

מרבית התקלות מאותרות 
דרך הקר"מ. בנוסף בכל 

אחזקה של ישוב יש עובד 
החברה שאליו מדווחים 

במקרה של תקלה. 
תקלות פשוטות (שאותרו 

או דווחו) מטופלות ע"י 
עובד האחזקה תוך 

שעתיים. תקלות מורכבות 
יותר מטופלות ע"י קבלני 

  אחזקה

           הציבור פניות

 -  קהל קבלת
 מאפיינים

משרדי קבלת קהל 
פועלים במשרדי מימי 

ימים בשבוע מ  5הנגב 
ואף יותר,  15:30- 8:00

בישובים אין קבלת קהל, 
לכל אזור יש גובה אזורי, 

גובים אזוריים  6סה"כ יש 
שמבצעים גביה ידנית, 
במועצות הבדואים יש 
נציגת שירות במשרדי 

  המועצה

משרדי קבלת קהל 
ממוקמים בסניף מרכזי 
אחד ברמלה, המשרד 

  ימים בשבוע 5פועל 

אין משרדי קבלת קהל. 
לות כל הפניות מתקב

  במגוון דרכים אחרות. 

קבלת קהל מרכזית 
בעפולה ומענה טלפוני על 

ידי אותה יחידה, בנוסף 
אגודת המים מקבלת קהל 

בזמנים מוגבלים עם 
  נגישות למנהל האגודה 

יש קבלת קהל במשרד 
בכרמיאל אך בפועל אף 

אחד לא מגיע לשם. 
מרבית הטענות (שאינן 
תקלות) מופנות לעובדי 

ביר האחזקה והוא מע
  לטיפול המשרד

מענה טלפוני ע"י המנכ"ל מוקד טלפוני מבצע מוקד טלפוני שפועל יש מענה טלפוני ללא אין מוקד טלפוני ייעודי,    טלפוני מוקד
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אלא הפניות מגיעות 
  ישירות לעובדי האגודה 

-09:00ה'  -בימים א'   מוקד 
+ אפשרות דיווח  16:30

. המוקד 24/7תקלות 
 -עוסק במגוון נושאים 

תשלום חשבונות, בירורי 
חשבונות, הזמנת 

  שירותים נוספים וכו'

פעולות הוא המוקד 
  הפעיל למעשה 

  או עובד האחזקה

   אינטרנט אתר

אין, אך ניתן לבצע 
  תשלומים באינטרנט

יש אתר מסודר   אין
המאפשר תשלום 

חשבונות, מילוי טופס 
תלונה/בקשה  וכן פרטי 

  קשר, מידע שוטף וכו' 

  אין  אין 

 פניית אחר מעקב

   הלקוחות

הפניות  - CRMאין תוכנת 

מטופלות באופן שוטף 
  ומתועדות בקלסר

 - CRMאין תוכנת 

הפניות מטופלות באופן 
  שוטף ומתועדות בקלסר

 CRMיש מערכת 

המתעדת את כלל 
הפניות הטלפוניות 
והאינטרנטיות כולל 

סטטוס טיפול בפניה, 
  ניתוחים וסטטיסטיקות  

  
  
  

מתבצע מעקב ידני רישום 
  רזה במערכת המיחשוב 

  אין 

  הנדסיים מאפיינים

 השקעות מדיניות

  ואחזקה
אין תוכנית עבודה סדורה 

  יש פעילות שוטפת -

אין תוכנית עבודה 
מתבצעת  -סדורה 

תחזוקה שוטפת. אין 
לאגודה מידע על 
השקעות מאחר 

והנתונים נמצאים אצל 
ספקי המים, ההשקעות 

בפועל, אין השקעות 
אין  -במערכת המים 

מקורות. בעבר השקיעו 
בקר"מ ובמערכות ויסות 

לחצים. יש מערכת 
ניתוח תקלות 

הכנת תכנית המאפשרת 

יחידת אייל מקבלת יישוב 
ומעריכה מצב התשתיות 
ומכינה תוכנית השקעות 

להחלטת מנהלי האגודה, 
חלק מהאגודות החליפו 

את כל תשתית המים 
בתחומן , חלקן התקינו 

במרבית הישובים היה 
פחת מים גבוה וריבוי 

ת. בשנים האחרונות תקלו
בעיקר בגין  -הפחת ירד 

טיפול נקודתי בתקלות 
ששיפר נקודות תורפה 
במערכת המים (מימון 
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בהחלטת המושב ולפי 
  המקורות 

מעבר  -מערכות קר"מ   אחזקה 
להשקעות מבצעים 

  תחזוקה שוטפת בלבד

הטיפול בתקלות היה של 
החברה). אין מדיניות 

השקעות או תכנית 
  אין מקורות  -אחזקה 

 המעורבות מידת

 השקעה בתכניות

   ארוך לטווח

מידת מעורבות רבה, 
מלש"ח  10-הושקעו כ

בשנה בהתקנות מערכות 
יישובים,  30-קר"מ ב

הרשתות ביישובים 
המנוהלים ע"י מימי הנגב 

 -מצוינות, אין פיצוצים 
מרבית היישובים חידשו 

  את הצנרת 

מידת מעורבות נמוכה, 
אין לאגודה מידע על 

השקעות מאחר 
והנתונים נמצאים אצל 

ספקי המים, ההשקעות 
בהחלטת המושב ולפי 

  המקורות 

במידה והישוב מקבל 
כספים ממקור חיצוני 

(משרד החקלאות, 
הסכם החקלאים וכו') 

מכינים עבור הישוב 
  תכנית השקעות 

כיש מקורות כספיים 
קיימת  –חיצוניים 

בתכנית עורבות גדולה מ
  ההשקעות 

  אין תכנית השקעות 

 הפחת שיעור

  הסבר + הממוצע
  משתנה מישוב לישוב   משתנה מישוב לישוב 

בישובים הוותיקים רמות 
פחת גבוהות יחסית. 
מתמודדים באמצעות 

  ויסות לחצים 

לכל אגודה פחת שונה 
ל  5בד"כ פחת נמוך בין 

  למעט מקרים מיוחדים  10

מגמת כאמור פחת ב
ירידה אך עדיין גבוה 

  )15%(מעל 

 + ממוצעים לחצים
  הסבר

  לחץ המים ממקורות   2.5-5.5לחץ נורמטיבי 

מנסים להפחית לחצים 
לרמה נמוכה ביותר 
(למניעת פחתים). 

מעלים לחץ במקרה של 
  תלונות צרכנים

  לא נמדד.   לחץ נורמטיבי

  אין איגום  אין איגום   איגום היקף
במרבית הישובים אין 

  איגום
  אין איגום   אין איגום
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  מיעוטים יישובי – ישוביים רב מים ספקי

  אינתאג' אל  דנון שיח' סלאמה  

  לבית המים אספקת ומדיניות תאגידי משטר

אחת  -אגודות  2אספקה באמצעות   התאגדות צורת
  מקומית השניה של ע.נ.ב

  אגודה שיתופית חקלאית   אגודת מים 

  לפי תעריפי תקנות  תעריפי תקנות  תקנות   התעריפים קביעת אופי

 (קרן שוטף טיפול עסקי מודל

  פחת חל על הספק  שיקום)

בין  50:50פחת המים מתחלק 
האגודה והצרכנים ומועמס על 

הצרכנים לפי צריכה יחסית. בנוסף 
צרכנים שאינם חברי אגודה משלמים 

  על תיקון תקלות

המושב מפריש  -אחריות מלאה 
האחזקה  כספים לקרן שיקום,
  השוטפת מהתעריף

 השקעות מימון עסקי מודל

  אין מודל  פיתוח) מרכיב גביית (שיטת
יש דמי חיבור חד פעמיים + כל חבר 

  אגודה משלם תשלום שנתי
  לא גובים פיתוח 

 לחקלאות המים ספק זהות

  מולו הממשק ואופי
רישיון מים לאספקת מים לבית 

  ולחקלאות
בעלי רישיון לאספקת מים לבית 

  ולחקלאות 
בעל רישיון לאספקת מים לבית 

  ולחקלאות + ספק מפיק

 הממשק ואופי הביוב ספק זהות

   עימו
המועצה מקבלת נתונים ממערך 

  הקר"מ
המועצה. מקבלת נתוני צריכה ממי 

  רם

תאגיד מעיינות המשולש מספק 
מתבצעת באופן שוטף  -שירותי ביוב 

  ריאה ליד התאגיד העברת נתוני הק

 להרחבה המים אספקת אופי

 ההרחבה בין הממשק וצורת

   ורלוונטי) (במידה הישן לישוב
  לא רלוונטי

צרכנים שאינם חברי  250יש בכפר 
אגודה. מקבלים מים מהאגודה 

  בתנאים שונים 
  לא רלוונטי

  ההתחשבנות מאפייני

  וולונטרי באקסל  צרכנים נתוני בסיס
ניהול ממוחשב של מסד הנתונים 

  והעברתם למי רם 
מסד הנתונים מנוהל בתוכנה יעודית 

  + תיקי צרכנים 

  הפרדת מדידה מלאה  קר"מ מלא גם לחקלאות  קר"מ   המדידה שיטת
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  בנקודת החיבור  בכניסה לנכס מופרד בית וחקלאות  לכל יח"ד מונה נפרד    המונים מיקום

  ע"י מי רם  אחזקה בישובע"י איש    מונים וכיול תחזוקה

אין תוכנית תחזוקה סדורה. 
מתבצעת החלפת מונים שוטפת 

ותחזוקה שוטפת של הבאר והצנרת 
  על ידי עובדי האגודה 

  חודשי  חודשי  חודשי   חיוב מועדי

 (תכנה החשבון הפקת אופן

   ידני)/ יעודית תכנה / גנרית

נתוני הקר"מ מיוצאים לאקסל. 
החיוב מבוצע  באמצעות תוכנה 

  שפותחה ע"י החברה באקסל 

הנתונים מועברים ישירות למי רם 
  שמפיקה את החשבון בתוכנה שלה

  תוכנה יעודית

 אופן (כולל בחשבון פרטים

   החשבון) הפקת

הפקת החשבונות מתבצעת בפורמט 
שהוכן על ידם באסל בהתבסס על 

  ת של ספקים אחרים פורמט חשבונו
  לפי תאגידים

הפרטים בחשבון המים כוללים 
פירוט תעריפים, קריאות מונים, 

  נפשות

  כל האפשרויות שמציעה מי רם   תשלום בצ'ק או מזומן  תשלום אפשרויות
הוראת קבע /כרטיס אשראי/ במזומן 

בנק דואר/ בנק/ גביה עצמית בבית  /
  הצרכן

 75% 98% 93%   הגביה שיעור

  גביה בעייתית. ללא אפשרות אכיפה  האכיפה מאפייני
גביה באמצעות מי רם תמורת עמלה 

  על ניהול החשבונות והגביה. 

טלפונים ומעקב על תשלומים כולל 
הוצאה לפועל במקרים של המחאות 

  חוזרות 

  בתקלות טיפול

דיווח לעובד אחזקה בישוב הרוב   מאפיינים -  בתקלות טיפול
  שעות) 2-3מיידית (מטופל על ידו 

ישירות למנהל האגודה/ איש אחזקה 
זמינות גבוהה. מרבית  של האגודה.

התקלות מטופלות ע"י איש 
האחזקה. יש גם קבלנים חיצוניים. 

  טיפול מיידי

התושבים מדווחים על התקלה 
למנהלי האגודה, הטיפול בתקלה 
  מתבצע ע"י האגודה באופן מיידי

  רהציבו פניות

אין. מדווחים לצרכנים בדואר או  מאפיינים -  קהל קבלת
  תולים מודעות במסגד

  אין
 7במשרדי האגודה, המשרד פועל 

  ימים בשבוע
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אין. מתקשרים לאיש האחזקה או    טלפוני מוקד
  למנהל

  מוקד פנימי של האגודה  מוקד מי רם -בענייני חשבונות 

  אין אתר אינטרנט   אתר מי רם -בענייני חשבונות   אין   אינטרנט אתר

  אין    הלקוחות פניית אחר מעקב
אצל מי רם. לגבי  -בענייני חשבונות 

  באגודה ניהול מעקב תקלות 
הפניות מטופלות  - CRMאין תוכנת 

  באופן שוטף ומתועדות בקלסרים

  הנדסיים מאפיינים

  אין מקורות ואין תכנית אחזקה,  ואחזקה השקעות מדיניות
ע"י האגודה קביעת סדרי עדיפויות 

והשקעה בהתאם למקורות. 
  במסגרת זו יש גם תכנית אחזקה

 -יש תוכנית תחזוקה שנתית 
מתבצעת תחזוקה שוטפת. השקעות 

  תשתית חדשה ולכן אין פיצוצים -

 7%-5%  תשתית ברובה אמינה -נמוך מאוד   15%אין מקורות להשקעה   הסבר + הממוצע הפחת שיעור

  אין מידע  תקין  מידעאין  הסבר + ממוצעים לחצים

  אין    איגום היקף
רוכשים איגום תפעולי במאגר 

  מ"ק 250 -קיימת בריכת איגום   המועצה

  אין מידע  ויסות מדיניות + הויסות שיטת
מי רם התקינה מערכות ויסות 
  אין מידע  ומשלמים לה חלק מהתחזוקה
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  קהילתיים יישובים – ישוביים רב מים ספקי

  מתן  מעגלים  בר גבעות כליל  

  לבית המים אספקת ומדיניות תאגידי משטר

  ועד מקומי  התאגדות צורת
אגודה שיתופית חקלאית + 

  ועד מקומי
  וועד מקומי  ועד מקומי

  לפי תעריפי תקנות  לפי תעריפי תקנות  לפי תעריפי תקנות  תקנות   התעריפים קביעת אופי

 שוטף טיפול עסקי מודל

  שיקום) (קרן
פחת חל תשלומי תושבים. 

  על התושבים לפי חלק יחסי

היישוב  -אחריות מלאה 
מפריש כספים לקרן שיקום, 

האחזקה השוטפת 
  מהתעריף

תפעול ותחזוקה על ידי מירם 
  בסיוע הועד

מפרישים כספים לקרן 
  שיקום

 מימון עסקי מודל

 גביית (שיטת השקעות

  פיתוח) מרכיב

(מועצה + חב' מימון חיצוני 
  מקורות + אחר)

  לא רלוונטי קרקע עם הפיתוח  גביית  

 המים ספק זהות

 הממשק ואופי לחקלאות

  מולו
  חקלאות בעל

בעל רישיון לאספקת מים 
  לבית 

בעל רישיון לאספקת מים 
  לבית 

  אין

 ואופי הביוב ספק זהות

   עימו הממשק

אין ביוב. בורות ספיגה 
שהמועצה אחראית על 

  שאיבתם 

מועצה אזורית בני שמעון 
מספקת שירותי ביוב, 

מזכירות הישוב מעבירה 
למועצה את קריאות המונה 

  אחת לחודשיים 

מועצה אזורית שדות נגב 
 –מספקת שירותי ביוב 

אין מעבירים אליהם קובץ 
   ממוחשבממשק 

המועצה מקבלת נתונים 
  ממערך הקר"מ

 המים אספקת אופי

 הממשק וצורת להרחבה

 לישוב ההרחבה בין

  ורלוונטי) (במידה הישן

  לא רלוונטי  לא רלוונטי

עבור  1980ישנה הרחבה מ 
האתיופים ולאחר מכן 

הפשירו שכונה נוספת. לכל 
תושב יש את המגרש שלו 

  והישוב מספק לו מים

  לא רלוונטי

  ההתחשבנות מאפייני
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  בהנה"ח הישוב  צרכנים נתוני בסיס

מסד הנתונים מנוהל בתוכנת 
קריאות המונים דאטאפלו, 

מיובאים מתוכנת סיטימיינד 
  של ארד דליה

מסד הנתונים מנוהל בתוכנת 
  'פריוריסיטי'

מנוהל במערכת המידע של 
  הקר"מ 

  קר"מ  הפרדת מדידה מלאה  הפרדת מדידה מלאה  ידני. אין חשמל בישוב   המדידה שיטת

  לכל יח"ד מונה נפרד   בנקודת החיבור  בנקודת החיבור  בכניסה לחלקה   המונים מיקום

  ע"י איש המים   מונים וכיול תחזוקה
אין תוכנית תחזוקה סדורה. 

מתבצעת החלפת מונים 
  תקולים 

אין תוכנית תחזוקה סדורה. 
מתבצעת החלפת מונים 

  שוטפת
  ע"י ארד

  דו חדשי  דו חודשי   חודשי  חודשי   חיוב מועדי

 החשבון הפקת אופן

 תכנה / גנרית (תכנה

   ידני)/ יעודית
  פריוריסיטי -תוכנה גנרית   'DATFLOWתוכנה יעודית '  תוכנת הנה"ח

ע"י המועצה באמצעות 
  מגע"ר

 (כולל בחשבון פרטים

  לא רלוונטי  החשבון) הפקת אופן
הפרטים בחשבון המים 
כוללים פירוט תעריפים, 
  קריאות מונים, נפשות

בחשבון המים הפרטים 
כוללים פירוט תעריפים, 
  קריאות מונים, נפשות

חשבון מטעם המועצה 
שכולל את כלל ההתחשבנות 

(ארנונה, ביוב מים שמירה 
  וכו')

מזומן/ כרטיס אשראי   תשלום אפשרויות
  בהנה"ח הישוב

הוראת קבע/ שיקים/ העברה 
  בנקאית / במזומן

הוראת קבע/ שיקים/ העברה 
רטיס בנקאית / במזומן / כ

  אשראי
  הוראת קבע/ מזומן / אשראי

 98% 99% 99%  נמוכים   הגביה שיעור

פריסת תשלומים באמצעות   האכיפה מאפייני
  מנה"ח הישוב

התראות בגין חוב / פעולה 
  משפטית

מי רם שולח התראות + 
התקשרות עם החייבים 

  והגעה לבתיהם בעת הצורך 

גביה ע"י המועצה שמעבירה 
משלמים את התשלום לוועד. 
  למועצה עמלת גביה

         בתקלות טיפול

 -  בתקלות טיפול
  מאפיינים

פניה ישירה לאיש המים. 
  טיפול מיידי ע"י קבלנים

מזכירות הישוב מדווחת על 
התקלה לאיש אחזקה 

ובפועל מטופלת ע"י קבלן 

במהלך פיצוץ מזכירות 
 SMSהישוב שולחת הודעת 

לתושבים, בד"כ לא 

דיווח לאתר הוועד. על כל 
+ מייל. SMSתקלה שולחים 

טיפול מיידי באמצעות 
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מתבצעת סגירת מים, כל   חיצוני
העברת מד מים נעשה 

בתאום ובאישור מזכירות 
הועד, התקלה מטופלת תוך 

  זמן קצר

  קבלנים 

  הציבור פניות

  אצל המנה"ח  מאפיינים -  קהל קבלת
במשרדי מזכירות הישוב, 

המשרד פועל כל ימות 
  השבוע

במשרדי הועד המקומי, 
  ימים בשבוע 5המשרד פועל 

  במשרדי הועד. 

  יש מוקד טלפוני של מי רם   מוקד פנימי של האגודה  אין   טלפוני מוקד
מוקד של הוועד. בפועל הכל 

  באתר

  אין   אינטרנט אתר
יש אתר אינטרנט למידע 

  ולביצוע פעולות 
יש אתר אינטרנט למידע 

  ולביצוע פעולות 
לוועד יש אתר פעיל בו ניתן 

  לשלוח הודעות 

 פניית אחר מעקב

  בכרטסת הנה"ח    הלקוחות
הפניות  - CRMאין תוכנת 

מטופלות באופן שוטף 
  ומתועדות בקלסר

- למי רם CRMיש תוכנת 

הפניה מתקבלת למזכירות 
הישוב ומועברת ישירות 
דכון במייל למי רם לצורך ע

  ותיעוד 

  יש תיעוד באתר 

  הנדסיים מאפיינים

 השקעות מדיניות

  ואחזקה

יש תוכנית השקעות במימון 
המועצה, הישוב, משרד 

  החקלאות ומקורות 

 - אין תוכנית עבודה סדורה 
מתבצעת תחזוקה שוטפת 

והחלפות מונים תקולים. לא 
נעשו השקעות עד כה משום 

שנים,  10שהישוב חדש בן 
התושבים קיבלו קרקע עם 

  תשתיות חדשות 

 - אין תוכנית עבודה סדורה 
מתבצעת תחזוקה שוטפת. 

שנים אחרונות לא בוצעו  3-ב
השקעות. יש שתי שכונות 

ו לפני כעשור, חדשות שנבנ
בעבר אומנם היו הרבה 

פיצוצים אבל מאז שהותקן 
שובר לחץ ברמד, הפיצוצים 

  ירדו משמעותית

  בהתאם לזמינות מקורות 

 + הממוצע הפחת שיעור
גבוה. אופי הישוב והעדר 
  תב"ע מקשים על השקעות

לא מחייבים את הצרכנים 
פחת נמוך  -בפחת המים 

הישוב לא מחייב את 
 9%התושבים על פחת המים 
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אלא מי רם סופג את הפחת   מאוד הרשת חדשה   הסבר
  לפי הסכם  

 + ממוצעים לחצים
 הסבר

אין חשמל. מקורות דוחפת 
מים לבריכה והשאר 

    מווסתים לחצים ידנית   אין מידע  בגרביטציה

  איגום היקף
יש בריכת איגום. בהעדר 

חשמל הרבה מאגרים 
  אין איגום   איגוםאין   אין איגום  ביתיים

 מדיניות + הויסות שיטת

  אין חשמל.    ויסות
  ידנית לפי הצורך   אין מידע

מחוברים לשני ספקים 
(ירחיב + מקורות) ומווסתים 

  ביניהם
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  קיבוצים – ישוביים רב מים ספקי

  געש  שובל נגבה  

  לבית המים אספקת ומדיניות תאגידי משטר

  אגודה שיתופית חקלאית   אגודה שיתופית חקלאית   אגודה שיתופית חקלאית   התאגדות צורת

  לפי תעריפי תקנות   התעריפים קביעת אופי
החיוב מתחת לתעריף התקנות + 

  מתן שירותי ביוב 
  תעריפי תקנות ללא מע"מ

 (קרן שוטף טיפול עסקי מודל

  שיקום)

הקיבוץ מפריש  -אחריות מלאה 
 כספים לקרן שיקום, האחזקה

  השוטפת מהתעריף

הקיבוץ לא מפריש  -אחריות מלאה 
כספים לקרן שיקום, האחזקה 

  השוטפת מהתעריף

משתמשים ברווחים של המים לבית 
ולחקלאות לתכנית השקעות רב 

  שנתית 

 השקעות מימון עסקי מודל

    בהרחבה המועצה פיתחה   פיתוח) מרכיב גביית (שיטת
ההרחבה (צוקי ארסוף) משלמת דמי 

 פיתוח

 לחקלאות המים ספק זהות

  מולו הממשק ואופי

מים שפירים לחקלאות הקיבוץ 
מספק רק לרפת, היתר אינם מים 

  שפירים 

בעל רישיון לאספקת מים לבית 
  ולחקלאות 

בעל רישיון לאספקת מים לבית 
  ולחקלאות 

 הממשק ואופי הביוב ספק זהות

   עימו

הקיבוץ מספק שרותי ביוב בתחום 
פי נפשות + חיוב הקיבוץ, מחייבים ל

אגרת המט"ש לפי צריכת חורף 
  הכסף עובר למועצה 

הקיבוץ מספק שרותי ביוב בתחום 
הקיבוץ, מחייבים לפי נפשות + חיוב 
אגרת המט"ש לפי צריכת חורף אין 
  להם חיבור איזורי המט"ש מקומי

המועצה האזורית מספקת שירותי 
ביוב, נתוני הצריכה מועברים 

ק מבצע למועצה ע"י הספק. הספ
אחזקת מערכת ביוב והמועצה גובה 

  רק עבור תפעול, הולכה ומט"ש

 להרחבה המים אספקת אופי

 ההרחבה בין הממשק וצורת

   ורלוונטי) (במידה הישן לישוב

הקיבוץ כולל חברי משק + הרחבה 
יחידות. ספק פעיל בתחום  60

הקיבוץ ובהרחבה מבצע תחזוקת 
רשת המים + הסכם עם מימי הדרום 

ל את חשבונות תושבי שמנה
  ההרחבה בלבד

בניה בתוך תחום הקו  -לא רלוונטי 
יח"ד חדשות חברי  80-הכחול כ

  משק 

ההרחבה מקבלת מים מהספק אבל 
לא חברים באגש"ח. משלמים אותו 

  תעריף 

  אגודה שיתופית חקלאית   אגודה שיתופית חקלאית   אגודה שיתופית חקלאית   התאגדות צורת

  תעריפי תקנות ללא מע"מהחיוב מתחת לתעריף התקנות +   לפי תעריפי תקנות   התעריפים קביעת אופי
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  געש  שובל נגבה  

  מתן שירותי ביוב 

 (קרן שוטף טיפול עסקי מודל

  שיקום)

הקיבוץ מפריש  -אחריות מלאה 
כספים לקרן שיקום, האחזקה 

  השוטפת מהתעריף

הקיבוץ לא מפריש  -אחריות מלאה 
זקה כספים לקרן שיקום, האח

  השוטפת מהתעריף

משתמשים ברווחים של המים לבית 
ולחקלאות לתכנית השקעות רב 

  שנתית 

 השקעות מימון עסקי מודל

    בהרחבה המועצה פיתחה   פיתוח) מרכיב גביית (שיטת
ההרחבה (צוקי ארסוף) משלמת דמי 

 פיתוח

 לחקלאות המים ספק זהות

  מולו הממשק ואופי

מים שפירים לחקלאות הקיבוץ 
מספק רק לרפת, היתר אינם מים 

  שפירים 

בעל רישיון לאספקת מים לבית 
  ולחקלאות 

בעל רישיון לאספקת מים לבית 
  ולחקלאות 

 הממשק ואופי הביוב ספק זהות

   עימו

הקיבוץ מספק שרותי ביוב בתחום 
הקיבוץ, מחייבים לפי נפשות + חיוב 

ף אגרת המט"ש לפי צריכת חור
  הכסף עובר למועצה 

הקיבוץ מספק שרותי ביוב בתחום 
הקיבוץ, מחייבים לפי נפשות + חיוב 
אגרת המט"ש לפי צריכת חורף אין 
  להם חיבור איזורי המט"ש מקומי

המועצה האזורית מספקת שירותי 
ביוב, נתוני הצריכה מועברים 

למועצה ע"י הספק. הספק מבצע 
אחזקת מערכת ביוב והמועצה גובה 

  עבור תפעול, הולכה ומט"שרק 

 להרחבה המים אספקת אופי

 ההרחבה בין הממשק וצורת

   ורלוונטי) (במידה הישן לישוב

הקיבוץ כולל חברי משק + הרחבה 
יחידות. ספק פעיל בתחום  60

הקיבוץ ובהרחבה מבצע תחזוקת 
רשת המים + הסכם עם מימי הדרום 

שמנהל את חשבונות תושבי 
  ההרחבה בלבד

בניה בתוך תחום הקו  -לא רלוונטי 
יח"ד חדשות חברי  80-הכחול כ

  משק 

ההרחבה מקבלת מים מהספק אבל 
לא חברים באגש"ח. משלמים אותו 

  תעריף 

  ההתחשבנות מאפייני

  צרכנים נתוני בסיס

מסד הנתונים מנוהל במערכת ארד 
דליה 'סיטימיינד', התחשיב מבוצע 

בקבצי אקסל ומועברים להנהלת 
  בונות של הקיבוץהחש

מסד הנתונים מנוהל במערכת 
"מימד", ובו מבוצעת הפקת 

החיובים, המערכת מעדכנת גם 
עדכון נפשות נגרעון ונוספו, הנהלת 
חשבונות. בין היתר, במערכת 'ארד' 

מתבצעים קריאות המונה ועוברים 
למערכת הסיטימיינד ואז מתבצעת 

  מנוהל במערכת המידע של הקר"מ
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  געש  שובל נגבה  

  הלוגית

   המדידה שיטת
הפרדת מדידה מלאה מבוססת 

קר"מ, ההרחבה היא חיצונית 
  מבוצעת בנפרד 

  קר"מ   הפרדת מדידה חלקית 

  בנקודת החיבור  בנקודת החיבור   המונים מיקום
לכל יח"ד. יש גם מונים לגינון כי חלק 

  מהגינות פרטיות וחלק ציבוריות 

   מונים וכיול תחזוקה

ל אין תוכנית עבודה סדורה, כ
טרם עבר  2012המונים משנת 

זמנם, מחליפים את מנגנון המונה 
  כאשר הסוללה אוזלת

אין תוכנית עבודה סדורה, כל מונה 
תקול / עצור מוחלף מיידית, 

מחליפים את מנגנון המונה כאשר 
  הסוללה אוזלת

  ע"י ארד

  חודשי  חודשי  חודשי   חיוב מועדי

 (תכנה החשבון הפקת אופן

   ידני)/ יעודית תכנה / גנרית

לא מפיקים חשבונות אישיים, 
החשבון מצטרף לתקציב האישי של 

  הצרכן

מופק שובר חיוב  -תוכנה יעודית 
  אישי מפורט לכל צרכן 

  באמצעות תכנת הקר"מ

 אופן (כולל בחשבון פרטים

  לא רלוונטי   החשבון) הפקת
ם הפרטים בחשבון המים כוללי

פירוט תעריפים, קריאות מונים, 
  נפשות

אין הפקת חשבון. שולחים במייל. 
להרחבה הנה"ח הקיבוץ שולחים 

  חשבונית בדואר

 -בתוך התקציב האישי של החברים   תשלום אפשרויות
  גביה פנימית 

הוראת קבע עבור כל השירותים 
  שהצרכן מקבל מהקיבוץ

  הוראות קבע

 גבוהה  100% 100%   הגביה שיעור

  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי   האכיפה מאפייני
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  געש  שובל נגבה  

  בתקלות טיפול

  מאפיינים -  בתקלות טיפול
הפניה מתקבלת במשק ומטופלת 

ע"י מנהל האחזקה של הקיבוץ תוך 
  זמן קצר

הקיבוץ מדווח לצרכן על תקלה 
ומטופלת ע"י איש האחזקה של 

  הקיבוץ תוך זמן קצר

לראש האגודה בטלפון מדווחים 
והוא מטפל או מפעיל קבלנים.  24/7

  טיפול מיידי

  הציבור פניות

במשרדי המשק, המשרד פועל כל  מאפיינים -  קהל קבלת
  7/24יום במקרי תקלה 

במשרדי מזכירות המשק בשעות 
  14עד  8העבודה כל יום מ 

  במזכירות המשק בשעות העבודה. 

אין מוקד טלפוני, השיחות מתקבלות    טלפוני מוקד
  למשרדי הקיבוץ או בעלי תפקידים 

אין מוקד טלפוני, השיחות מתקבלות 
למשרדי הקיבוץ או בדוא"ל או 

  ישירות לבעלי תפקידים

אין. פונים לאיש המים ישירות בכל 
  בעיה

יש אתר אינטרנט למידע בלבד לא    אינטרנט אתר
  לביצוע פעולות 

דע בלבד לא יש אתר אינטרנט למי
  לביצוע פעולות 

אין. אפשר להשאיר הודעות באתר 
  הקיבוץ 

הפניות מטופלות  - CRMאין תוכנת    הלקוחות פניית אחר מעקב

  באופן שוטף ומתועדות בקלסר

הפניות מטופלות  - CRMאין תוכנת 

  באופן שוטף ומתועדות בקלסר
  אין

  הנדסיים מאפיינים

  ואחזקה השקעות מדיניות

מתבצעת  - תוכנית עבודה סדורה אין 
בשנים  -תחזוקה שוטפת. השקעות 

בוצעה החלפת תשתיות  16-17
לשליש משטח הקיבוץ בשווי של כ 

  מלש"ח. 17

שנה ויש  60תשתית ישנה בת 
 4שכונות בעלת תשתית חדשה בת 

שנים, הקיבוץ בשלבי החלפת 
תשתיות, שווי השקעה שנתית עומד 

  ₪ 100,000 -על כ

סיס מקורות פנויים. השקעות על ב
טיפול באחזקות  -אין תכנית אחזקה 

  שבר בלבד

  5%פחת נמוך כ   5%פחת של כ   הסבר + הממוצע הפחת שיעור
. תשתית ישנה ואין  7%-פחת מים כ

  מקורות השקעה

    לחץ תקנות   לחץ תקנות   הסבר + ממוצעים לחצים

  מ"ק 600יש בריכת איגום   יש מגדל מים ישן  אין איגום  איגום היקף

    אין מידע  אין מידע   ויסות מדיניות + הויסות שיטת
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  מושבים– ישוביים רב מים ספקי

  עמיקם  יעבץ כפר  ציון בני  משען  חב"ד כפר הבשור עין  

   תאגידי משטר

אגודה שיתופית   התאגדות צורת
  חקלאית 

אגודה שיתופית 
  חקלאית 

אגודה שיתופית 
  חקלאית 

אגודה שיתופית 
  חקלאית

אגודה שיתופית 
  חקלאית

אגודה שיתופית 
  חקלאית

 קביעת אופי

   התעריפים

החיוב נמוך 
משמעותית ביחס 
לתעריף התקנות. 

הועד מחליט על 
התעריף מידי שנה 
בהתאם לעודפים 
 18כעת תוספת של 

אג' לכל מ"ק מים 
  מכל סוג 

לפי תעריפי 
  תקנות

  תקנות   לפי תעריפי תקנות
לפי תעריפי תקנות 

  ללא מע"מ

לפי התקנות 
והוצאות בפועל. 
גובים יתר עבור 
  תכנית השקעות 

 עסקי מודל

 שוטף טיפול

  שיקום) (קרן

 -אחריות מלאה 
המושב לא מפריש 

כספים לקרן שיקום, 
האחזקה השוטפת 

  מהתעריף

 -אחריות מלאה 
המושב מפריש 

כספים לקרן 
שיקום, האחזקה 

השוטפת 
  מהתעריף

 -אחריות מלאה 
המושב מפריש 

לקרן שיקום, כספים 
האחזקה השוטפת 

  מהתעריף

הפרשה לקרן 
  שיקום

ע"ב מענקי משרד 
  החקלאות

ע"ב מענקי משרד 
  החקלאות

 מימון עסקי מודל

 (שיטת השקעות

 מרכיב גביית

  פיתוח)

בהרחבה שולם 
  קרקע מפותחת

  לא ידוע 
הרחבה עם הקרקע 

  לא גובים פיתוח 
  לא רלוונטי לא רלוונטי  

 המים ספק זהות

 ואופי לחקלאות

  מולו הממשק

בעל רישיון 
לאספקת מים לבית 

  ולחקלאות 

בעל רישיון 
לאספקת מים 

  לבית ולחקלאות 

בעל רישיון 
לאספקת מים לבית 

  ולחקלאות 

בעל רישיון 
לאספקת מים לבית 

  ולחקלאות 

בעל רישיון לאספקת 
מים לבית ולחקלאות. 

הפרדת רשתות 
  מוחלטת 

מספקים מים גם 
לחקלאות. מד ביתי 

ד חקלאי לכל ומ
נחלה. אם אין 
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  עמיקם  יעבץ כפר  ציון בני  משען  חב"ד כפר הבשור עין  

חקלאות בחלקה א' 
סוגרים את המד 

  החקלאי

 הביוב ספק זהות

 הממשק ואופי

   עימו

המועצה האזורית 
מספקת שירותי 

ביוב, נתוני הצריכה 
מועברים למועצה 
באמצעות תוכנת 

  'מימד' 

המועצה האזורית 
מספקת שירותי 

ביוב, נתוני 
הצריכה מועברים 

למועצה מידי 
  הצרכןחודש ע"י 

מועצה אזורית חוף 
אשקלון מספקת 
שירותי ביוב, אין 
ממשק בין ספק 

  המים לספק הביוב

דיווח למועצה 
  באמצעות קובץ

המועצה מספקת 
שירותי ביוב.מעבירים 

  לה קובץ 
  אין ספק ביוב 

 אספקת אופי

 להרחבה המים

 הממשק וצורת

 ההרחבה בין

 הישן לישוב

 (במידה

   ורלוונטי)

יש הרחבה במושב 
שנה.  20פני כ ל

אספקת המים 
להרחבה מתבצעת 
ע"י אותה תשתית 

  צנרת 

הרחבות,  3יש 
בהרחבות האגודה 

היא ספק המים 
שפיתח את 
  התשתיות 

המושב מספק מים 
  גם בהרחבות 

הרחבות פנימיות 
בתוך החלקות. 

מספקים מים 
להרחבות אך 

התחשבנות מול 
הועד ולא מול 

  האגודה.

הרחבה פנימית. 
מקבלת מים 

מהאגודה. משלמים 
אותו תעריף עם 

  מע"מ

הרחבה אינה 
מקבלת מים 
  מהאגודה

  ההתחשבנות מאפייני

 נתוני בסיס

  צרכנים

מסד הנתונים 
מנוהל במערכת 

  'מימד'

מסד הנתונים 
מנוהל בתוכנה 
 -פרטית 'עשת' 

  דב שליו

מסד הנתונים 
מנוהל בתוכנה 

פרטית ישנה 
המיועדת בעיקר 

  להנח"ש 

בתכנת מימד 
  ובמערכת הקר"מ

באמצעות תוכנת 
  מימד וגם ידני

במערכת הנה"ח 
  של האגודה

הפרדת מדידה ידני.    המדידה שיטת
  מלאה

אין חלוקת מדידה 
מדידה בנחלה  -

וליחידות דיור 
  בתוך הנחלה 

הפרדת מדידה 
  מלאה

  קר"מ
ידני. בקרוב יתקינו 

  קר"מ
איש מים קורא את 

  המונים

  בנקודת החיבור   המונים מיקום
בנקודת החיבור 

  לנחלה
  בנקודת החיבור

לכל יח"ד. בד"כ גם 
בנחלה אחת מס' 

מד מים בגבול 
  הנחלה

בכניסה לנחלה. אם 
 -יש מונה פנימי 
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  עמיקם  יעבץ כפר  ציון בני  משען  חב"ד כפר הבשור עין  

האגודה לא קוראת   מונים
  אותו

 וכיול תחזוקה

   מונים

אין תוכנית תחזוקה 
סדורה. איש 

האחזקה מבצע 
מידי חודש סקירה 
בשטח על המונים 

בבתי המגורים 
ת החקלאיים ובשדו

ומבצע החלפה 
  במידת הצורך

אין תוכנית 
תחזוקה סדורה. 

מתקינים מוני מים 
לפי דרישה, 
ההתקנה על 

חשבון הצרכן כולל 
  רכישת המונים. 

אין תוכנית תחזוקה 
סדורה. בשנתיים 

האחרונות מבצעים 
  החלפות מונים 

  ע"י ארד
ע"י איש המים. 

מחליפים הרבה 
  מונים

  ע"י איש המים

  חודשי  חודשי  חודשי  חודשי  חודשי  חודשי   חיוב מועדי

 הפקת אופן

 (תכנה החשבון

 תכנה / גנרית

   ידני)/ יעודית

  תכנת מימד  תוכנת מימד  תוכנה יעודית  תוכנה יעודית  תוכנה יעודית
בתוכנת הנה"ח של 

  האגודה

 בחשבון פרטים

 אופן (כולל

   החשבון) הפקת

הפרטים בחשבון 
המים כוללים פירוט 

תעריפים, קריאות 
  מונים, נפשות

חסרים פרטים 
  בחשבון המים 

הפרטים בחשבון 
המים כוללים פירוט 

תעריפים, קריאות 
  מונים, נפשות

החשבון לחברי 
האגודה מופק ע"י 
האגודה. החשבון 
לאחרים מופק ע"י 
האגודה ומופץ ע"י 

  הועד

  לא רלוונטי  פרטי צריכה

 אפשרויות

  תשלום

הוראת קבע/  
שיקים/ במזומן/  
בכרטיס הנהלת 

  חשבונות של הצרכן

כרטיס אשראי/ 
בנק הדואר/ 

הוראות קבע 
)50% (  

הוראת קבע / 
  במזכירות המושב 

חברי האגודה 
מחויבים בהתאם 

לכרטיס 
באגודה.ההרחבות 

משלמים לוועד 
בד"כ בכרטיס 

כרטיס אשראי, מזומן 
וגם הוראות קבע 

  (הרוב)

האגודה חברי 
מחויבים דרך 

  הכרטיס באגודה
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  עמיקם  יעבץ כפר  ציון בני  משען  חב"ד כפר הבשור עין  

  אשראי

 99% גבוה מאוד 100% 99% 80% 100%   הגביה שיעור

  האכיפה מאפייני

אין חובות, אלא 
במקרים חריגים 
שולחים מכתבי 

  התראה

אין אכיפה ממשית 
התראה בגין  -

יתרת חוב מופיעה 
בשובר החיוב 

  השוטף

  אין צורך באכיפה

לחברי האגודה אין 
צורך. להרחבות 

הוועד אחראי 
  לגבייה

לרוב אין צורך. 
לפעמים מאיימים 

בניתוק ואף מנתקים 
  (חלקה ריקה)

  לא רלוונטי

   בתקלות טיפול

 -  בתקלות טיפול
  מאפיינים

שולחים מכתב 
לצרכן / רושמים 

הודעה לצרכן 
בשובר החיוב / 
שיחת טלפונית 

במקרים דחופים. 
התקלה מטופלת 
  ע"י איש האחזקה 

המושב מדווח 
טלפונית על 
תקלה לוועד 

האגודה ולאיש 
המים ומטופלת 
  תוך כשעתים

המושב מדווח על 
תקלה לאיש המים 

או לועד המושב 
ומטופלת ע"י קבלן 

  מיידית

לאגודה יש איש 
אליו  24/7מים זמין 

מתבצעות כל 
הפניות.טיפול מיידי 

באמצעות איש 
המים או קבלנים 

  לפי החלטתו 

ישירות לאיש המים. 
והה טיפול זמינות גב

  מיידי

בד"כ ישירות לאיש 
המים. זמינות 

  גבוהה טיפול מיידי

   הציבור פניות

 -  קהל קבלת
 מאפיינים

במשרדי מזכירות 
המושב, המשרד 

  ימים בשבוע 5פועל 

במשרדי ועד 
האגודה, המשרד 

ימים  6פועל 
  בשבוע

במשרדי מזכירות 
המושב, המשרד 

ימים  4פועל 
בשבוע עד השעה 

14:00  

בפועל אין כמעט. 
  פניה בכתב 

לרוב פניה טלפונית 
  לאגודה או איש המים

משרד גזברות 
 -האגודה פתוח א' 

. 08:00-13:00ה' 
בד"כ כמעט אין 

פניות. כמעט כל 
  הפניות טלפוניות

מוקד פנימי של    טלפוני מוקד
  המושב

מוקד פנימי של 
  האגודה

  אין מוקד  אין אין   

  אין אתר אינטרנט    אינטרנט אתר
יש אתר אינטרנט 
למידע בלבד לא 
  לביצוע פעולות 

  אין אתר אינטרנט 
אין אתר פעיל. יש 

העברת מידע 
  בוואטסאפ

אין. יש מייל שאליו 
מגיעות מרבית 

  הפניות 

אין אתר. ניתן 
לדווח במייל או 

פייספבוק של איש 
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  עמיקם  יעבץ כפר  ציון בני  משען  חב"ד כפר הבשור עין  

  המים

 אחר מעקב

   CRMאין תוכנת    CRMאין תוכנת    הלקוחות פניית

 - CRMאין תוכנת 

הפניות מטופלות 
באופן שוטף 

  ומתועדות בקלסר

בתיק החבר 
  באגודה

  בתכנת מימד
בתיק הצרכן 

  באגודה

  הנדסיים אפייניםמ

 מדיניות

 השקעות

  ואחזקה

אין תוכנית עבודה 
מתבצעת  -סדורה 

תחזוקה שוטפת. 
מידי שנה מבוצעות 
השקעות במערכת 
המים בשווי של כ 

30,000  ₪  

אין תוכנית עבודה 
מתבצעת  -סדורה 

תחזוקה שוטפת. 
מרבית הקווים 

הראשיים טובים, 
דרושה החלפה 

למעט קווים. 
בוצעה החלפת קו 

 2016מים ב 
  ₪ אלף  250בשווי 

אין תוכנית עבודה 
מתבצעת  -סדורה 

תחזוקה שוטפת. 
בוצעה החלפת 

תשתיות בשנתיים 
האחרונות בחלק 

ניכר מהמושב 
 1,500-בשווי של כ 

  מלש"ח 

תכנית השקעות 
להחלפת צנרת 
בתהליכי ביצוע. 
ההשקעות לפי 

החלטת האגודה 
ובהתאם לזמינות 

מקורות. יש גם 
  תכנית תחזוקה

 80%-החליפו כ
מהתשתית ממענק 

של משרד החקלאות. 
אין קרן השקעות. 

  אחזקת שבר 

בוצעה  2016-ב
תכנית השקעה 

מקפת ברשת 
הביתית ומתוכננת 
גם השקעה ברשת 

אית. אחזקת החקל
  שבר

 הפחת שיעור

  הסבר + הממוצע
פחת מים נמוך 

  6% -מאוד כ 
8% 9% 

 -פחת נמוך מאוד 
תשתית חדשה 

 ברובה

. ישופר לאחר  5%-כ
סיום תכנית 
  ההשקעות

 -נמוך מאוד 
  תשתית חדשה

 ממוצעים לחצים

  אין מידע  אין מידע  אין מידע  לחץ תקנות   לחץ תקנות   לחץ תקנות   הסבר +

  בפועל אין איגום  אין איגום  יש בריכה  אין איגום  אין איגום  אין איגום   איגום היקף

 + הויסות יטתש
  אין מידע  אין מידע  אין מידע  אין מידע  אין מידע  ויסות מדיניות



 

 

 

  



 

 

  
חקר ספקי מים לבית במרחב 

  המועצות האזוריות 
  סיכומי פגישות
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ספקי מים רב ישוביים 
  בעלי רישיון
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מידע 
 כללי

 אגודת המים עמק הירדן  שם החברה

 מבנה הספק 

  המבנה של האגודה הוא כדלקמן:

  17 –ישובי המועצה  22קיבוצים (מתוך  12באגודה חברים 
 ישובים קהילתיים ומושב) בחלק הדרומי של המועצה  4קיבוצים, 

  החברים (מערכת  12האגודה מספקת מים לחקלאות לכל
 מאגרי מים ועוד)  15תחנות שאיבה,  20מסועפת הכוללת 

  חברים + האון (במועצה  12 –ישובים  14-ל מים לביתמספקים
מוכרים מים למ.א עמק  –אך אינו חבר) + מנחמיה (שאינו במועצה 

 המעיינות. 

  ישובים  6 –אספקת המים לבית מתבצעת במגוון פורמטים
ישובים  2אספקת מים עד הצרכן לכלל הישוב (כולל ההרחבות), 

 6אספקת מים עד הצרכן רק בהרחבות (דגניה ב' ואלומות), 
אספקת מים עד הכניסה (בדגניה ב' אספקת מים עד  ישובים

לכניסה לישוב הישן, באלומות אין אספקה לישוב הישן אלא רק 
 להרחבה)    

  בנוסף מספקים שירותי ביוב לכלל ישובי המועצה (ברובם מיציאה
ביתניה  –לא כולל (למועצה שני מט"שים  –מהישוב) עד המט"ש 

 י פלג הגליל) בשיתוף עם טבריה ולבנים המופעל ע"
 –בפועל למועצה אין מערך מים שלה והאגודה מהווה מעין זרוע שלה 

אגרת הביוב  –בעיקר בתחום הביוב (יש חלוקה בהכנסות מביוב 
  הולכת לאגודה ותשלום למט"ש למועצה)

מהם בלעדייים לנושא המים לבית מנהל  –עובדים  25בסה"כ באגודה 
ם נוספים (כארבעה) העובדים מחלקה ומנהלת חשבונות. קיימים עובדי

  בתחום בחלקיות משרה וכן אריק והמזכירה העונים לפניות הצרכנים  
מלמ"ש לבית. האספקה מבוססת בעיקר על  25-בסה"כ  מספקים כ

שאיבה מהכינרת (הפקה עצמית) והעברת המים למתקן סינון באזור 
תל קציר ממנו מועברים המים בגרביטציה לצרכנים (יש שני מאגרי מים 

 8,200לבית בצמוד למתקן הסינון. המאגרים מבוטנים בנפח כולל של 
  ה כפולות לשם גיבוי כך שבמקרה של  מ"ק) קיימות מערכות הולכ

מאפייני 
אספקת 
 המים 

מאפייני הממשק מול 
  בעל הרישיון

 –קיימת הפרדה מוחלטת בין תשתית החקלאות לתשתית הבית   
  תשתית הבית הינה תמיד באחריות הישוב (גם שמספקים עד הצרכן). 

פחת המים הינו תמיד באחריות הישוב  –זה משפיע גם על הפחת 
  ף על כרטיס הישוב בחשבון האגודה  ונזק

 צורת התארגנות 

אגש"ח. יצוין כי רצו להכניס את המועצה כחברה באגודה, אך היתה 
התנגדות על רקע התשלום של המועצה לחברים בגין הנכסים (סך 

רצו גם להקים אגודה נפרדת ₪). הנכסים נאמד בלמעלה ממיליארד 
בין מים וביוב לבית ומים לחקלאות אך קיימת בעיה משפטית מבחינת 

  תקנון האגודה  

  תשלומים של הצרכנים (אספקה עד הצרכן) ותשלומים של הקיבוצים.    מקורות ההכנסה 

קביעת תעריפים 
  לאספקת המים לבית 

מכיוון שמדובר על הפקה עצמית, תעריפי המים לבית הם שונים 
מתעריפי תקנות  ומבוססים על עלות האספקה. התעריף הבסיסי עלות 

הישובים. בישובים שבהם הם הבאת המים עד הישוב הינו אחיד לכל 
מספקים עד הצרכן התעריף כולל  בנוסף את עלות תחזוקת מערכת 

המים בישוב (תעריף אחיד למ"ק). במקביל גובים בנפרד מהקיבוץ את 
  תחזוקת הביוב

מאפייני 
מערכת 
   המים 

  הפרדת מדידה מלאה בכל הישובים  הפרדת מדידה 

היכן מותקנים המונים 
  של המים לבית 

 –בכל הישובים שלהם הם מספקים מים לכל יחידת דיור יש שני מונים 
אחד לבית ואחד לגינון. יצוין כי עלות תחזוקת מערכת הביוב מחושבת 

אך ורק על בסיס מונה הבית. בהעברת הנתונים למועצה עבור חיוב 
  המט"ש מחברים את הכמות בשני המונים 

מספר תקלות 
 באספקת המים 

מערכת אספקת המים עד לישובים הינה ברמה גבוהה ומאופיינת 
במעט תקלות. מערכת אספקת המים בתוך הישובים הינה בחלקה 
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חדשה יחסית וברובה (בישובים הישנים) ישנה מאוד ומאופיינת בריבוי 
תקלות. זו הסיבה שהפחת הוא תמיד באחריות הישוב ולא באחריות 

  האגודה 
בוי המונים קיים מעקב שוטף אחרי הקר"מ יצוין כי בפועל, עקב רי

(השוואה בין קר"מ ראשי לקר"מים של הצרכנים) וכאשר מזהים תקלה 
 מפעילים מערך טיפול (ראה להלן)  

כיצד מתקבלות 
החלטות על השקעות 
 במערכת המים לבית 

במסגרת עלות תחזוקת מערכת המים (שמופעלת על ידם) קיים מרכיב 
של קרן חידוש. קרן החידוש נצברת בנפרד לכל ישוב / הרחבה. כל 

ישוב רשאי להשתמש בכסף שנצבר לצורך השקעה ו/או להשקיע 
  בעצמו במערכת כהשקעת בעלים. 

) פרויקטים מורכבים יותר שמיועדים לכולם (מתקן הסינון, קר"מ וכו'
  מתקבלים בהחלטה של הועד המנהל של האגודה 

כיצד ממומנות 
 ההשקעות 

האם קיימת תכנית 
 תחזוקה שנתית 

עד היום, היתה תוכנית תחזוקה שנתית של המערכות מחוץ לקיבוץ 
בעיקר בהתאם לדגשים בתחום איכות המים (לפי מביקורות של משרד 
הבריאות או דגימות שונות) לאחרונה התקינו תוכנה לדיווח על תקלות 

  שאמורה לשמש בסיס לתכנית תחזוקה שנתית לטווח הארוך  

  מערכת איגום תפעולי 
כאמור, במערכת המים לבית קיימת מערכת איגום תפעולי ליד מתקן 

  הסינון 
האם קיימת חריגה 

  בלחצי המים 
 5 –עקב הפרשי גובה במערכת החוץ ישובית קיימת הגברת לחץ ל 

אט'. בכניסה לכל ישוב יש מערכות להפחתת לחץ בד"כ לפחות משתי 
במרבית הישובים הוותיקים התשתית מאוד ישנה שאינה עומדת  –אט' 

אט'. יצוין, כי מכיוון שאין בניה לגובה הלחץ בד"כ  2-בלחץ גבוה מ
  מספק.  

האם מבצעים 
  ויסות/תגבור לחצים 

הערכה כללית לגבי 
  מצב התשתית 

מערכת אספקת המים עד לישובים הינה ברמה גבוהה ומאופיינת 
מערכת אספקת המים בתוך הישובים הינה בחלקה במעט תקלות. 

חדשה יחסית וברובה (בישובים הישנים) ישנה מאוד ומאופיינת בריבוי 
  תקלות.

פניות 
 הציבור

האם יש לחברה 
משרדים לקבלת קהל 

  והיכן 

 –קבלת קהל מתבצעות במשרדי האגודה (הסמוכים לבניין המועצה) 
  בפועל אין כמעט 

כמה ימים בשבוע 
 קבלת קהל קיימת

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

ה'  –קיים מענה טלפוני לפניות במשרדים ע"י המזכירה בימים א' 
. בפועל בטיפול בתלונות הצרכנים מתקשרים לנציג 07:00-17:00

  האגודה בקיבוץ ומספר הפניות הטלפוניות למשרדי האגודה שולי.  
לנציג האגודה בקיבוץ או  24/7לגבי תקלות קיימת אפשרות דיווח 
  לאחד מנציגי השטח של האגודה.

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

  פעולות 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  אין כיום אתר אינטרנט. עד כה גם לא היה צורך 

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  אין כיום מעקב פניות 

חיוב 
 וגביה

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

נציג האגודה בקיבוץ אחראי על עדכון הצרכנים . בהיותם אגודה ולא 
גוף ציבורי (כמו מועצה או חברה עירונית) אין אפשרות לקבל נתונים 

  ממרשם התושבים ולכן המאגר מבוסס על דיווח וולונטרי 

  אחת לחודשיים  מועדי החיוב 

כיצד מתבצעת קריאת 
  מונים

  קר"מ מלא לכל המונים 

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

פחתים ונזילות הינם באחריות הישוב והם אחראים על  –לא מטפלים 
  העמסת פחתים
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האם מתבצעת התקנה 
של מונים נוספים 

 לצרכן 

  מונים נפרדים לבית ולגינון  2כאמור, לכל הצרכנים שבאחריותם 

כיצד מופק שובר 
 החיוב

באמצעות מערכת ממוחשבת של האגודה (בישוב שמספקים עד הצרכן 
  הסופי) 

כיצד מופץ שובר 
  החיוב לצרכנים 

  בדואר 

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

-עיקר הגביה הינה באמצעות הוראות קבע בכרטיסי אשראי (למעלה מ
 משלמים בשיטה זו) ניתנת גם אפשרות לגביה טלפונית  90%

האם קיים חשבון בנק 
נפרד להכנסות ממים 

  לבית 

  כן. לכל ישוב כרטיס נפרד לנושא מים לבית בהנה"ח האגודה 

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

  באחריות הישוב  –לא מתמודדים 

שיטת 
  גביה 

 .  98-99%-שיעור הגביה הינו גבוה מאוד ועומד על כ  שיעור גביה 

היקף חובות עבר 
 2016(חובות לפני 

 ₪)ב
  אין. כל החובות מטופלים (בד"כ בהסדרי פריסת תשלומים)

  שיטת התשלום גורמת לכך שהליכי הגביה הם פשוטים  הליכי גביה 

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים 

כאמור, תקלות מדווחות או לנציג בקיבוץ או לאחראי שטח (בד"כ לנציג 
  בקיבוץ)

  אופי המענה לתקלה 
בשלב מיידי בכל ישוב יש נציג מקצועי מוסמך שתפקידו לסגור את 

עובדי אחזקה אינטגרליים  2השיבר הרלוונטי באופן מיידי. לאגודה יש 
  + קבלני אחזקה חיצוניים 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

  לתיקון התקלה)

  שעות  3-4מטופל בד"כ תוך  –בתקלה בתוך הישוב 
יכול לקחת יותר (עד יום בהתאם לאופי  –בתקלה מחוץ לישוב 

התקלה). פחות משפיע כי יש מערכת כפולה (גיבוי) ואפשר לספק מים 
  דרך מערכת הגיבוי 

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות 

לתקלה, גורם אחראי 
 וכו') 

  כאמור, הכניסו תכנה לניתוח תקלות שתהווה בסיס לתכנית אחזקה 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  בהתאם לשיטת ההתקשרות עם הישוב 

כיצד מדווחים 
לתושבים על הפסקות 

אספקה מתוכננות/ 
 יזומות 

  באמצעות מערכת הדיווח של הקיבוץ (לכל קיבוץ מערכת דיווח פנימית)

האם מתבצעות 
עבודות בשטח פרטי 

ואם כן כיצד מתואמת 
 הכניסה לשטח פרטי

  באמצעות נציג הקיבוץ באגודה 

 כללי 

נושאים נוספים 
שהייתם רוצים 

שיוסדרו במסגרת 
  אמות המידה לשירות 

  בהיותם אגודה אין נגישות  –מענה לנושא כמות מוכרת
 למאגרים 

  בהיותם מפיקי מים אין השתתפות  –מענה לנושא גינון ציבורי
 בתעריפי גינון ציבורי 

  מעוניינים להכניס את המועצה כחברה אך יש  –מבנה ארגוני
  למצוא פתרון לבעיית התשלום על הציוד 
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מידע 
 כללי

  מי גת   שם החברה
מס' ישובים שמקבלים 

 שירות 

  ישובים קהילתיים מועצה אזורית גליל תחתון  2מושבים קיבוצים +  13 

   10,000-כ  סה"כ אוכלוסיה 

  3,000כ  סה"כ בתי אב 

מאפייני 
אספקת 

 המים 

שם/ות ספקי המים 
  (בעלי הרישיון)

  מי גת 

מאפייני הממשק מול 
 בעל הרישיון

הפעלה מלאה כולל חיובים, תחזוקה, תוכנית השקעות וכדומה, לכל יישוב 
  כרטיס הנהלת חשבונות נפרד 

  )האגודה בבעלות המשקים(אגודה שיתופית  צורת התארגנות 

מקורות ההכנסה של 
  החברה המנהלת 

חיוב מים לפי תקנות חיוב ביוב לפי תעריפי המועצה האיזורית שאושרו על 
  ידי רשות המים 

קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

  לפי תעריפי תקנות 

  

הפרדת 
 מדידה 

  הפרדה מלאה  מאפייני הפרדת מדידה 

היכן מותקנים המונים 
 של המים לבית 

  בנקודת החיבור 

במידה וקיים מד נפרד 
לכל יח"ד למי שייכת 

 התשתית בתוך החלקה

  אספקה להרחבות זהה ליתר האספקות 

מצב 
תשתית 

המים 
(לפרט 

לפי 
 ישובים)

השקעות במערכת  

המים  (שימושים 
  ביתיים)

   

 יישובים קהילתיים פותחו במחיר הפיתוח, הרחבות במושבים כנ"ל 

 

מספר תקלות באספקת 
  המים 

 אין מידע

שיעור צרכנים שנפגעו 
  (הערכה)

 אין מידע

משך השבתה בשעות 
  (הערכה)

 אין מידע

כיצד מתקבלות 
החלטות על השקעות 
  במערכת המים לבית 

לפי משאבי היישוב מבצעים החלפת תשתיות, האחזקה מבוצעת על ידי 
  עובדי האגודה בסיוע קבלנים במידת הצורך 

כיצד ממומנות 
 ההשקעות 

תקציבי ממשלה + משרד כלכלה + מענקי מילתב + הרחבות + יתרות 
  )שומרים מרכיב שיקום בחשבון נפרד(בתעריף 

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

  אין תוכנית תחזוקה, אך ישנה מעורבות גבוהה של האגודה 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

 חירום 

  איגוםאין 

האם קיימת חריגה 
 בלחצי המים 

  לחץ מים ממקורות 

האם מבצעים 
 ויסות/תגבור לחצים 

  אין מדיניות ויסות לחצים 

האם ננקטות פעולות 
 למניעת בזבוז 

  לא ננקטות מעבר לפעולות תחזוקה שוטפת 
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הערכה כללית לגבי 
 מצב התשתית 

הקיימים,  במושבים תשתית ישנה מבצעים החלפות לפי המשאבים
בישובים הקהילתיים התשתית חדשה, בקיבוצים התשתיות מתוחזקות על 

  ידי הקיבוצים עצמם
פניות 
 הציבור

האם יש לחברה 
משרדים לקבלת קהל 

והיכן (מרחק 
  מהישובים)

  משרדי קבלת קהל באגודה בסמוך למועצה האזורית 

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

 קהל

  14:00עד  8:00ימים בשבוע משעה  5

מס' הפניות הפיזיות 
 )2015לשנה (

פניות ביום בד"כ  4מדובר במעט פניות ביום לא יותר מ  -אין מידע רשום 
  אחרי חלוקת חשבונות 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  בקשה לתיקון נזילות 

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

  מענה טלפוני במשרדי האגודה

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

 פעולות 

  המוקד הוא מחלקת הגביה 

כמה ימים ושעות 
 בשבוע קיים מענה 

  כל ימות השבוע

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  גביה 

מס' הפניות הטלפוניות 
 בשנה (ממוצע)

מדובר במספר פניות ליום ובכמות שאינה נדרשת  -אין מידע ברישום 
  למענה באמצעות מוקד חיצוני 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  אין 

האם האתר הינו למידע 
בלבד או שניתן לבצע 

 פעולות 

  לא רלוונטי 

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

  מעקב ידני ברישום בקלסר ייעודי לרישום 

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  לא 

כיצד מתבצע מעקב 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

  מעקב ידני ברישום 

האם מתבצע ניתוח של 
 פניות הצרכנים

אך קיים ידע נצבר באגודה לנושאים שמעניינים ומציקים  -אין מידע מפורט 
  לצרכן 

 תעריפי תקנות   תעריף בסיס (א')

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

  מסד נתונים ממוחשב בתוכנת אוטומציה 

  חודשי מועדי החיוב 
האם קיימת מערכת 

 קר"מ

  אין מערכת קר"מ, ישנם מונים רגילים כיול תקופתי קיים 

אם לא כיצד מתבצעת 
  קריאת מונים 

  מסופון על ידי עובד האגודה שאחראי למערכת המים והביוב ביישוב 

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

הפרדת מדידה קיימת הפרשי המדידה נופלים על המונה הראשי של 
  יחידת המשק 
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כיצד מבצעים העמסה 
של פחתי המים (חלוקה 

 בין חקלאי לבית)

בחלקם פחת של כ משתנה מיישוב ליישוב ( האגודה נושאת בפחת המים
10%(  

האם מתבצעת התקנה 
  של מונים נוספים לצרכן 

  לא נדרש 

  תוכנה ייעודית אין תיקי לקוחות ממוחשבים  כיצד מופק שובר החיוב
מהם הנתונים 

 המפורטים בשובר 

  פרטים חיוניים לא במבנה של התאגידים 

כיצד מופץ שובר החיוב 
 לצרכנים 

  דואר

מהם אפשרויות 
 התשלום 

  הוראת קבע/ תשלום טלפוני/ כרטיס אשראי / מזומן באגודה

האם קיים חשבון בנק 
נפרד להכנסות ממים 

 לבית 

  ניהול קופת ההכנסות וההוצאות לכל יישוב בנפרד

של ההכנסות  חלוקת
 בין הישובים

אין חלוקה לכל יישוב כרטיס הנה"ח נפרד מיתר היישובים האגודה 
  מתפרנסת מעמלה 

כיצד מבטיחים כי 
ההכנסות ישמשו רק 

 לתשתית המים לבית 

 -האגודה עצמה ספקית מים לחקלאות והיא בעלת מפעל קולחין בנוסף 
  אין הפרדה בין בית לחקלאות אלא בהפרשת קרן השיקום 

תהליך האם מתבצע  נזילות
  בדיקה לוגית של החיוב

  מתבצע על ידי עובדי האגודה 

האם מתבצעת הערכת 
 צריכה 

  מתבצעת במקרים של מונה תקול בד"כ לפי תקופה מקבילה אשתקד

מספר פניות בגין 
 נזילות 

  לא ידוע 

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות 

  תעריף נזילה לפי תקנות 

שיטת 
 גביה 

 2015 2014  2013  שיעור גביה 

99% 99% 99% 

היקף חובות עבר 
 ₪)ב 2016(חובות לפני 

   

 מועצ -אין מידע  

  

שיטות מעקב אחרי 
  התשלום 

רשימת חייבים, התקשרות לחייבים ניתוק מים כשהיה ניתן, האגודה רואה 
  בכלי של ניתוק ככלי נחוץ וחיוני 

  התראות בגין חוב / תביעות/ הפסקת אספקת מים הליכי גביה 

מספר ההשגות על 
 חשבונות המים 

  מעט מאוד 

דיווח 
וטיפול 

 בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים 

יישובים הם  4 -האגודה מעסיקה מספר פקחים אנשי תחזוקה לכל פקח כ
קוראי מונים, מתקנים תקלות ומפקחים על קבלנים וגם אחראים על 

  אספקה לחקלאות 
  ע"י קבלנים בפיקוח אנשי תחזוקה  אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

 לתיקון התקלה)

  שעות בודדות לתיקון

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות לתקלה, 

 גורם אחראי וכו') 

  ככל שנדרש 
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אם כן כיצד מתמודדים 
 עם ממצאי החקר 

  באמצעות אנשי השטח של האגודה בסיוע אירגון עובדי המים 

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

  לא מבוצע 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  מהכנסות המים של היישוב

כיצד מדווחים לתושבים 
על הפסקות אספקה 

 מתוכננות/ יזומות 

משתדלים לעשות הפסקות יזומות קצרות בשעות שאין פעילות במגורים , 
  הודעות לצרכנים במערכת מיסרונים 

האם מתבצעות עבודות 
בשטח פרטי ואם כן 

כיצד מתואמת הכניסה 
 לשטח פרטי

  לא 

ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
  הצריכה לספק הביוב

  האגודה קבלן לביוב למועצה האיזורית  -אין צורך 

האם יש לספק המים 
עלות בגין העברת 

 הנתונים 

  לא רלוונטי 

כיצד מועברים נתונים 
 על נזילות לספק הביוב

  לא רלוונטי 

איך מתבצע ממשק מול 
ספק הביוב לגבי החיוב 

 לצרכנים 

האגודה מספקת שרותי ביוב כולל חיובים וגביה וזאת כקבלן של המועצה 
  האיזורית 

כיצד מתבצע הליך ערר 
 על חיובי הביוב 

  לא רלוונטי 

מספר התלונות על 
 הממשק עם ספק הביוב 

  לא רלוונטי 

  

מידע 
 כללי

 קולחי גליל עליון   שם החברה

מס' ישובים שמקבלים 
 שירותי אספקת מים

ישובים (קדרים, צבעון, מעין ברוך, חולתה,  8-מספקים מים לבית ל
סה"כ  –הרחבות  14 -נאות מרדכי, כפר סאלד, דפנה ועמיר) ול

  מלמ"ש  1.1-מספקים כ

א' תושבים כולל  18.5קיבוצים ( 29במועצה האזורית גליל עליון   ה יסה"כ אוכלוסי
אך קיימים פערים גדולים  6אקונומי -בהרחבות). למועצה דירוג סוציו

בין הישובים. יצוין כי גליל עליון שוכנת על אותו תא שטח של מ.א 
נפש).  7000-כ –ישובים (מושבים וקהילתיים)  13מבואות חרמון (

שבחלק מהישובים אספקת מים עצמית ולא ממקורות מאפיין נוסף הינו 
  (דן המזרחי, שמיר, כפר סאלד ודן) 

 סה"כ בתי אב 

מאפייני 
אספקת 
 המים 

שם/ות ספקי המים 
  (בעלי הרישיון)

בכל ההרחבות יש תשתית נפרדת מהישוב הישן. מרבית ההרחבות 
הרחבות,  3-מקבלות את המים ממקורות בנפרד מהישוב הישן. ב

 0.25ההרחבה מקבלת את המים מהישוב הישן לפי מחיר מקורות + 
 .₪  

יודגש כי, החברה הינה ספק שירותי ביוב לכל הישובים (כולל 
וב אחראי על התשתית בתוך קיבוצים, היש 10-ההרחבות), אם כי ב

  הישוב והם אחראים על הביוב רק החל מהיציאה. 

מאפייני הממשק מול 
 בעל הרישיון

 צורת התארגנות 

קולחי גליל עליון הם חל"צ (אין מע"מ) בבעלות מלאה של מ.א גליל 
  עליון ומשרדיה יושבים בחצרי המועצה האזורית 

לעצמם תפקידים רבים מעל יצוין כי כחברה עירונית הם לוקחים 
ומעבר. למשל דיגום מאגרי מים ומט"שים, בדיקות וחיטוי לצורך טופס 
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, התקנת מז"חים, בדיקות , קבלני ביצוע של עבודות מים בישובים 4
  הוותיקים וכו'.

עובדים חלקם במשרה  17תקני עובדים ( 14.2בסה"כ יש בחברה היום 
  עוסקים בנושאי מים.    6-חלקית) מהם כ

מקורות ההכנסה של 
  החברה המנהלת 

תשלומי הצרכנים + אגרות פיתוח שמוטלות על ההרחבות. הגביה של 
החשבונות (מים המסופקים ע"י החברה+ ביוב לכל הישובים) מבוצעת 

  ע"י המועצה   

קביעת תעריפים 
  לאספקת המים לבית 

  כל המים שמסופקים ע"י החברה מסופקים במחירי תקנות 

הפרדת 
  מדידה 

מאפייני הפרדת 
  מדידה 

בכל הישובים במועצה (גם אלו המספקים לעצמם) יש הפרדה מלאה 
  למעט כפר גלעדי (בתהליך) והגושרים (מסרבים)

היכן מותקנים המונים 
  של המים לבית 

בכל הקיבוצים המונה מותקן לכל בית. בחלק מהישובים הישנים קיים 
  מונה נפרד לגינון למרות שזה מנוגד להוראות רשות המים 

  

תשתית 
 המים

השקעות במערכת 
המים  (שימושים 

 ביתיים)

קולחי גליל עליון מבצעת השקעות במערכת המים לא רק בקיבוצים 
 –ובהרחבות שלהם היא מספקת מים אלא גם בישובים הותיקים 

בהתבסס על היטלי פיתוח המוטלים על הישובים במסגרת הקמת 
ההרחבות או שדרוג מערכת הביוב ומרווחי המים. בשנים האחרונות 

בשדרוג מערכות המים ₪ מ'  2-3במועצה  בכל ישובהושקעו בממוצע 
כולל הפרדת רשתות בין הישוב הישן להרחבות, חידוש והחלפת צנרת 

  וכו'. 
לטענתו, בגלל ששדרוג מערכת המים ומערכת הביוב קשורים זה בזה, 

מצב שבו אין ספק אחד למים וביוב גורם לבעיות בהכנת תכנית 
 הנדסית כוללת לשדרוג תשתית המים. 

מספר תקלות 
 באספקת המים 

-בישובים להם מספקת החברה מים שיעור הפחת עומד בממוצע על כ
כיוון שהמערכות בהרחבות הן חדשות יחסית ואילו בישובים של  4-5%

החברה בוצע חידוש משמעותי בשנים האחרונות. במקביל, זה גורם 
  לכמות תקלות נמוכה 

ים ישנה וקורסת לעומת זאת במרבית הישובים הוותיקים צנרת מ
בחלק ניכר  –המחייבת השקעה מקפת בתשתית המים. הבעיה 

 מהישובים לא משלמים תעריפי תקנות, כך שאין מקור להשקעה
כיצד מתקבלות 

החלטות על השקעות 
 במערכת המים לבית 

כחלק מתהליך ההפרטה של הקיבוצים קיימת תשתית ציבורית 
בשטחים פרטיים וכיום מתבצע מאמץ להפריד את הרשתות למנוע 

  מצבים כאלו.  
כיצד ממומנות   אם יש משקיעים –מעבר לכך, תכנית השקעות מבוססת תקציב 

 ההשקעות 

האם קיימת תכנית 
 תחזוקה שנתית 

רכשו תכנת אחזקה המשמשת לאיסוף נתוני תקלות. על בסיס  2016-ב
  ) 2018-הניתוח בונים תכנית אחזקה שנתית (הראשונה שתוכן תהא ל

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

  חירום 

  בישובים שלהם אספקה עצמית (ראה לעיל) יש איגום המבוסס על
 המים המופקים

  איגום עצמאי (אין נתונים לגבי היקף במספר ישובים נוספים יש
 יועברו בהמשך) -האיגום 

  עם זאת, בחלק ניכר אין איגום ומתבססים על איגום מקורות  
האם קיימת חריגה 

  בלחצי המים 
  אטמוספירות כנדרש  2.5-4.5בכל הישובים (כולל הותיקים) הלחץ הוא 

  בוסטריםבשני ישובים (כפר סאלד והרחבת כפר הנשיא) מותקנים 
 האם מבצעים ויסות/  אין מערכות ממוחשבות לויסות לחצים (וסתי לחץ מקומיים כנדרש) 

  תגבור לחצים 

האם ננקטות פעולות 
 למניעת בזבוז 

  לא 

הערכה כללית לגבי 
  מצב התשתית 

  כאמור, במרבית הישובים הוותיקים צנרת מים ישנה וקורסת
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פניות 
 הציבור

האם יש לחברה 
משרדים לקבלת קהל 

  והיכן 

כאמור, החברה הינה זרוע של המועצה וקבלת הקהל מתבצעת 
  במשרדי המועצה.

תלונות בנושאים ספציפיים (קובלנות על חשבונות המים, טיפול לא 
הולם בתקלות וכו') מופנות ע"י המועצה לחברה ומטופלות ע"י 

  המזכירה. 
  מקרים בשבוע) 4-5לטענתו מדובר בכמות שולית (

כמה ימים בשבוע 
 קיימת קבלת קהל

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

למועצה יש מוקד טלפוני המטפל גם בנושאי מים. למועצה יש היום 
שעות). המועצה מקימה כיום  24מוקד הודעות (חוזרים לפונה תוך 

) אשר פעילות המים 2017מוקד טלפוני פעיל (יתחיל לפעול ביוני 
  והביוב תשולב בו. 

  ישולבו במוקד החדש.  -  CRMיצוין כי למועצה אין מערכות  
שאי חשבונות  (בשעות העבודה הרגילות) מופנות ממוקד פניות בנו

  המועצה לחברה ומטופלות ע"י המזכירה. 
באתר האינטרנט מפורטים עובדי השטח המטפלים  –טיפול בתקלות  

עובדי שטח העוסקים בכך) וכן יש איש קשר בכל  2בתקלות (לחברה 
  ישוב הפונה למנהל או לאיש השטח הרלוונטי 

  

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

  פעולות 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  עיקר הפניות הינן לגבי חשבונות המים (בעיקר נושא הגינון)

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  כחלק מאתר המועצה.

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  כך שלאחר הטיפול בפניה אין רישום. CRMכיום אין 
  לגבי התקלות יש רישום וניתוח דרך מערכת האחזקה החדשה 

  

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

  ע"י המועצה 

  פעם בחודשיים  מועדי החיוב 

כיצד מתבצעת קריאת 
  מונים

  בכל הישובים קיימת מערכת קר"מ 

כיצד מופק שובר 
 החיוב

  EPRמופק ע"י המועצה. מערכת 

ר כיצד מופץ שוב
  החיוב לצרכנים 

  ע"י המועצה 

 הוראת קבע, כרטיסי אשראי דרך האינטרנט וטלפונית דרך המוקד  אפשרויות התשלום 

האם קיים חשבון בנק 
נפרד להכנסות ממים 

  לבית 

  אין. קיימות קרנות שיקום נפרדות למים לבית ולביוב  

כיצד מתבצעת 
החלוקה של ההכנסות 

  בין הישובים

אין. החברה משמשת כבנק לביצוע השקעות בישובים לפי סדרי 
  עדיפויות שנקבעים על ידה 

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

  בהתאם לנוהל נזילות של רשות המים 

שיטת 
  גביה 

  שיעור גביה 
הגביה מתבצעת באמצעות המועצה (תוך ישום פקודת המיסים גביה) 

משלמים בהוראת קבע.  80%-. למעלה מ97%-שיעור הגביה מגיע ל
 בשנה עבור שירותי גביה ₪ א'  250משלמים למועצה 

היקף חובות עבר 
 2016(חובות לפני 

 ₪)ב

שולי. מרבית החובות משולמים תוך חודש או חודשיים. שימוש מושכל 
  בהסדרי פריסת תשלומים 

שיטות מעקב אחרי 
 התשלום 

הגביה באמצעות המועצה מאפשרת מעקב גביה בהתאם לנהלי הגביה 
  של המועצה 
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  באמצעות המועצה לפי פקודת המיסים גביה  הליכי גביה 

מספר ההשגות על 
  חשבונות המים 

קיימות השגות רבות על חשבונות המים בעיקר עקב תשלום גבוה 
  והממשק מול הביוב (גינון)

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים 

   24/7ראה לעיל. בפועל זמינות הדיווח היא 

  אופי המענה לתקלה 
בשלב ראשון עובד שטח של החברה מגיע לבדוק ובמידת האפשר 
מטפל בעצמו. במידת הצורך משתשמים בשירותי קבלנים חיצוניים 

  בפיקוח עובד החברה 
משך ממוצע של מענה 

לתקלה (שעות עד 
  לתיקון התקלה)

שלוש. בד"כ גם בתקלות -תגובה ראשונית היא בטווח של שעתיים
  שעות. 24תוך מורכבות הטיפול מסתיים 

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות 

לתקלה, גורם אחראי 
 וכו') 

  כן באמצעות תוכנת האחזקה

אם כן כיצד מתמודדים 
 עם ממצאי החקר 

  מהווה בסיס לתכנית אחזקה שוטפת 

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

  מחשבים את ההפרשים  בין מדי המים הרלוונטיים באמצעות הקר"מ 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  א' ש"ח 4-5ע"י החברה. עלות ממוצעת לטיפול בתקלה 

כיצד מדווחים 
לתושבים על הפסקות 

אספקה מתוכננות/ 
 יזומות 

  דרך הנהלת הישוב ובאתר המועצה 

האם מתבצעות 
עבודות בשטח פרטי 

כיצד מתואמת  ואם כן
 הכניסה לשטח פרטי

  הכניסה לשטחים פרטיים מתואמת דרך הנהלת הישוב 

 כללי 

נושאים נוספים 
שהייתם רוצים 

שיוסדרו במסגרת 
  אמות המידה לשירות 

ללא  אסדרת אמות המידה חייבת להיות מלווה באסדרה כלכלית
אסדרה כלכלית אמות המידה אינן ניתנות לישום. חייבים לגרום לכך 

  שכל הישובים במרחב הכפרי ישלמו תעריפי תקנות. 
זה לא רק  –הינה חובה  אספקת שירותי מים וביוב ע"י גורם אחד

  חסכוני אלא חשוב מאוד בתהליך ביצוע השקעות 
ה) יש שתי יש לזכור שבפריפריה (במיוחד הרחוק - אחריות נוספת
  בעיות עיקריות:

  ספק המים נדרש לקחת על עצמו ביצוע שירותים  –בהעדר ספקים
 רבים בהם אין ספק או שעלותו גבוהה 

  מחירי השירותים בתחום המים גבוהים יותר –בהעדר תחרות 
לכן לספקי המים בפריפריה אחריות נוספת לתת שירותים שלא ניתנים 

  ע"י ספקים במרכז (ראה לעיל) 
קיימת בעיה בממשק מול רשות  – כמות מוכרת לאוכלוסיות מיוחדות

  המים 

  

  

  

  



13 
 

מידע 
 כללי

 מי לב השרון   שם הישוב 

 מבנה הספק 

חברה עירונית של המועצה האזורית. מתעסקים רק באספקת מים 
  לבית. לא מתעסקים במים לחקלאות. מלכ"ר.

מים רק  בתי אב. החברה מספקת 6,000נפשות, כ  23,000במועדה 
  לחלק קטן מהם

מאפייני 
אספקת 
  המים 

  אופן תפעול 

מספקים מים לבית בשני ישובים קהילתיים במועצה לשאר הישובים שי 
אגודה שיתופית וגם בארות. מספקים ליעף ואזור תעשיה תנובות 

  (המועצה בעל הרישיון) ולעין שריד (היישוב בעל הרישיון). 
אבל בפועל מי לב השרון מספקת את רישיון הספק הוא של היישוב 

  השירותים ומוציאה את החשבונות.
אין תכנית תחזוקה שנתית אלא פעולות לתיקון אירועים. לא נדרשת 

פעילות למניעת בזבוז מים כי הפחת מאוד נמוך. מטפלים כשיש פחת 
  חריג בחודש מסויים.

ך אין ייעוד כספים פר ישוב אלא הכספים הנגבים משמשים כפול לצור
  ביצוע עבודות תחזוקה לפי הצורך.

  1998חברה עירונית בבעלות המועצה האזורית. פועלת החל מ  צורת התארגנות 

  מקורות ההכנסה 
  תשלומי התושבים 

  קביעת תעריפים 
  תעריפי תקנות מלאים, גם בישובים שיש להם אגודות

ממשק עם ספק 
  שירותי ביוב 

היישובים במועצה. החיוב לפי כמויות החברה מספקת שירותי ביוב לכל 
  של צריכת מי חורף

מאפייני 
מערכת 
   המים 

מאפייני הפרדת 
  מדידה 

הפרדה מלאה בין מים לחקלאות למים לבית בישובים להם החברה 
מספקת מים. בישובים קהילתיים יש מד מים נפרד לכל נכס. בישובים 

שיש מספר אחרים יש מד בכניסה לנחלה והחלוקה בפנים במקרה 
  בתים נעשית על ידי הצרכנים.

  פחת מים 
. בהתחלה היה פחת גבוה אבל באמצעות השקעות ברשת 2-3%פחת 

המים מתוך תקציב הביוב הצליחו לפחית את הפחת. הפחת נופל על 
 החברה

מספר תקלות 
 באספקת המים 

 מעט תקלות כי המערכות חדשות

כיצד מתקבלות 
 החלטות על השקעות 

השנים האחרונות השקעה נמוכה כי המערכות  3-לתקציב. בבהתאם 
  חדשות יחסית. הוחלפו במסגרת היטלי פיתוח.

  
האם קיימת מערכת 

איגום תפעולי / לשעת 
  חירום 

בעין שריד יש בריכת איגום. לשאר הישובים אין. באזור התעשיה יש 
המערכות  –מערכת איגום לכיבוי אש לפי הדרישות של הכבאות 

  מוקמות ומתפעלות על ידי המפעלים ועל חשבונם.

  ויסות לחצים 
אין מערכת ויסות לחץ. אין בעית גבהים. בעין שריד יש בוסטר להגברה 

  .2.5של מה שמגיע ממקורות. החלץ 
הערכה כללית לגבי 

  מצב התשתית 
  בשל המרווח הנמוך יש בעיה בהשקעות.

האם יש מוקד טלפוני 
 עצמי/חיצוני

יש מוקד במועצה שמעביר לחברה את הפניות. ניתן גם לפנות ישירות 
למנהל האחזקה או למנכ"ל החברה. לא נדרשת קבלת קהל לנושא 

מים אלא רק לנושא חשבונות. במקרה כזה קובעים פגישה עם המנכ"ל 
ואם לא אז דרך המוקד הטלפוני. המוקד מבצע מעקב אחרי הפניות 

  בשלבי רכישה של תכנית מעקב. והטיפול. החברה

  יש אתר אינטרנט של המועצה שמספק מידע, אפשר לשלם דרכו האם יש אתר אינטרנט

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  במערכת הגביה יש
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חיוב 
 וגביה

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

  בתוך מערכת הגביה

  אחת לחודשיים מועדי החיוב 

  מערכת קר"מ  קריאת מונים

כיצד מופק שובר 
 החיוב

חברה חיצונית מפיקה. הדרישה היא ממי לב השרון. השוברים מופצים 
  בדואר

 אפשרויות התשלום 
גביה עצמאית לא באמצעות המועצה, אבל מתבצעת באותו מקום. 

 מערך הגבה מבוצע על ידי חברה חיצונית

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

כלל נובע מפגיעה של קבלני משך טיפול ממוצע כשעתיים. בדרך 
בתשתיות או כשל של אביזר. הפסקות מיטם מתוכננות רק ביוזמת 

מקורות. מיידעים את הצרכנים דרך ועדי הישובים שמודיע במיילים או 
  ווטסאפ.

שיטת 
  גביה 

  שיעור גביה 
. ההפרדה שבוצעה מהגביה של תשלומים 90%אחוזי גביה גבוהים 

הגביה. אפשר לשלם דרך אתר המועצה, או למועצה שיפרה את אחוזי 
 בטלפון או בדואר/בנק

 הליכי גביה 

חובות עבר מינויים. האכיפה באמצעות מגע"ר. לא עושים ניתונים 
עיקולים וכו'. רוב האנשים מסדירים את החובות. משתמשים בכללי 
המים כסמכות לגביה, כאשר מליאת המועצה הסמיכה את החברה 

  לבצע גביה

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים 

באמצעות המוקד של המועצה או פניה למנכ"ל בנוסף זיהוי נזילות 
  במקרה כזה מודיעים טלפונית לצרכן.  –באמצעות מערכת הקר"מ 

  אופי המענה לתקלה 
הפניות באמצעות המוקד מועברות למכנ"ל לטיפול. כאשר החברה 

מנהל האחזקה מבקר בבית הצרכן מזהה את הנזילה הרבה פעמים 
  ומסייע לאיתור הנזילה.

משך ממוצע של מענה 
  לתקלה 

תוך שעה שעתיים. יש קבלן תורן גם -מטפלים בתקלות מערכיו לעכשיו
  מובנה בהסכם.  SLAבשבתות וחגים. יש לחברה קבלני תחזוקה עם 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  לפי נוהל נזילות של התאגידים.אם יש נזילה בבית גובים מחיר נמוך 

 כללי 

נושאים נוספים 
שהייתם רוצים 

שיוסדרו במסגרת 
  אמות המידה לשירות 

חשוב לקבל סמכויות עצמאויות ולא דרך המועצה בתחום האכיפה 
  והגבייה.

  יש קושי בהפרדה בין מים לבית ולחקלאות
במקום שמשרתי הרבה יישובים אפשרי  –לגבי מקום לקבלת קהל 

לקיים במועצה כד למנוע טרטור מהתושב. במקומות קטנים זה לא 
  נדרש. 

אתר אינטרנט של הספק הגיוני להקים רק בחברה שמספקת להרבה 
  ישובים.

  כדי לצרף יישובים נוספים לאותו ספק יש צורך בשיקום תשתיות.

  
  מועצה איזורית שער הנגב   שם החברה  מידע כללי

מס' ישובים שמקבלים 
 שירות 

  יישובים ושני איזורי תעשיה + מכללה + איבים  10

  10000 סה"כ אוכלוסיה 

  + אזורי תעשיה ומכללה  6000 סה"כ בתי אב 

מאפייני 
אספקת 
 המים 

שם/ות ספקי המים 
  (בעלי הרישיון)

  מועצה איזורית שער הנגב 

מול מאפייני הממשק 
 בעל הרישיון

  אין למעט הקיבוצים לנושא הביוב 



15 
 

  מועצה איזורית שער הנגב  צורת התארגנות 

מקורות ההכנסה של 
 החברה המנהלת 

  חיוב מים לפי תקנות חיוב ביוב לפי תעריפי רשות המים 

קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

  לפי תעריפי תקנות 
   

הפרדת 
 מדידה 

  אין צורך המועצה ספקית מים בהרחבות היישובים בלבד  מאפייני הפרדת מדידה 

היכן מותקנים המונים 
 של המים לבית 

  מד מים לכל צרכן למעט קריית החינוך 

במידה וקיים מד נפרד 
לכל יח"ד למי שייכת 

 התשתית בתוך החלקה

  אין מקרים 

מצב 
תשתית 
המים 

(לפרט לפי 
 ישובים)

במערכת השקעות 
המים  (שימושים 

 ביתיים)

  הצנרת חדשה החלפת מוני מים -השקעות מינוריות 
  

מספר תקלות באספקת 
 המים 

  אין הרבה ואין מידע  

שיעור צרכנים שנפגעו 
  (הערכה)

 אין הרבה ואין מידע 

 

כיצד מתקבלות 
החלטות על השקעות 
  במערכת המים לבית 

  לפי גיל צנרת ומופע תקלות 

כיצד ממומנות 
 ההשקעות 

תקציבי ממשלה + משרד כלכלה + מענקי מילתב + הרחבות + יתרות 
   בתעריף 

  שומרים מרכיב שיקום בחשבון נפרד 

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

  אין תוכנית מובנית אלא אחזקה לפי הצורך 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

 חירום 

  אין האיגום של מקורות 

האם קיימת חריגה 
 בלחצי המים 

  לא קיימת יש מספר בוסטרים להגברה 

האם מבצעים 
 ויסות/תגבור לחצים 

  מבצעים במכללה ואיזור תעשיה 

האם ננקטות פעולות 
 למניעת בזבוז 

קריאה עם קר"מ + הותקנו מוני מים בטור למוני מקורות +  -מבצעים 
  מעקב על גינון המועצה + בדיקת פחת לפי אב ובנים במערכת דיאלוג ארד 

הערכה כללית לגבי 
 מצב התשתית 

  תשתיות חדשות ומתוחזקות 

פניות 
 הציבור

האם יש לחברה 
משרדים לקבלת קהל 

והיכן (מרחק 
  מהישובים)

על ידי דני רגב טלפונית ומשרד במועצה + משרדי קבלת קהל תפעולית 
  גביה של המועצה האזורית

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

 קהל

  הפעלת מוקד הגביה על ידי מגער -דרך המועצה 
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מס' הפניות הפיזיות 
  )2015לשנה (

  בשנה  20אין מידע רשום אבל לא יותר מ 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  נזילות או חיובים בגין אי שידור מקר"מ 

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

  אין מוקד יש פירסומים מחלקת הגביה עונה 

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

 פעולות 

  המוקד הוא מחלקת הגביה 

כמה ימים ושעות 
 בשבוע קיים מענה 

  ועוד יום מפוצל 12 - 8חמישה ימים 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  גביה 

מס' הפניות הטלפוניות 
 בשנה (ממוצע)

  אין מידע 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  אתר המועצה האזורית 

האם האתר הינו למידע 
בלבד או שניתן לבצע 

 פעולות 

  מידע למעט תשלומים 

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

  אין מידע 

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  אין מידע 

כיצד מתבצע מעקב 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

  אין מידע 

האם מתבצע ניתוח של 
 פניות הצרכנים

  אין מידע 

 תעריפי תקנות  תעריף בסיס (א')  חיוב וגביה

  תעריף ב'

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

  מערכת אוטומציה 

  אחת לחודשיים  מועדי החיוב 

מערכת האם קיימת 
 קר"מ

  מערכת קר"מ מלאה 

אם לא כיצד מתבצעת 
 קריאת מונים 

  לא רלוונטי 

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

  אין הפרשי מדידה

כיצד מבצעים העמסה 
של פחתי המים (חלוקה 

 בין חקלאי לבית)

  אין צורך 
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האם מתבצעת התקנה 
 של מונים נוספים לצרכן 

  במקרים שבתעשיה ביקשו מבצעים חלוקה  -אין צורך 

  ממוחשב  כיצד מופק שובר החיוב

מהם הנתונים 
 המפורטים בשובר 

  לקבל שובר לדוגמא 

כיצד מופץ שובר החיוב 
 לצרכנים 

  דואר

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

  הוראת קבע/ תשלום בטלפון / תשלום אינטרנטי

האם קיים חשבון בנק 
נפרד להכנסות ממים 

 לבית 

  מנוהל על ידי הגזבר 

כיצד מתבצעת החלוקה 
של ההכנסות בין 

  הישובים

  אין חלוקה 

כיצד מבטיחים כי 
ההכנסות ישמשו רק 

 לתשתית המים לבית 

  לא מספקים חקלאות 

האם מתבצע תהליך  נזילות
  בדיקה לוגית של החיוב

  דרך קר"מ בדיקות נזילות כל יום וכן לוגיות במהלך החודש 

האם מתבצעת הערכת 
 צריכה 

  הערכת צריכה זמנית לחשבון מסויים עקב אי שידור 

מספר פניות בגין 
 נזילות 

  שנים אחרונות  3ממוצע 

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות 

  תעריף נזילה לפי תקנות 

שיטת 
 גביה 

 2015 2014  2013  שיעור גביה 

99.9 99.9 99.9 

היקף חובות עבר 
  ₪)ב 2016(חובות לפני 

   

  

  

  התראות בגין חוב / ביצוע פעולות אכיפה / ביצוע ניתוקים עיקולים וכו' הליכי גביה 

מספר ההשגות על 
  חשבונות המים 

  מעט מאוד 

דיווח 
וטיפול 

 בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים 

  טלפון לדני רגב

  קבלני המועצה בפיקוח דני רגב אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

 לתיקון התקלה)

  שעות בודדות לתיקון

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות 

לתקלה, גורם אחראי 
 וכו') 

  ככל שנדרש 
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כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

  אין מקרים 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  מהשוטף

כיצד מדווחים לתושבים 
על הפסקות אספקה 

 מתוכננות/ יזומות 

הפסקות רק ממקורות מודיעים מראש ומכניסים מכלי אספקה, משתדלים 
  לעשות הפסקות יזומות קצרות בשעות שאין פעילות במגורים 

האם מתבצעות עבודות 
בשטח פרטי ואם כן 

הכניסה כיצד מתואמת 
 לשטח פרטי

  לא 

ממשק עם 
ספק 

שירותי 
 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
  הצריכה לספק הביוב

  אין צורך 

האם יש לספק המים 
עלות בגין העברת 

 הנתונים 

  כן / לא פרט (לרבות התייחסות לגורם מממן)

כיצד מועברים נתונים 
 על נזילות לספק הביוב

  אין צורך 

איך מתבצע ממשק מול 
ספק הביוב לגבי החיוב 

 לצרכנים 

  אין ממשק

כיצד מתבצע הליך ערר 
 על חיובי הביוב 

  אין צורך

מספר התלונות על 
 הממשק עם ספק הביוב 

  לא רלוונטי 

נושאים נוספים שהייתם  כללי 
רוצים שיוסדרו 

במסגרת אמות המידה 
  לשירות 

  אין דעה 
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ספקי מים רב ישוביים 
  רישיוןללא 
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מידע 
 כללי

 מי רם    שם החברה

מס' ישובים שמקבלים 
  שירותי אספקת מים

ישובים הפרוסים בכל  28-כיום החברה נותנת שירותי אספקת מים ל
הארץ (רשימה תתקבל בהמשך) קיימת ירידה הדרגתית במספר 

ישובים. הם מספקים  42-הישובים כאשר בשיא הם נתנו שירותים ל
שירותים גם לישובים קהילתיים וגם למושבים כאשר בחלק מהמושבים 

  לק (קטן) מאוד רק לבית   הם מספקים מים לחקלאות ולבית ובח

מאפייני 
אספקת 
 המים 

שם/ות ספקי המים 
  (בעלי הרישיון)

  בכל הישובים הישוב הוא ספק המים. 

מאפייני הממשק מול 
 בעל הרישיון

מי רם אחראית על אספקת המים (רק לבית או בית וחקלאות) מקצה 
הוצאת החשבונית ללקוחות הקצה (ראה חשבון מצורף), גביה,  -לקצה 

  טיפול בתקלות, תשלום למקורות וכו'.  
הישוב ממנה איש קשר המרכז את הפעילות מול החברה. בפועל 

  תפקיד הנציג הוא לרכז תלונות ובעיות.  
  חברה פרטית צורת התארגנות 

מקורות ההכנסה של 
  החברה המנהלת 

בתי האב משלמים ישירות למי רם והיא מתפרנסת מהמרווח בין 
תעריפי המים לבין תעריפי מקורות. יודגש כי במסגרת זו האחריות על 

פחת המים נופלת על מי רם. רמת השירות של מי רם בכל ישוב 
  נקבעת בהתאם להסכם עם הישוב (ראה פירוט בהמשך)  

קביעת תעריפים 
  לאספקת המים לבית 

כל הישובים (כל הקהילתיים ומרבית המושבים) משלמים למים כמעט 
לבית תעריפי תקנות. (רשימת ישובים שאינם משלמים תקנות תועבר 

   בהמשך)

הפרדת 
  מדידה 

מאפייני הפרדת 
  מדידה 

  בכל הישובים יש הפרדת מדידה מלאה

היכן מותקנים המונים 
  של המים לבית 

מרבית המונים (מבוססי קר"מ) מותקנים בגבול הנחלה. בחלק 
יוצר בעיה  –מהמקרים המונים מותקנים בתוך הנחלה או נעולים 

  בבדיקת המונים   
בפועל המצב של מס' מדי מים בחלקה/נחלה אחת הוא נדיר מאוד. 

  במקרה של מס' צרכנים בחלקה בעל הנכס אחראי על חלוקת הצריכה 

תשתית 
 המים

השקעות במערכת 
המים  (שימושים 

 ביתיים)

בפועל, עקב המרווחים הנמוכים (שהלכו ופחתו בשנים האחרונות)  
שגורמים להפסדים,  מי רם אינה מבצעת השקעות במערכות המים 

לבית בישובים. בעבר השקיעו בעיקר במערכות ויסות לחצים להפחתת 
ממקור חיצוני פחתי מים (ראה להלן). במידה והישוב מקבל כספים 

(למשל הסכם החקלאים) הם מכינים עבורו תכנית השקעות. כאמור, 
 בשנים האחרונות אין כמעט השקעות כאלו

מספר תקלות 
 באספקת המים 

  לטיפול בתקלה). ₪  1600(הערכה עלות ממוצעת של   
  קיימת סטטיסטיקה של תקלות שתועבר בהמשך. 

בנוסף לפי נתונים ממערכת הקר"מ ומערכות הויסות הם יכולים לנטר 
גם כאלו שדווחו מיידית. באופן עקרוני מכיוון שפחת המים  –תקלות 

 נופל עליהם יש להם אינטרס לטפל בתקלות באופן מיידי.   
 

שיעור צרכנים שנפגעו 
 (הערכה)

משך השבתה בשעות 
 (הערכה)

כיצד מתקבלות 
החלטות על השקעות 
 במערכת המים לבית 

כאמור, במידה ולישוב יש כסף ממקור חיצוני הם מסייעים בהכנת  
  תכנית השקעות. 

  כאמור, אין כמעט מקורות חיצוניים להשקעה
כיצד ממומנות    

 ההשקעות 

האם קיימת תכנית 
 תחזוקה שנתית 

שוטפת אלא אחזקת שבר עקב העדר משאבים אין תכנית תחזוקה 
  בלבד

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

  חירום 

  כמעט בכל הישובים אין מערכות איגום 
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האם קיימת חריגה 
  בלחצי המים 

כאמור, בכדי להתמודד עם פחתי מים הותקנו בעבר מערכות ויסות  
לחצים. בכל ישוב שבו קיימת מערכת ויסות הם משתדלים למצוא את 

האם מבצעים   האיזון בין מניעת פחתים ללחץ העומד בדרישות התושבים. 
  ויסות/תגבור לחצים 

האם ננקטות פעולות 
 למניעת בזבוז 

פעולות למניעת בזבוז. כאמור, הכלל שלהם למעט מערכות ויסות אין 
   הוא לטפל במהירות בתקלות כדי למנוע בזבוז

הערכה כללית לגבי 
  מצב התשתית 

מצב המורה על בעיות  –במרבית הישובים שיעורי הפחת גבוהים  
  תשתית 

פניות 
 הציבור

האם יש לחברה 
משרדים לקבלת קהל 

  והיכן 

בשל ריבוי שיטות הבירור  –אין משרדי קבלת קהל וגם אין צורך בהם  
האחרות (ראה להלן). הדגיש כי בפועל אין דרישה מהשטח לשירות 

  כזה. 
אנשי שטח שמסתובבים בישובים (פעם פעמיים בחודש)  2לחברה 

ונפגשים עם אנשי הקשר בישובים. במידה ויש טענות של תושבים הם 
  מועלות בפגישה החודשית מועברות לאיש הקשר ו

   
   
   

כמה ימים בשבוע 
 קיימת קבלת קהל

מס' הפניות הפיזיות 
 )2015לשנה (

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

ומוקד  09:00-16:30ה' בשעות -לחברה מוקד טלפוני שפועל בימים א'
   24/7תקלות שפועל 

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

  פעולות 

דיווח תקלות, תשלום חשבונות, בירורי  –המוקד מבצע מגוון פעולות  
  חשבונות הזמנת שירותים נוספים  

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

פניות בחודש ממוצע. מרבית הפניות עסקו  1075היו  2016שנת  
  בבירורי חשבונות ובתשלום חשבונות  

לספק אתר  האם יש
 אינטרנט

למי רם יש אתר אינטרנט המאפשר תשלום חשבונות, טופס ממוחשב  
לפניות מסוגים שונים ומתן מידע שוטף בנושאים שונים כולל בנושא 

  התעריף  

האם קיימת תוכנת 
CRM 

(דומה לזו של תאגידי המים) המתעדת את   CRMלמי רם יש מערכת  
הפניות הטלפוניות והאינטרנטיות. המערכת משמשת גם לבדיקת 

סטטוס הטיפול בפניה וגם לניתוח וסטטיסטיקה של פניות לפי ישובים. 
הם משתדלים לתת מענה מיידי לפניות צרכנים ובפועל כמעט כל 

    הפניות מטופלות עד לתום יום העסקים הבא לאחר הפניה
   

  

כיצד מתבצע מעקב 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

האם מתבצע ניתוח 
 של פניות הצרכנים

  מבצעים ניתוח סטטיסטי של פניות צרכנים וחקר של תקלות  

חיוב 
 וגביה

 כאמור כמעט כל הישובים משלמים תעריפי תקנות    תעריף

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

בעת כניסה לישוב חדש מקבלים קובץ של בתי אב. כל השינויים במסד  
נתוני הצרכנים (הוספת צרכן, גריעת צרכן, שכירות וכו') מקבלים 

  מהצרכנים באמצעות המוקד הטלפוני והאתר 

 מועדי החיוב 
  דו חודשי

האם קיימת מערכת 
  קר"מ

   בכל הישובים מותקנת מערכת קר"מ 

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

בכל שנה מתבצעת בדיקת תאימות של המונים. במקרה של נזילה  
  פועלים לפי נוהל נזילות 

כיצד מבצעים העמסה 
של פחתי המים 

(חלוקה בין חקלאי 
 לבית)

אין העמסה של פחתי המים על הצרכנים. משלמים רק לפי קריאת  
  המונה. מי רם נושאת בכל פחתי המים 
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האם מתבצעת התקנה 
של מונים נוספים 

 לצרכן 

לפי בקשת הצרכנים מותקנים מונים נוספים. התקנת המונה הינה  
  בתשלום נפרד (בכל ישוב לפי התעריף שסוכם עימו)

כיצד מופק שובר 
 החיוב

  באופן ממוחשב 

מהם הנתונים 
 המפורטים בשובר 

  לקבל שובר לדוגמא 

כיצד מופץ שובר 
  החיוב לצרכנים 

  הפצת השובר מתבצעת באופן אוטומטי בדואר 

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

בנק הדואר/ אתר אינטרנט/ תשלום בכרטיס אשראי במוקד הטלפוני/ 
)/ הוראת קבע בבנק והוראת קבע pay24תשלום טלפוני ממוחשב (

 בכרטיס אשראי
חלוקה של ההכנסות 

  הישובים בין
  מכיוון שמי רם נושאת בכל ההוצאות אין חלוקת הכנסות בין הישובים  

כיצד מבטיחים כי 
ההכנסות ישמשו רק 

 לתשתית המים לבית 

   קיימים מונים נפרדים 

  נזילות

האם מתבצע תהליך 
בדיקה לוגית של 

  החיוב

   לא 

האם מתבצעת הערכת 
  צריכה 

במקרה של נזילה פועלים לפי נוהל נזילות ומבצעים הערכה כנדרש 
   בנוהל 

מספר פניות בגין 
  נזילות 

  תועבר סטטיסטיקה

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

   בהתאם לנוהל 

שיטת 
  גביה 

  שיעור גביה 
2016 
 98% 

  מסעיף הלקוחות  8%-כ   היקף חובות עבר 
שיטות מעקב אחרי 

 התשלום 
  מעקב ממוחשב לאחר הפקת החוב 

 הליכי גביה 
+ מכתב התראה מעורך דין + משלוח התראות בגין חוב משלוח 

. במרבית המקרים הלקוח משלם ביצוע ניתוקים  התראה לפני ניתוק +
   אחרי ההתראה הראשונה

מספר ההשגות על 
  חשבונות המים 

מהפניות  80%-קיימות השגות רבות על החשבונות (למעלה מ
  הטלפוניות בנושא זה) 

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים 

הדיווח מתבצע למוקד הטלפוני ואם הוא סגור למוקד התקלות. גם למי 
רם שיטות לבדיקת תקלות מרחוק באמצעות מערכות הויסות והתראות 

   ממוחשבות 

  אופי המענה לתקלה 

מכיוון שמי רם פרוסה מהצפון הרחוק עד עוטף עזה הם התקשרו בכל 
איזור עם קבלן מקומי בהסכם בו קבוע המחיר לטיפול בתקלות. בעת 
הדיווח על תקלה הם מודיעים לקבלן הרלוונטי והוא מחויב לטפל בה 

   מיידית. 

משך ממוצע של מענה 
  לתקלה 

שעות ממועד הדיווח. במקרים קיצוניים  2-3בד"כ כל תקלה מטופלת  
  כאשר מדובר בתקלה רצינית עד לתום היום הבא 

האם מתבצע חקר של 
 התקלה 

מכיוון שפחתי המים באחריות החברה כל תקלה נחקרת כולל סיבותיה  
וניתוח כמות המים שדלפה (לפי נתוני מערכת הויסות). הבעיה היא 

  שהמקורות הכספיים אינם מאפשרים פתרונות לטווח ארוך. 
כיצד ממומן הטיפול 

 בתקלה 
  מי רם משלמת לקבלנים בהתאם להסכמים  
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כיצד מדווחים 
לתושבים על הפסקות 

אספקה מתוכננות/ 
 יזומות 

  נדיר מאוד 

ממשק 
עם ספק 
שירותי 
 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
  הצריכה לספק הביוב

  העברת קובץ בהתאם לדרישות ספק הביוב לפי כללי ספקים  

האם יש לספק המים 
עלות בגין העברת 

 הנתונים 

תוספת עלות (יתכן והשאלה לא בשל אופי המערכת הממוחשבת אין 
  הובנה)

כיצד מתבצע הליך 
 ערר על חיובי הביוב 

  מפנים את הלקוח לספק הביוב

מספר התלונות על 
הממשק עם ספק 

 הביוב 

  מפנים את הלקוח לספק הביוב  –קיימות תלונות על חיובי הביוב  

 כללי 

נושאים נוספים 
שהייתם רוצים 

שיוסדרו במסגרת 
  אמות המידה לשירות 

מבחינת השירות לצרכן יש להשוות את המצב בישובי הרשויות  
  בעיקר בנושא מהירות התגובה. –האזוריות למצב בתאגידים 

  יש לשים דגש על פתרונות טלפוניים ומקוונים ולא על קבלת קהל 
המרווחים אינם מאפשרים ביצוע  –הבעיה העיקרית של המרחב 

השקעות בתשתית ונאלצים לסמוך על מקורות חיצוניים שאינם 
  מספקים. 

ההיטלים שנגבים אינם מתאימים  –זה נכון גם לגבי היטלי הפיתוח 
  לרמת הפיתוח הנדרשת ויוצרים בעיות בהמשך  

  

מידע 
 כללי

  יחידת אייל   שם הספק 

מס' ישובים שמקבלים 
 שירות 

  בכל הארץ, עיקר הפעילות באזור הצפון יישובים במגזר הערבי 40 -כ 

  160,000כ  סה"כ אוכלוסיה 

  40,000-כ  סה"כ בתי אב 

מאפייני 
אספקת 

 המים 

  מתן מעטפת ניהולית וגביית עמלת ניהול   מאפייני הפעילות 

שם ספקי המים (בעלי 
 הרישיון)

  יחידת אייל בע"מ

לא נושאים בפחת  -ניהול שוטף של חיובים, גביה, תחזוקה, השקעות  אופי פעילות
  המים 

מאפייני הממשק מול 
 הישובים

נוספים כל העת לפי שיקולי ספק המים ולא בהכרח יישובים לרוב ניהול של 
  אגודות מים פרטיות בתחומי יישובים יכול להיות גם שכונות מסויימות

  חברה בע"מ  סוג ספק

שילוב עם אספקת 
 שירותי ביוב 

לעיתים תאגיד דוגמת מי עירון, לעיתים מועצות איזוריות, מסירת נתוני 
  צריכת מים לצורך חיובי ביוב 

לרוב האגודות מספקות לבית בלבד חלק מספקות גם לחקלאות וחלק  צורת התארגנות 
  מספקות לחקלאות בלבד

מקורות ההכנסה של 
 הספק 

  עמלה בגין השירותים 

קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

  לפי תעריפי תקנות 
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הפרדת 
 מדידה 

מדידה לכל יחידת מגורים לעיתים בניה בקומות ללא הפרדה והכל לפי   מאפייני הפרדת מדידה 
  שיקולי הצרכן 

היכן מותקנים המונים 
 של המים לבית 

  בשטח הציבורי בחיבור צרכן

וקיים מד נפרד במידה 
לכל יח"ד למי שייכת 

 התשתית בתוך החלקה

  מונים מכויילים חלק מהאגודות התקינו קר"מ 

מצב 
תשתית 

 המים 

השקעות במערכת 
המים  (שימושים 

 ביתיים)

יחידת אייל מקבלת יישוב ומעריכה מצב התשתיות ומכינה תוכנית   
כל השקעות להחלטת מנהלי האגודה, חלק מהאגודות החליפו את 

מעבר להשקעות  -תשתית המים בתחומן, חלקן התקינו מערכות קר"מ 
 מבצעים תחזוקה שוטפת בלבד

 
מספר תקלות באספקת 

  המים 
 אין מידע 

 
שיעור צרכנים שנפגעו 

  (הערכה)
 אין מידע 

 
משך השבתה בשעות 

  (הערכה)
  אין מידע

  

   
האם קיימת תכנית 

  תחזוקה שנתית 
ומעריכה מצב תשתיות ומכינה בהתאמה תוכנית יחידת אייל מקבלת ישוב 

  קיימת מעורבות גדולה -השקעות להחלטת מנהלי האגודה
 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

 חירום 

  אין איגום 

 
האם קיימת חריגה 

 בלחצי המים 

  לחץ נורמטיבי 

 
האם מבצעים 

 ויסות/תגבור לחצים 

  לעיתים מבצעים וויסות תלוי באגודה,  במרבית האגודות לא נדרש ויסות 

 
האם ננקטות פעולות 

 למניעת בזבוז 

  חיובי

 
הערכה כללית לגבי 

 מצב התשתית 

  מונים מכויילים חלק מהאגודות התקינו קר"מ 

פניות 
 הציבור

האם יש לספק משרדים 
לקבלת קהל והיכן 
  (מרחק מהישובים)

קבלת קהל מרכזית בעפולה ומענה טלפוני ע"י אותה יחידה, בנוסף אגודת 
  המים מקבלת קהל בזמנים מוגבלים עם נגישות למנהלי האגודה 

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

 קהל

    1900עד  0800חמישה ימים בשבוע ע"י היחידה משעה 

מס' הפניות הפיזיות 
 )2015לשנה (

פניות ביום בד"כ התנהלות סביב  6 - 5בד"כ  -אין מידע רישומי מדוייק 
  פעולות גביה 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

בעיות גביה כאשר הגובה אינו בעל סמכות בחוק, מעט פניות בנושא 
  השגה על חשבונות 

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

  חיובי / עצמי 
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האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

 פעולות 

  המוקד הטלפוני מבצע פעולות 

כמה ימים ושעות 
 בשבוע קיים מענה 

  לפי שעות העבודה של המשרד

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

כללי בד"כ פריסת תשלומים בגין חובות עבר , מעט בגין נזילות והחלפות 
  משלמים 

מס' הפניות הטלפוניות 
 בשנה 

  אין רישום 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  אין 

האם האתר הינו למידע 
בלבד או שניתן לבצע 

 פעולות 

  לא רלוונטי 

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

  לא 

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  לא 

כיצד מתבצע מעקב 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

  מתבצע מעקב ידני רישום רזה במערכת המיחשוב 

מתבצע ניתוח של האם 
 פניות הצרכנים

  מתבצע מעקב ידני רישום רזה במערכת המיחשוב 

 אין מידע תעריף בסיס (א')

 אין מידע  תעריף ב'

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

  מערכת מחשב ייעודית של יחידת אייל עם מאגר נתונים מסודר

  דו חודשי  מועדי החיוב 

האם קיימת מערכת 
 קר"מ

  לחלק מהאגודות יש קר"מ

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

  לא נושאים בפחת המים 

כיצד מבצעים העמסה 
של פחתי המים (חלוקה 

 בין חקלאי לבית)

אחוז למעט מקרים  10ל  5לכל אגודה פחת שונה בד"כ פחת נמוך בין 
  מיוחדים עם קבלת אגודה וטרם עבודת סידור והתאמה 

האם מתבצעת התקנה 
 של מונים נוספים לצרכן 

  תשלום דמי חיבור, הצטרפות לפי תקנון האגודה בד"כ

  תוכנה לא מוכרת אבל בעלת כל התכונות הדרושות  כיצד מופק שובר החיוב

מהם הנתונים 
 המפורטים בשובר 

  חשבון מופק במדפסת מקומית על גבי פורמט מודפס מראש

כיצד מופץ שובר החיוב 
 לצרכנים 

  חלוקה בדואר 

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

כל האפשרויות: הוראות קבע, אשראי, בנק דואר, עמדות שרות ביישובים, 
  במוקד הפרנטאלי בעפולה
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האם קיים חשבון בנק 
נפרד להכנסות ממים 

 לבית 

חשבון בנק לכל פעילות האגודוה גם חקלאות במקרים בהם מדובר 
  באגודה שמספקת מים לחקלאות 

כיצד מתבצעת החלוקה 
של ההכנסות בין 

 הישובים

  אין צורך לכל יישוב חשבון נפרד 

כיצד מבטיחים כי 
ההכנסות ישמשו רק 

 לתשתית המים לבית 

האגודות הן אגודות מים וללא פעילות נוספת , סכומי הגביה מגיעים 
  לחשבון הייעודי 

האם מתבצע תהליך  נזילות
  בדיקה לוגית של החיוב

  מתבצע על ידי עובדי היחידה 

האם מתבצעת הערכת 
 צריכה 

  מתבצע על ידי עובדי היחידה 

מספר פניות בגין 
 נזילות 

  לא ידוע 

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות 

במערכות קר"מ הודעות לצרכן והגעה עד לצרכן, במקרים שאין קר"מ 
  הודעות לצרכנים 

שיטת 
 גביה 

 )2015( 95%  שיעור גביה 

היקף חובות עבר 
 ₪)ב 2016(חובות לפני 

 אין מידע

  

שיטות מעקב אחרי 
 התשלום 

  הפקת דוח חייבים ומעקב על תשלומים והודעות גביה 

  התראות בגין חוב / ביצוע פעולות אכיפה / ביצוע ניתוקים עיקולים וכו' הליכי גביה 

מספר ההשגות על 
 חשבונות המים 

  לרבות תיקוני צריכה

דיווח 
וטיפול 

 בתקלות 

שיטת הדיווח על תקלות 
  מים 

השיטה של יחידת אייל היא עבודה למול נציג האגודה בד"כ יו"ר פעיל של 
  האגודה

  קיים צוות של יחידת אייל לביצוע תיקונים אזורי  אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

 לתיקון התקלה)

  קצר 

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות לתקלה, 

 גורם אחראי וכו') 

  כן

אם כן כיצד מתמודדים 
 עם ממצאי החקר 

  הפקת לקחים 

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

  לא מבוצע למעט מעקב על פחת צריכה למול רכישה 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  מכספי האגודה 

כיצד מדווחים לתושבים 
על הפסקות אספקה 

 מתוכננות/ יזומות 

  הודעות בכריזה ובשילוט מרכזי 

האם מתבצעות עבודות 
בשטח פרטי ואם כן 

כיצד מתואמת הכניסה 
 לשטח פרטי

  לא מבוצע 
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ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
  הצריכה לספק הביוב

  משלוח קובץ צריכות לספק הביוב בתחום האגודה

האם יש לספק המים 
עלות בגין העברת 

 הנתונים 

  עלות שולית הנתונים מצויים במערכת המידע 

כיצד מועברים נתונים 
 נזילות לספק הביובעל 

  לא מועברים 

איך מתבצע ממשק מול 
ספק הביוב לגבי החיוב 

 לצרכנים 

  אין ממשק רק מידע על צריכה 

כיצד מתבצע הליך ערר 
 על חיובי הביוב 

  אין מידע 

מספר התלונות על 
 הממשק עם ספק הביוב 

  אין מידע 

נושאים נוספים שהייתם  כללי 
רוצים שיוסדרו במסגרת 

  אמות המידה לשירות 

  רישיון או כל אופציה אחרת לפעילות של גוף כמו יחידת אייל

  

מידע 
 כללי

 ע.נ.ב המאסטר  שם החברה

 מבנה הספק 

ע.נ.ב המאסטר הינה חברה המספקת שירותים למספר ישובים ערביים 
בתחומי המועצות האזוריות. כיום מספקים שירותים לסאלמה, חוסניה, 

  ג'וואליס, גלאסה, כאמנה ומזריה. 
 –בניגוד לחברות מנהלות אחרות החברה הינה גם בעלת הרישיון 

ם לצרכנים כלומר, מוסמכת לרכוש את המים ממקורות ולמכור את המי
  (לא ברור איך קיבל רישיון ספק)

תושבים  2700לגבי סלאמה ספציפית הם מספקים מים לשתי שכונות (
אגודת  –בתי אב)) כאשר לשכונה השלישית יש ספק מים נפרד  287(

  מריסאת. 

מאפייני 
אספקת 
 המים 

מאפייני הממשק מול 
  בעל הרישיון

מכיוון שהחברה הינה בעל הרישיון הם נמצאים בממשק ישיר מול 
  הצרכנים 

  חברה בע"מ צורת התארגנות 

  מקורות ההכנסה 
תשלומים שוטפים של הצרכנים + תשלום חד פעמי בגין חיבור מים 

  (לכאורה מקביל לאגרות מים אבל משולם לגורם פרטי) 

קביעת תעריפים 
  לאספקת המים לבית 

  הצרכנים משלמים לו לפי תעריפי תקנות. הבעיה: 

  כל הפחת חל החברה 

  מכיוון שהוא משלם למקורות לפי התקנות המרווח נמוך והוא
  גם לא מקבל הנחה עבור מוסדות ציבור. 

 
ממשק עם ספק שירותי 

  ביוב 

קולחי משגב מחוברים ישירות לקר"מ שלו ומקבלים את הנתונים לגבי 
  הצריכה מקובץ הדיווח 

מאפייני 
מערכת 
   המים 

  מונים נפרדים) 7 –מלאה ( בסאלמה מעט מאוד מים לחקלאות   מאפייני הפרדת מדידה 

  היכן מותקנים המונים 
מונה לכל  בית אב (אין הפרדה במקרה שיש מספר מבנים בתוך 

  הנחלה). 

  פחת מים 
-. הפחת ירד בשנתיים האחרונות ל22%בסלאמה היה פחת מים גבוה 

בעיקר בגלל טיפול נקודתי בתקלות ששיפר נקודות תורפה  15%
 במערכת המים. 

מספר תקלות באספקת 
 המים 

בסה"כ אין הרבה דיווחי תקלות. רוב התקלות מזוהות ע"י החברה 
 ממערכת הקר"מ 
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השקעות במערכת המים 
 לבית 

כל השקעות מזדמנות שמבצעים במסגרת תיקון תקלות  –אין תכנית  
  שבר 

האם קיימת מערכת 
  איגום 

  אין איגום 

  מצב התשתית 
התשתית בסלאמה ולמעשה בכל הישובים שבהם הם מטפלים 

  אין מקורות להשקיע בשיפור משק המים  –בעייתית מאוד 

פניות 
 הציבור

האם יש לחברה 
משרדים לקבלת קהל 

  והיכן 

יש משרד בכרמיאל אך אין כמעט לקוחות שם. בסלאמה יש עובד 
אחזקה ואם יש טענות שלא קשורות לתקלות הוא מעביר לטיפול 

  המשרד.   

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני 

יש מענה טלפוני במשרד או בנייד שלו. לגבי תקלות בסלאמה יש עובד 
  24/7אחזקה שמקבל שיחות 

 אתר אינטרנט
לא.  אם יש הודעות להעביר לתושבים הוא מעביר בדואר או תולים 

  מודעות במסגדים 

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  לא

חיוב 
 וגביה

מסד הנתונים של 
 הצרכנים 

בסיס נתוני צרכנים מעודכן על בסיס טופס שהוא שולח לצרכנים פעם 
  בשנה (כולל דיווח על כמות מוכרת 

  פעם בחודש  מועדי החיוב 

  קר"מ  קריאת מונים

האם מתבצעת התקנה 
 של מונים נוספים לצרכן 

כן. בכמה בתי אב הותקנו מונים נוספים לפי בקשת התושבים 
  (בתשלום נוסף לפי תעריפי תאגידים)

 כיצד מופק שובר החיוב
נתוני הקר"מ מועברים לקובץ אקסל שבאמצעותו מחשבים את החיוב 

  ומפיקים חשבון  

  ראה דוגמא  הנתונים בשובר 
כיצד מופץ שובר החיוב 

  לצרכנים 
  בדואר 

 בד"כ כלל התשלום מתבצע בצ'ק או במזומן  אפשרויות התשלום 

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

  אין נוהל נזילות. במקרים של חשבונות גדולים "מנסים להתחשב"

שיטת 
  גביה 

 92-93%בסלאמה   שיעור גביה 

  אין דרכים לאכוף תשלום. כמעט כולם משלמים  הליכי גביה 

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על תקלות 
  מים 

  24/7בסלאמה יש עובד אחזקה שמקבל שיחות 

  אופי המענה לתקלה 
תקלה פשוטה מטופלת ע"י עובד האחזקה (יש לו עובד אחזקה בכל 

  ישוב). תקלות מורכבות יותר מטופלות ע"י קבלני אחזקה   

משך ממוצע של מענה 
  לתקלה

תקלה שמזוהה בקר"מ או מדווחת לעובד האחזקה מטופלת תוך 
  שעתיים (כזכור הפחת על החברה)

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  מכספי החברה 

 דיווח לתושבים
כאמור, כל הדיווחים מבוצעים בדואר או באמצעות מודעות שתולים 

  במקומות שונים בכפר 

  נושאים נוספים  כללי 

 אקונומי נמך -הסדרת מענקים לשיקום צנרת בישובים בדירוג סוציו  

 

 מימי הדרום ומרכז שם החברה
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מידע 
 כללי

יישובים חלקם קהילתיים 48משרתים  מס' ישובים שמקבלים שירות   

אלף בערך 40 - 30 סה"כ אוכלוסיה   

 9000 סה"כ בתי אב 

מאפייני 
אספקת 

 המים 

שם/ות ספקי המים (בעלי 
 הרישיון)

 אינם ספקי מים 

מאפייני הממשק מול בעל 
 הרישיון

מרבית (ביצוע חיובים + גביה + אחזקת רשת המים + שיקום רשת 
)תקנותהיישובים מחייבים מחיר   

 אגודה שיתופית  צורת התארגנות 

מקורות ההכנסה של החברה 
 המנהלת 

אין חיוב (דמי שרות שנגבים מהספקים לכל ספק לפי מאפייני הספק 
)על דמי שרות  

קביעת תעריפים לאספקת 
 המים לבית 

 לפי תעריפי תקנות 

  

הפרדת 
 מדידה 

הפרדת מדידה קיימת לפי שיקולי הצרכן ולבחירתו במקרה כזה אין  מאפייני הפרדת מדידה 
 מונה ראשי לנחלה אלא מונים משניים בלבד 

היכן מותקנים המונים של 
 המים לבית 

 בנקודת החיבור 

במידה וקיים מד נפרד לכל 
יח"ד למי שייכת התשתית 

 בתוך החלקה

 תשתית החלוקה שייכת לצרכן והאגודה אינה מטפלת 

השקעות במערכת המים  
 (שימושים ביתיים)

 אין מידע באגודה הנתונים אצל ספקי המים 

מספר תקלות באספקת 
 המים 

לכל מושב יש את הקבלן האזורי ,  -בכל מושב פקח מים יישובי 
 הפקח מודיע לקבלן ותוך כשעה וחצי לערך הקבלן מטפל 

שיעור צרכנים שנפגעו 
 (הערכה)

רכות המים מחולקות כך שהפגיעה בתושבים : מעשולי ביותר
 מועטים 

משך השבתה בשעות 
 (הערכה)

 שעות בודדות

כיצד מתקבלות החלטות על 
השקעות במערכת המים 

 לבית 

ההשקעות בהחלטת (המושבים עובדים עם אירגון עובדי המים 
)המושב ולפי המקורות  

 יתרות מתעריף + מענקים מהסכם המים  כיצד ממומנות ההשקעות 

האם קיימת תכנית תחזוקה 
 שנתית 

 אין תוכנית סדורה יש פעילות שוטפת

האם קיימת מערכת איגום 
 תפעולי / לשעת חירום 

 אין איגום פרטי 

האם קיימת חריגה בלחצי 
 המים 

 לחץ המים ממקורות 

האם מבצעים ויסות/תגבור 
 לחצים 

 לא מבצעים 

האם ננקטות פעולות למניעת 
 בזבוז 

 מערכת קר"מ בכל היישובים ארד + בדיקת נזילות און ליין
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הערכה כללית לגבי מצב 
 התשתית 

רשת חדשה בחלק מהיישובים התשתית ישנה מאוד %30  

פניות 
 הציבור

האם יש לחברה משרדים 
לקבלת קהל והיכן (מרחק 

 מהישובים)

 סניף אחד מרכזי ברמלה 

ימים ושעות בשבוע כמה 
 קיימת קבלת קהל

 חמישה ימים בשבוע 

מס' הפניות הפיזיות לשנה 
)2015(  

פניות בשנה  350 -אין ניהול ממוחשב, יש תיקים לטיפול בפניות   

 נזילות + בעיות קר"מ + הפרשי צריכה עקב אי קריאה של המונה  נושאים עיקריים של הפניה 

האם יש לספק מוקד טלפוני 
 עצמי/חיצוני

 מענה טלפוני ללא מוקד 

האם המוקד מקבל הודעות או 
 מבצע פעולות 

 לא רלוונטי 

כמה ימים ושעות בשבוע קיים 
 מענה 

חמישה ימים -לפי פעילות   

 נזילות + בעיות קר"מ + הפרשי צריכה עקב אי קריאה של המונה  נושאים עיקריים של הפניה 

מס' הפניות הטלפוניות בשנה 
 (ממוצע)

 אין רישום 

 אין אתר  האם יש לספק אתר אינטרנט

האם האתר הינו למידע בלבד 
 או שניתן לבצע פעולות 

 אין 

האם קיים תיעוד של פניות 
 הצרכנים

 ידני

 אין  CRMהאם קיימת תוכנת 

כיצד מתבצע מעקב אחר 
 טיפול בפניית לקוח

 קלסר ופקידה 

האם מתבצע ניתוח של פניות 
 הצרכנים

 שוטף

חיוב 
 וגביה

 תעריפי תקנות  

כיצד מנוהל מסד הנתונים של 
 הצרכנים 

אין מערכת תיקי לקוחות ממוחשבת -תוכנה ייעודית   

 אחת לחודש מועדי החיוב 
 כן  מערכת קר"מ

אם לא כיצד מתבצעת קריאת 
 מונים 

 עושים קריאה ידנית אחת לשישה חודשים + או פקח מושבי 

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

לא מבצעים לוגית משוכללת  -הפרשי מדידה מקריאה   

כיצד מבצעים העמסה של 
פחתי המים (חלוקה בין 

 חקלאי לבית)

באספקה לחקלאות חלק מהמושבים  -אין העמסה של פחת המים 
מחייבים את הפחת על החקלאות במרבית היישובים לא מחייבים 

המושב פחת המים והוא על חשבון  

האם מתבצעת התקנה של 
 מונים נוספים לצרכן 

 מבצעים התקנה של מונים נוספים
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 שובר ממוחשב  כיצד מופק שובר החיוב

מהם הנתונים המפורטים 
 בשובר 

 לקבל שובר לדוגמא 

כיצד מופץ שובר החיוב 
 לצרכנים 

 בדואר 

מהם אפשרויות התשלום 
 שניתנות לצרכנים 

בטלפון / בנק הדואר / אין כרטיסי אשראי הוראת קבע/ תשלום  

האם קיים חשבון בנק נפרד 
 להכנסות ממים לבית 

 החשבון אם קיים במושב + לכל מושב כרטיס התחשבנות 

כיצד מתבצעת החלוקה של 
 ההכנסות בין הישובים

 אין חלוקה כל יישוב ישות עצמאית למול החברה 

כיצד מבטיחים כי ההכנסות 
ישמשו רק לתשתית המים 

 לבית 

 לפי החלטת המושב

האם מתבצע תהליך בדיקה  נזילות
 לוגית של החיוב

 תהליך לוגית חלקי 

האם מתבצעת הערכת 
 צריכה 

 לא מתבצעת 

  350בשנה כ  מספר פניות בגין נזילות 

 מודיעים לצרכנים במיסרון ומודיעים לפקח יישובי  כיצד מתמודדים עם נזילות 

שיטת 
 גביה 

100%קרוב ל  שיעור גביה   

היקף חובות עבר (חובות לפני 
₪)ב 2016  

ש"ח לכל היותר מל 2 -כ    

 

 ממוחשב + מנהל גביה  שיטות מעקב אחרי התשלום 

 התראות, הפסקת מים תביעות  הליכי גביה 

מספר ההשגות על חשבונות 
 המים 

  350כ 

דיווח 
וטיפול 

 בתקלות 

 דיווח לפקח יישובי שיטת הדיווח על תקלות מים 

 קבלן + פקח יישובי אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד לתיקון 

 התקלה)

 מיידית

האם מתבצע חקר של התקלה 
(סיבות לתקלה, גורם אחראי 

 וכו') 

 חקר תקלות מוגבל ביותר בד"כ מבצעים בתוך היישוב 

כיצד מתבצע חישוב כמות 
המים שדלפה במסגרת 

 התקלה 

 לא מבוצע 

 מהשוטף של המושב כיצד ממומן הטיפול בתקלה 

כיצד מדווחים לתושבים על 
הפסקות אספקה מתוכננות/ 

 יזומות 

 על ידי פקח יישובי
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האם מתבצעות עבודות 
ואם כן כיצד בשטח פרטי 

 מתואמת הכניסה לשטח פרטי

 לא 

ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני הצריכה 
 לספק הביוב

בכל חודש מעבירים את קריאות מוני המים, חלק מהמועצות בעלות 
 גישה למערכת המידע הממוחשבת של קריאות מוני המים 

האם יש לספק המים עלות 
 בגין העברת הנתונים 

 אין עלות נוספת 

כיצד מועברים נתונים על 
 נזילות לספק הביוב

 מעבירים מידע למועצה על נזילות במידה וניתן זיכוי 

איך מתבצע ממשק מול ספק 
 הביוב לגבי החיוב לצרכנים 

 ממוחשב

כיצד מתבצע הליך ערר על 
 חיובי הביוב 

 לא קשור לאגודה 

מספר התלונות על הממשק 
 עם ספק הביוב 

 לא ידוע

נושאים נוספים שהייתם  כללי 
רוצים שיוסדרו במסגרת 

 אמות המידה לשירות 

מרווח לא מספק + תשלום למקורות שבועיים  2.2 -בעיות תעריף 
אחרי קבלת חשבונית זמן קצר מדי + תעריף אחיד לכל היישובים 

ולכל המושבים לבטל את התשלומים החריגים + ביטול היכולת לנתק 
 היא בעיה רצינית 

 

 

 

מידע 
 כללי

 מימי הנגב שם הספק 
מס' ישובים שמקבלים 

 שירות 

וחמישה יישובים יהודים + נווה מדבר + אל קסום + פזורה בידואיתחמישים   

 כ שלושים אלף נפש סה"כ אוכלוסיה 

 כששת אלפים חשבונות מים ביישובים ללא מועצות  סה"כ בתי אב 

מאפייני 
אספקת 

 המים 

בעלי רישיון אספקה לפזורה הבידואית ביתר היישובים מנהלי מערכת המים  מאפייני הפעילות 
 ומספקים מימון ביניים למושבים 

שם ספקי המים (בעלי 
 הרישיון)

 מימי הנגב

מתן שרותי ניהול מערך מלא כולל אחזקה, הנפקת חשבונות גביה ותשלום  אופי פעילות
 למקורות, 

מאפייני הממשק מול 
 הישובים

עמלה של מימי הנגב (לכל יישוב תעריפים שונים לפי החלטת ועד המושב 
)אג' 5אג' לחקלאות  30לבית   

 פזורה הבידואית בעל רישיון  סוג ספק

שילוב עם אספקת 
 שירותי ביוב 

חלק (מועצות איזוריות מדווחים כל חודש את הביתי למועצה  8עובדים למול 
)המונים והם מעבירים למועצהמהמושבים מבקשים לקבל את קריאות   

יישובים מספקים שרותים ליישובים  45אגודה שיתופים שהוקמה על ידי  צורת התארגנות 
 שאינם חברים 
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מקורות ההכנסה של 
 הספק 

לחודש לצרכן לכל סוגי ₪  33אג' לחקלאות +  5א' +  30מרווח למים לבית 
 המים 

קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

 לפי החלטת וועד המושב / יישוב לפזורה ונווה מדבר ואל קאסום לפי תקנות 

תשלום  33אג' +  30לפי החלטת ועד המושב תעריף לכמות מוכרת + 
 חודשי הוצאת חשבון כל חודש

הפרדת 
 מדידה 

מאפייני הפרדת 
 מדידה 

יש הפרדת מדידה מלאה, בד"כ אין מונים משניים בנחלה ( חוסכים תשלום 
לצרכן )₪  33 של  

היכן מותקנים המונים 
 של המים לבית 

 אין מדים משניים בנחלה

במידה וקיים מד נפרד 
לכל יח"ד למי שייכת 

התשתית בתוך 
 החלקה

 לבעל החלקה / לכל יח"ד בנפרד

השקעות במערכת 
המים  (שימושים 

 ביתיים)

מלש"ח בשנה 10כולל קר"מ השקעה של לפחות    

מספר תקלות 
 באספקת המים 

הרשתות ביישובים שמנוהלים על ידי מימי הנגב מצויינות , כמעט ואין  
מרבית היישובים חידשו את הצנרת, היישוב מתחזק את הצנרת  -פיצוצים 

  ומימי הנגב משלם, ספק הומרים מימי הנגב

  

שיעור צרכנים שנפגעו 
 (הערכה)

כמעט ואין תקלות  -אין מידע   

השבתה בשעות משך 
 (הערכה)

כמעט ואין תקלות  -אין מידע   

האם קיימת תכנית 
 תחזוקה שנתית 

אין תוכנית תחזוקה למעט תחזוקת מוני מים, מימי הנגב עם ארד דליה 
 מפעיל טכנאי לתחזוקה מוני הקר"מ בכל היישובים 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

 חירום 

 אין איגום אין משאבות

האם קיימת חריגה 
 בלחצי המים 

5.5-2.5לחץ נורמטיטבי   

האם מבצעים 
 ויסות/תגבור לחצים 

  לא מבצעים

האם ננקטות פעולות 
 למניעת בזבוז 

יישובים, מימי הנגב אינו מתחזק במקום  30הותקנו מערכות קר"מ ב 
המושבים רק מספק תמיכה , מימי הנגב מעביר דוחות חודשיים עם מאזן 

שנרכשו וכמויות שסופקו, לכל מושב פקח מיםכמויות   

הערכה כללית לגבי 
 מצב התשתית 

  הרשתות ביישובים טובות לפי דברי האגודה
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פניות 
 הציבור

האם יש לספק 
משרדים לקבלת קהל 

והיכן (מרחק 
 מהישובים)

משרדים רק בנתיבות אין ביישובים, בכל אזור יש גובה אזורי יש שישה 
גובים אזוריים , מבצעים גביה ידנית , במועצות הבידואים יש נציגת שרות 

 במועצה + משרדים 

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

 קהל

ואף יותר שרות אפשרי ללא פירסום  1530עד  8חמישה ימים בשבוע מ 
 בימי שישי הגובים עובדים וזמינים המשרד סגור 

מס' הפניות הפיזיות 
)2015לשנה (  

  אין רישום

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

בעיות גביה כאשר הגובה אינו בעל סמכות פריסה, מעט פניות בנושא השגה 
)בעייות של היישובים כמו חלוקת מכסות וכדומה(על חשבונות   

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

פרסום של טלפונים של (אין מוקד ייעודי אלא פניות ישירות לעובדי האגודה 
)בעלי התפקידים  

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

 פעולות 

 לא 

כמה ימים ושעות 
 בשבוע קיים מענה 

 לפי שעות העבודה של המשרד + גובי השטח 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

 כללי 

מס' הפניות 
 הטלפוניות בשנה 

 אין רישום 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

תשלומים באינרטנט אפשרי  -אין אתר בבניה כעת   

האם האתר הינו 
למידע בלבד או שניתן 

 לבצע פעולות 

 אין

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

 לא 

האם קיימת תוכנת 

CRM 

 לא 

כיצד מתבצע מעקב 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

 יש בעיות שקשורות במושב כמו מכסות 

האם מתבצע ניתוח של 
 פניות הצרכנים

 לא 

   אין מידע תעריף בסיס (א')

   אין מידע תעריף ב'

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

 מס נתונים ממוחשב 

 כל חודש  מועדי החיוב 

האם קיימת מערכת 
 קר"מ

 כן בשלושים ישובים 

אם לא כיצד מתבצעת 
 קריאת מונים 

 קריאה אחת לחודש על ידי פקח גביה אזורי
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כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

חלוקה של הפרשי מדידה יחסית לצריכה בחקלאות ובבית אם המושב גובה 
לפי תקנות פחת המים נופל על החקלאות בלבד במושב שאינו מחייב 

 בתעריפי תקנות פחת המים מחולק גם על הבית 

כיצד מבצעים העמסה 
של פחתי המים 

(חלוקה בין חקלאי 
 לבית)

 הסבר למעלה

האם מתבצעת התקנה 
של מונים נוספים 

 לצרכן 

 אפשרי רק במקרים שקיבלו אישור של הפרדה מאירגון המים 

כיצד מופק שובר 
 החיוב

 אחת לחודש עם לוגו של מימי הנגב 

מהם הנתונים 
 המפורטים בשובר 

 לקבל שובר לדוגמא 

כיצד מופץ שובר 
 החיוב לצרכנים 

 חלוקה בדואר 

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

הוראת קבע/ תשלום בטלפון / תשלום אינטרנטי/ דואר / גובי שטח, כרטיס 
 אשראי

האם קיים חשבון בנק 
נפרד להכנסות ממים 

 לבית 

למושב אין חשבון בנק למים בכלל -אין חשבון בנק נפרד   

כיצד מתבצעת 
החלוקה של ההכנסות 

 בין הישובים

כל יישוב התנהלות נפרדת עם מערכת  -ת הכנסות בין המושבים אין חלוק
 מים סגורה נפרדת

כיצד מבטיחים כי 
ההכנסות ישמשו רק 

 לתשתית המים לבית 

האגודה לא אחראית לכך -המושב קובע   

האם מתבצע תהליך  נזילות
בדיקה לוגית של 

 החיוב

קר"מ בדיקה אונליין כל יום, ללא קר"מ קוראים פעם בחודש באמצעות 
 מסופון סלולארי מתבצעת בדיקה לוגית 

האם מתבצעת הערכת 
 צריכה 

 כן בחקלאות בבית כמעט ולא,

מספר פניות בגין 
 נזילות 

 אין פניות בכל היישובים בהם התעריפים נמוכים מתעריפי תקנות

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות 

 שיטת בדיקה, כמות ותעריף לחיוב במקרה נזילה 

שיטת 
 גביה 

 2015 2014 2013 שיעור גביה 

99% -כ       

היקף חובות עבר 
 2016(חובות לפני 

₪)ב  

כ שמונה 
יון לימ

ש"ח מאז 
הקמת 

 האגודה  

מחזור 
 -שנתי כ

יון לימ 125
 ש"ח

 אין מידע
אחריות לכל חוב, בסופו של האגודות השיתופיות (

יום כל חוב משולם בסופו של יום בעת מכירת 
)המשק או משהו כזה   

שיטות מעקב אחרי 
 התשלום 

גובה אזורי -מנהל מחלקת גביה   

 התראות בגין חוב / ביצוע פעולות אכיפה / ביצוע ניתוקים עיקולים וכו' הליכי גביה 

מספר ההשגות על 
 חשבונות המים 

תיקוני צריכהלרבות   
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דיווח 
וטיפול 

 בתקלות 

שיטת הדיווח על 
 תקלות מים 

 למי מדווחים, איך (אינטרנטי/ טלפוני /אחר) ומתי 

 פקח יישובי אחראי  לתיקון התקלה בסיוע מימי הנגב  אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

 לתיקון התקלה)

 אין מידע 

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות 

לתקלה, גורם אחראי 
 וכו') 

 אין מידע 

אם כן כיצד מתמודדים 
 עם ממצאי החקר 

 אין מידע 

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

 לא מבוצע 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

 מהמרווח של המושב בתעריף 

כיצד מדווחים 
לתושבים על הפסקות 

אספקה מתוכננות/ 
 יזומות 

 פקח יישובי מודיע 

האם מתבצעות 
עבודות בשטח פרטי 

ואם כן כיצד מתואמת 
 הכניסה לשטח פרטי

 לא מבוצע 

ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
 הצריכה לספק הביוב

האגודה פעילה בתחום של מספר מועצות  -קובץ אחת לחודש לפי מועצות 
 איזוריות 

האם יש לספק המים 
עלות בגין העברת 

 הנתונים 

חלק מהעלות במסגרת מערכת הקר"מ  -התאמות תוכנה חד פעמי   

כיצד מועברים נתונים 
 על נזילות לספק הביוב

 לא פורט אין כל כך התחשבות בנזילות כיוון שאין תעריף לנזילה 

איך מתבצע ממשק 
מול ספק הביוב לגבי 

 החיוב לצרכנים 

 אין ממשק רק מידע על צריכה 

כיצד מתבצע הליך 
 ערר על חיובי הביוב 

 לא קשור לאגודה 

מספר התלונות על 
הממשק עם ספק 

 הביוב 

 אין מידע 

נושאים נוספים  כללי 
שהייתם רוצים 

שיוסדרו במסגרת 
 אמות המידה לשירות 

 אין עמדה רק לא להוסיף רגולציה מיותרת
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  ספקי מים ישוביים 
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מידע 
 כללי

 געש  היישובשם 
  קיבוץ (מופרט) צורך התיישבות
  חברים בקיבוץ 400מתוכם  700  סה"כ אוכלוסייה

  סה"כ בתי אב
זה צוקי ארסוף =  108מונים (מתוכם  500מונים שיגדלו ל  448

 הרחבה)
    שנת הקמה של היישוב

  מבנה היישוב
קיבוץ והרחבה בשכונה שנקראת צוקי ארסוף שנבנתה על קרקע 

  בתחום הקיבוץ אבל לא חלק מהקיבוץ

מאפייני 
אספקת 
  המים
 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  האג"ש –געש 

האם קיים בישוב ספק 
  מים נוסף

  לא

  מים לבית ולחקלאות סוג הספק

   אופי הפעילות

 2בארות לחקלאות. לפני שנה השקיעו  2-בארות מי שתיה ו 2
מלש"ח בצנרת גם לחיבור הבארות. יש חיבור לשפיים שמשמש 

  כגיבוי לשעת חירום.
היה צורך במיהול בין הבארות כדי להוריד חנקות. הספיקות לפי 

  מים.בקר שקובע איזה באר תוציא כמה 
בקולחין ממאגר חוף השרון של המועצה דרך מערכות  –חקלאות 

מים נפרדות לגמרי. מים שפירים לחקלאות מבארות נפרדות 
  מהמים לבית. 

 3.3הבארות מספקות מים לתושבים ויש בריכה עם שומר לחץ של 
אטמוספירות. עודף לחץ ממלא את הבריכה. מהבאר יוצאים המים 

ץ. כשהבריכה מלאה זה מכבה את . יש מגוף ממלא לח7בלחץ 
הבאר ומים מסופקים מהבריכה. כך כל הזמן יש מים טריים 

אטמוספירות כדי שהמים  3בבריכה. יש בוסטרים שמוצאים מים ב 
קוב שוב מופעלות  400לא יחזרו לבריכה. כשהמים יורדים ל 

  הבארות.
  קוב בשנה. 220,000קוב מי שבתי ליום בקיץ.  1,000הצריכה 

שילוב עם אספקת שירותי 
  ביוב 

חלקי. המועצה אחראית לביוב לפי צריכת המים ששולחים לה.  -כן 
הקיבוץ מבצע אחזקה והמועצה גובה על התפעול, ההובלה ועל 

  המט"ש.

 
קביעת תעריפים לאספקת 

  המים לבית

האג"ש קובעת תעריפים לפי התקנות, ללא מע"מ מאחר 
  שההתחשבנות פנימית. 

  מאפייני הפרדת מדידה  
  יש שעון לכל צרכן. גם בנוי (גינון) וגם בנכסים (מסחר ומבני ציבור) 

 

במידה וקיימת הרחבה 
האם אספקת המים 

בהרחבה מבוצעת בנפרד 
מאספקת המים ליישוב 

  הותיק

יש הרחבה ששייכת מוניציפלית לגעש. צוקי ארסוף. חברים בועד 
  המקומי אבל אל באג"ש

מצב 
תשתית 
המים 
   לבית 

השקעות במערכת המים 
  במחנה (שימושים ביתיים)

אם יש רווחים בגין המים עושים השקעות. בענף המים אין הפרדה 
כספית בהכנסות בין הבית והחקלאות. בהוצאות יש הפרדה. 

משתמשים בהכנסות לפי הצורך היכן שצריך להשקיע. לפעמים 
  להשקעות לטווח רחוק.₪ אלף  200-250המשק עצמו משקיע. יש 

מספר תקלות והיקף 
  הפגיעה בצרכנים 

  יש תקלות אבל לא הרבה. יש קבלן שמטפלת בפיצוצים.
וגם על לוח  SMSשולחים הודעות ב  –הפסגות מים מתוכננות 

מודיעים לדיירים באזור. בדרך כלל  –המודעות. אם יש פיצוץ מקומי 
  זה מספר בודד של משפחות. לפעמים מודיעים באתר הקיבוץ.

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

 לא
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השקעות במערכת המים 
 לבית 

  בהתאם לצורך ובכפוף לכך שיש כסף

האם קיימת מערכת איגום 
  תפעולי  

  קוב מי שתיה.. 600מאגר של  –יש בריכה 

הערכה כללית לגבי מצב 
  התשתית 

  .60.  התשתיות בנות 6-8%יש פחת מים 

חיוב 
 וגביה

   תעריפים

לפי המחיר המומלץ לפי התקנות. יש נוסחת המרה כמה זה גינון 
₪  3וכמה לבית לפי חודשי חורף/קיץ. המרווח מעל התעריף 

). צוקי 4.05מעל בתעריף המוכר ( 2.5-) ו7.9בתעריף הגבוה (
משלמים אותם תעריפים בתוספת מע"מ. גם הנכסים ארסוף 

  משלמים מע"מ
בצוקי ארסוף יש שוכרים אבל החיוב דרך הבעלים כי לא מדווחים 

כי הדיירים  –על השוכרים. לכן גם אין כמות מוכרת בצוקי ארסוף 
לא משנים כתובת והם לא נרשמים בגעש ואז אינם זכאים לתעריף 

  הנמוך.

 שיעור גביה
מהחברים דרך הנה"ח והוראות קבע בבנק. הגביה מתושבי הגביה 

  צוקי ארסוף בהוראות קבע

ניהול מסד הנתונים של 
 הצרכנים

של ארד. כרגע התושבים לא יכולים  city mindבאמצעות תכנית 
  להיכנס לצפות בצריכה שלהם אבל זה אפשרי. כרגע אין דרישה.

  איש המים מעדכן את הנפשות בתוכנה

  בתעריפי המיםהטבות 
  לפי הנחיות רשות המים

 מועדי החיוב
  חודשי

  האם קיימת מערכת קר"מ
כן (רוב המונים). המונים מותקנים צמוד לקיר הבית.  חלק מהגינות 

  הן פרטיות וחלק ציבוריות ושייכות לנוי. 

כיצד מתבצעת קריאת 
  מונים

איש הנוי רושם את הקריאות בשעונים של הנוי (איש המים מבצע 
 –בקרה פעם בתקופה). איש המים קורא את המונים שאינם קר"מ 

  בעיקר בנוי ובנכסים.

 התקנה של מונים נוספים 
  לא

האם מתבצעת החלפה 
 תקופתית של מונים

ארד נותנים  –שנים. מונים של ארד  5-6כן, אבל לא תמיד בזמן. כל 
שירות מלא כולל החלפת מונים. אם שעות תקוע איש המים מתקן 

  ארד מחליפה. –או מחליף. אם לא משדר 

מהם הנתונים המפורטים 
 בשובר 

התושבים בקיבוץ רואים את חיוב המים כשורה בחיוב כרטיס 
  האשראי. אם הם רוצים פירוט הם מבקשים במייל.

יש חשבון אחד  –לנכסים מושכרים הנה"ח שולחת את החשבונית 
  למים, חשמל וכו'. כך גם לחמי גע"ש. 

כיצד מופץ שובר החיוב 
  לצרכנים 

לתושבי הקיבוץ במייל לפי בקשה. לתושבי צוקי ארסוף נשלח 
  חשבון על ידי הועד.

 כולם משלמים באמצעות הוראות קבע מהם אפשרויות התשלום 

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

הצרכן משלם. יש התראה על בסיס יומי בהתאם לחריגים 
  שהמערכת מעלה

   נזילות

תהליך בדיקה לוגית של 
   החיוב

כל יום בודקים את הקריאות של הקר"מ כדי לאתר חשד לדליפות. 
 SMSאם יש חשש שולחים 

האם מתבצעת הערכת 
  צריכה

לא. גם במצב של מונה תקוע. מאחר שבודקים כל יום יומיים את 
הצרכן משלם  –הקריאות אז יודעים אם המונה תקוע. אם יש נזילה 

הכל (יש כאמור הודעה על חשש לנזילה מאחר שבודקים כל יום את 
 הקריאות). 
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מספר פניות בגין 
  נזילות/ערערים

 לא הרבה

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות

יש התראה על חשש לנזילה על בסיס יומי. הכמויות הגדולות 
  החריגות של מים הן כאשר שכוחים מים זורמים בגינה. 

  שיטת מעקב אחר תשלום  אכיפה
  התשלומים בהוראות קבע. 

  אין  היקף חובות עבר   

  
שיטת אכיפה וכמות 

  תיקים
  אין

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על תקלות 
  מים

איש המים  –פניה בטלפון לאיש המים. יש מחליף למקרה הצורך 
  של החקלאות.

איש המים רואה בטלפון את החריגים וגם פניות צרכנים ואם יש 
  תקלה הוא יכול גם מחו"ל לדאוג שתטופל.

  איש המים דואג לתיקון ומפעיל קבלן  אופי המענה לתקלה

משך ממוצע של מענה 
  לתקלה 

  תוך יום

קבלת 
 קהל

ופניות 
  הציבור

האם יש לספק משרדים 
  לקבלת קהל והיכן

  כל הפניות לאיש המים גם בנושא תקלות וגם בנושא חשבונות

  איש המים זמין כל הזמן  כמה ימים ושעות בשבוע 

נושאים עיקריים של 
  הפניות

  נזילות וגם חשבונות

האם יש מוקד טלפוני 
  עצמאי 

  לא

האם יש לספק אתר 
  אינטרנט 

  אתר של הקיבוץ. אפשר להודיע שם הודעותיש 

האם יש תיעוד פניות 
  הצרכנים 

  במערכת הקר"מ

  

מידע 
 כללי

 מתן  היישובשם 

 צורך התיישבות
  יישום קהילתי 

הועד המקומי (מחברי היישוב שנבחרו בבחירות) אחראי לאספקת 
  המים.

  תושבים 4,000 -כ  סה"כ אוכלוסייה
 משפחות 850  סה"כ בתי אב

  שנה 20לפני   שנת הקמה של היישוב

  מבנה היישוב
בישוב רק בתים צמודי קרקע. מעט מסחר ומבני ציבור, בריכה. אין 

  אזור תעשיה

מאפייני 
אספקת 
  המים
 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

 היישוב הוא בעל הרישיון. הועד המקומי מבצע את שירותי המים
  

האם קיים בישוב ספק 
  מים נוסף

  לא

  בעל רישיון לאספקת מים לבית  סוג הספק

   אופי הפעילות

  ספק פעיל של שירותי מים
מספקים את כל המים לבית ואת המים למבנים הציבוריים/מסחר 

  כולל גינון. אין תעשיה ביישוב.
התחברו בצינור  2017קיבלו מי בארות ממושב ירחיב. בתחילת 

ממקורות מאחר חדש למקורות. בתחילה צרכו כמויות קטנות 
שהיתה בעית רעש מהמשאבות שהפריעה לתושבים. אך במהלך 
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לאחר שמקורות פתרו את בעית הרעש התנתקו  2017חודש מאי 
  מירחיב ומקבלים מים רק ממקורות.

  קיים סכסוך משפטי עם ירחיב בנוגע להתחשבנות בגין המים. 
המטרה ליצר תמהיל בצריכת המים ממקורות וירחיב (אחרי יישוב 
הסכסוך) גם בשל איכות המים (המים מירחיב עם הרבה אבנית) 

וגם מאחר שזה מקור הכנסה לירחיב. בהיבט של משבר מים עדיף 
  שיהיו שני מקורות מים נפרדים.

ההתחשבנות עם ירחיב נעשתה באופן שהיו קוראים את מד המים 
מקורות  –בכניסה ליישוב ולפי זה משלמים לירחיב. עם מקורות 

  מבצעת את הקריאה ושולחת חשבון בהתאם
  

שילוב עם אספקת שירותי 
  ביוב 

מספק רק מים לבית. ספק שירותי הביוב היא המועצה האזורית 
  דרום השרון. 

עם זאת הועד מבצע פעולות של פתיחת סתימות ותיקונים במערכת 
הביוב כשיש צורך. בימים אלו יש הליך התחשבנות עם המועצה על 

תיקונים שהועד נשא בהם במקום המועצה בתיקונים של מערכת 
  הביוב.

 
תעריפים לאספקת המים 

  לבית

  לפי התקנות

  מאפייני הפרדת מדידה  

  לכל בית יש מונה נפרד. כך גם לשטחים מסחריים וציבוריים
  המונים מותקנים בגבול הנכס.

יום מוני קר"מ של ארד. נציג מטעם הועד המקומי אחראי לעבור כל 
  על קריאות הקר"מ ומודיע/מתריע על נזילות/חריגות בצריכה.

  קריאת המונים לצורך החיוב על ידי המועצה 

מצב 
תשתית 
המים 
   לבית 

  השקעות במערכת המים 
כל ההכנסות מאספקת מים מיועדות לטובת שירותי המים. כל 

  הכנסה בישוב מיועדת להוצאה הרלבנטית. יש הפרדה.

מספר תקלות והיקף 
  הפגיעה בצרכנים 

אין הפסקות מים למעט בשל פיצוצים מקומיים. מודיעים לתושבים ב 
SMS  על הפסקה יזומה. בכל מקרה ההפסקה לזמן קצוב וקצר ככל

 9:00הניתן, ואם מדובר בהפסקה יזומה היא תהייה בדרך כלל בין 
רדי . לחנויות במרכז המסחרי הפקח מודיע בעצמו (מש14:00 -ל

הועד הם באותו בניין). הפקח מודיע על הפסקות פתאומיות כשיש 
  תקלה. כשיש הפסקת מים מביאים לבתי הספר שירותים כימיים.

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

אין תכנית תחזוקה שנתית. מטפלים בתשתית רק בעקבות צורך 
  מהשטח. מבצעים תחזוקה ושיקום לפי הצורך.

שיקום (כמו שהיה בעבר לרשויות מקומיות) והועד למועצה יש קרן 
 מעוניין לקבל מהמועצה השתתפות בשיקום התשתיות.

כיצד מתקבלות החלטות 
 על השקעות 

  הועד מחליט בכפוף לקיום תקציב. הועד מאוזן תקציבית. 

האם קיימת מערכת איגום 
  תפעולי 

  אין איגום. רק דרך המועצה.  
העובדה שמחוברים לשני ספקי מים שונים כמו כן מסתמכים על 

  (מקורות ובארות)

הערכה כללית לגבי מצב 
  התשתית 

שלא יודעים עדיין מה מקורו. בעבר היה  9%קיים פחת מים של 
פחת גדול יותר בשל הבריכה והגינון הציבורי. בעבר לא היה 

לבריכה מד מים נפרד ולא הותקנו מדי מים נפרדים לכל הגינון 
  אולי יש גם פיצוצים נסתרים. הציבורי.

בעיות במדי המים כגון שעונים עצורים והאבנית הרבה במים 
  מירחיב שגרמה גם לעצירת שעונים, מייצרים פחת מים נוסף. 

חיוב 
 וגביה

  לפי התקנות   תעריפים

 שיעור גביה
המועצה גובה ומעבירה לועד פעם בחודש את התשלום המצטבר. 

  גביה 98%

הנתונים של ניהול מסד 
 הצרכנים

  מנוהל בתוך מערכת המידע של הקר"מ.
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כשתושבים עוברים דירה/נולדים ילדים מזכירת הועד מתזכרת 
  אותם לעדכן נתונים.

  בנוסף יש תיקים קשיחים לכל תושב

  אין הטבות בתעריפים   הטבות בתעריפי המים

 מועדי החיוב
  דו חודשי

  כן  האם קיימת מערכת קר"מ

מתבצעת קריאת כיצד 
  מונים

  על ידי המועצה

  לא התקנה של מונים נוספים 
החלפה תקופתית של 

 מונים
  החלפה על ידי ארד

מהם הנתונים המפורטים 
 בשובר 

ארנונה,  –החשבון יוצא על שם המועצה וכולל את כל התשלומים 
  היטל שמיה ומים וביוב. 

כיצד מופץ שובר החיוב 
  לצרכנים 

האזורית מבצעת את הגביה ומעבירה את הכסף לועד המועצה 
המקומי. הגביה לפי קריאת המונים. מגע"ר מספקת את שירותי 

  עריכת החשבון למועצה

 אפשרויות התשלום 
  בהוראת קבע / מזומן / אשראי.

 רוב התושבים משלמים בהוראת קבע למועצה.
כיצד מתמודדים עם 

  נזילות 
לפי הנחיות הרשות לטיפול  הועד נושא בפחת. התושב משלם

  בנזילות.

   נזילות

האם מתבצע תהליך 
   בדיקה לוגית של החיוב

הבדיקה הלוגית מבוצעת על ידי מגע"ר, פעם בחודש בזמן עריכת 
 החשבון. באופן שוטף מבצעים בדיקות יומיים על ידי נציג הועד.

האם מתבצעת הערכת 
  צריכה

 כשיש צורך מתבצעת הערכת צריכה.

פניות בגין  מספר
  נזילות/ערערים

 אין הרבה פניות בכלל ואין הרבה ערערים על חשבונות.

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות

התושב נדרש לטפל בנזילה בהתאם לכללים וההתחשבנות בהתאם 
  לכללים של רשות המים.

  שיטת מעקב אחר תשלום  אכיפה
  המועצה אחראית

  אין  היקף חובות עבר   

  
 שיטת אכיפה וכמות

  תיקים
  המועצה אחראית

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על תקלות 
  מים

  SMSפניה בעיקר דרך המוקד של הועד. על כל פניה נשלח מייל + 

  אופי המענה לתקלה
המענה לפניות מיידי במהלך יום העבודה או למחרת אם הפניה 

  נעשתה בלילה

משך ממוצע של מענה 
  לתקלה 

במהלך יום העבודה או למחרת אם הפניה המענה לפניות מיידי 
  נעשתה בלילה

האם מתבצע חקר של 
 התקלה 

  כן

כיצד ממומן הטיפול 
  בתקלה

  מתוך תקציב המים של הועד.

ממשק 
עם ספק 

האם יש לספק הביוב 
  משרדים לקבל קהל והיכן

  לספק הביוב קבלת קהל במשרד המועצה
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שירותי 
כיצד מועברים נתונים על   הביוב

  נזילות לספק הביוב

  ספק הביוב קורא את הנתונים מתוך מערכת הקר"מ

איך מתבצע הממשק מול 
  ספק הביוב לצרכי חיוב

  ספק הביוב=המועצה אחראית לקרוא בעצמה את הנתונים

  באמצעות מזכירות הועד שמסייעת לתושב בפניה למועצה  ערער על חיוב ביוב
מספר תלונות על ממשק 

  עם ספק הביוב
  מעטות

קבלת 
קהל 

ופניות 
  הציבור

משרדים לקבלת קהל 
  והיכן

קבלת הקהל של ספק המים היא במשרדי הועד במרכז המסחרי 
של היישוב. בנוסף יש אתר של הועד. כל הפניות מבוצעות בפועל 

  דרך האתר. זה מתועד במערכת.
אם יש בעיה עם חשבון המים התושב פונה למזכירת הועד והיא 

  המועצה לבדיקה.פועלת מול 
כמה ימים ושעות בשבוע 

  קיימת קבלת קהל
נמצאת מזכירת הועד ואפשר לפנות  9:00-15:00 -כל יום מ

  טלפונית או פיזית. זאת בנוסף לאתר הועד שזמין כל הזמן.

  מספר הפניות לשנה
  מעטות

נושאים עיקריים של 
  הפניות

  נזילות/פיצוצים

האם יש מוקד טלפוני 
  עצמאי של הספק 

  יש מוקד באתר הועד. פעיל כל היום.

האם המוקד מקבל 
  הודעות או מבצע פעולות

המוקד אינטרנטי. מקבל הודעות והן נשלחות לנציג הועד לצרכי 
  טיפול

האם יש לספק אתר 
  אינטרנט ומה כלול בו

דוח יש אתר אינטרנט שמפורסם בו כל מה שקורה בישוב, כולל 
  תקלות ופניות התושבות בנושאים השונים, כולל מים.

האם יש תיעוד פניות 
הצרכנים ובאיזה אופן, 
  וכיצד מתבצע המעקב

פניות הצרכנים מתועדות במערכת הקר"מ. איש המים רושם שם 
בנוסף הודעות ועדכונים בדבר הטיפול. הפניות דרך קבלת הקהל = 

  לא מתועדות. –מזכירת הועד 

 

 כללימידע 

כפר שיתופי בע"מ -בני ציון   היישובשם   
  אגודה שיתופית –מושב  צורך התיישבות
  תושבים 1300 -כ  סה"כ אוכלוסייה
 בתי אב 400  סה"כ בתי אב

  1947  שנת הקמה של היישוב

  מבנה היישוב

בישוב רק בתים צמודי קרקע. למי שיש יותר מבית אחד בנחלה 
עושים הפרדה מוחלטת. מד המים ורוצה לעשות הפרדת מדידה 

  נמצא בגבול הנכס.
  

מאפייני 
אספקת 
  המים
 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  האג"ש היא ספק המים של היישוב.

האם קיים בישוב ספק 
  מים נוסף

  לא

  בעל רישיון לאספקת מים לבית ולחקלאות  סוג הספק

   אופי הפעילות
של מקורות באספקת אספקת המים מתבצעת מבארות. יש שילוב 

המים, בעיקר לצרכי חירום. בנוסף יש גם מאגר מים. באחר אחת 
של מים מיועדת לבית. שאר הבארות אסורות לשתייה. יש גנרטור 
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חירום להפעלת הבאר בחירום. יש הפרדה מוחלטת בין המים לבית 
  והמים לחקלאות. יש גם קולחין לחקלאות.
פעולה. אם זה לא עובד אם יש כשל במערכת אז הגנרטור נכנס ל

יש כניסה אוטומטית של מים ממקורות. זה קורה בעיקר בהפסקות 
  חשמל. הגנרטור קיים רק שנה במערכת.

כששואבים מהבאר המים עוברים לבריכה ומשם המים נדחפים 
לכפר. הפרשי הגובה והבוסטר לוחצים מים. הבאר מוציאה את מים 

  .4-5ולבית זה מגיע בלחץ  7-8ב 

  אספקת שירותי ביוב 
  המועצה אחראית לאספקת שירותי הביוב

 
תעריפים לאספקת 

  המים לבית

  לפי התקנות

 
מאפייני הפרדת 

  מדידה 

הפרדת מדידה מוחלטת. כל מונה מודד את כל צריכת המים של 
  הבית. אין מצב של מונה ראשי ומונים משוייכים. 

אם יש בנחלה יותר מבית אחד אפשר להפריד כל בית ולהתקין מד 
  נפרד. 

 
אספקת המים 

  בהרחבה 

קיימת הרחבה בין המשקים כחלק מהמושב ולא כשכונה נפרדת. 
אספקת המים מבוצעת גם להרחבה, אך ההתחשבנות עם תושבי 
ההרחבה נעשית על ידי הועד המקומי ולא על ידי האג"ש כי אינם 

  האגודה.חברי 

מצב 
תשתית 
המים 
   לבית 

השקעות במערכת 
  המים במחנה 

  2010מערכת המים לבית הוחלפה ב 

מספר תקלות והיקף 
   הפגיעה בצרכנים 

  אין הרבה תקלות כי המערכת חדשה יחסית.
כשיש הפסקות יזומות מודיעים מראש בהודעה ששמים בבתים או 

  היא מינימאלית.. בדרך כלל ניתן לבודד אזורים והפגיעה SMSב 
האם קיימת תכנית 

  תחזוקה שנתית 
יש תכנית (לא רשומה) להחלפת מקטעי תשתית צנרת. כבר בוצע 

 מהתכנית 2/3

החלטות על השקעות 
 במערכת המים לבית 

  האגודה מחליטה

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

  חירום 

  יש בריכה ויש חיבור למקורות

הערכה כללית לגבי 
  מצב התשתית 

  מצב התשתית טוב שכן היא חדשה יחסית ורובה הוחלפה. 

 חיוב וגביה

  לפי התקנות   תעריפים
  100% שיעור גביה

ניהול מסד הנתונים 
 של הצרכנים

נתוני הצרכנים מנוהלים בתוכנת מימד לניהול החשבונות ובמערכת 
  הקר"מ.

  מביאים עותק קשיח לועד. –עדכון נפשות וחילופי כתובת 

  הטבות בתעריפי המים
בהתאם להנחיות הרשות. מזינים את ההטבה למערכת וזה נכנס 

  לחשבון. אם יש תוקף להטבה גם הוא מוזן למערכת.

  חודשי מועדי החיוב
האם קיימת מערכת 

  קר"מ
  כן של ארד

כיצד מתבצעת קריאת 
  מונים

יש איש מחשב שבודק כל יומיים שלושה את מערכת הקר"מ 
מהמערכת. בנוסף יש אתר  SMSומתריע על חשש לדליפה ב 

  צרכנים שהצרכנים יכולים לבדוק לבד את הצריכה שלהם.
האם מתבצעת התקנה 

של מונים נוספים 
 לצרכן 

אם מבקשים להפריד בין בתים בנחלה מותקן לכל בית מד נפרד. 
  את כל הצריכה של הבית.כל מד מודד 
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כיצד מופץ שובר 
  החיוב לצרכנים 

האג"ש שולחת חשבונות לצרכנים. הגביה דרך הנה"ח של האג"ש. 
חברי האגודה מחוייבים בכרטיס באגודה. תושבי ההרחבה מקבלים 

  את החיוב מהועד המקומי והוא אחראי לגבייה מהם
מהם אפשרויות 

התשלום שניתנות 
 לצרכנים 

חברי אגודה מחוייבים דרך הנהלת החשבונות של האוגדה יחד עם 
כלל התשלומים. תושבי ההרחבה מחוייבים על ידי הועד יחד עם 

 שאר התשלומים. 
כיצד מתמודדים עם 

  נזילות 
  בהתאם להנחיות רשות המים

   נזילות

תהליך בדיקה לוגית 
   של החיוב

בדיקה במערכת הקר"מ מתבצע תהליך בדיקה לוגית וגם כל יומיים 
 לאיתור חריגים

האם מתבצעת הערכת 
  צריכה

 במידת הצורך מתבצעת הערכת צריכה לפי הנחיות רשות המים

פניות בגין 
  נזילות/ערערים

 מעט

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות

הצרכן מביא אישור על תיקון ואז נעשה חיוב לפי הנחיות רשות 
  המים.

  אכיפה
שיטת מעקב אחר 

  תשלום

  אין מידע

  
היקף חובות עבר (לפני 

2015(   

  כיום אין חובות

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים

  פניה לאגודה למשרד או ישירות לאיש המים. 

  טיפול מיידי  אופי המענה לתקלה

משך ממוצע של מענה 
  לתקלה 

  מיידי

האם מתבצע חקר של 
  התקלה 

  כן

כיצד ממומן הטיפול 
  בתקלה

  האגודה

ממשק עם 
ספק 

שירותי 
  הביוב

  המועצה האזורית אחראית לביוב.  ממשק 

כיצד מועברים נתונים 
  על נזילות לספק הביוב

  על ידי האגודה

הממשק מול ספק 
  הביוב לצרכי חיוב

  האגודה מדווחת על כמויות המים למועצה ולפי זה מתבצע החיוב.

  מול האגודה  ערער על חיוב ביוב

תלונות על ממשק עם 
  ספק הביוב

  מעט

קבלת 
קהל 

ופניות 
  הציבור

האם יש לספק 
משרדים לקבלת קהל 

  והיכן

לבירור בנוגע לחשבונות  פונים בכתב או מגיעים למשרדי האגודה. 
ואז נעשית בדיקה במערכת הקר"מ. אם היתה נזילה מחשבים לפי 

  הנחיות רשות המים.
  במשרדי האגודה או ישיות לאשי המים.  –דיווח תקלות 

איש המים של היישוב זמין רוב הזמן. יש גם אינסטלטורים, 
  טרקטוריסטים נוספים ואם איש המים לא נמצא יש לו מחליף. 

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

  קהל

  .16:00 – 8:00ימים בשבוע.  5
  הפניה נעשית לגזבר

  מעט. בעיקר בנושא פיצוצים בצנרת   מספר הפניות לשנה

  אין מוקד בנוסף  מוקד טלפוני עצמאי 
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אתר אינטרנט ומה 
  כלול בו

יש אתר לא פעיל. המידע מועבר בדף לחבר, באסיפות כלליות, 
  בווטסאפ

האם יש תיעוד פניות 
  הצרכנים 

  התיעוד בתיק הצרכן באגודה (עותק קשיח)

 מידע כללי

 עמיקם  היישובשם 
  אגודה שיתופית –מושב  התיישבות צורך

  תושבים 700 -כ  סה"כ אוכלוסייה
 בתי אב 130  סה"כ בתי אב
  1950  שנת הקמה

  מבנה היישוב

מי  –בישוב רק בתים צמודי קרקע. בחלק מהנחלות יש מספר בתים 
שרוצה יכול לבקש התקנת מד מים נוסף או  שמתקינים מד פרטי 

לצורך התחשבנות בין הבתים (ואז יש רק מד אחד שקוראים לצורך 
  החשבון). מד המים נמצא בגבול הנכס.

  

מאפייני 
אספקת 
  המים
 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  האג"ש היא ספק המים של היישוב.

האם קיים בישוב ספק 
  נוסףמים 

לא. התשתית של המים משמשת גם לחקלאות וגם למים לבית. יש 
מד מים לחקלאות ומד מים לבית. מי שיש לו נחלה עם חלקה א' 

  סוגרים לו את מד המים החקלאי. –ולא מתפעל את חלקה א' 
  בעל רישיון לאספקת מים לבית ולחקלאות  סוג הספק

   אופי הפעילות

המושב מקבל את המים ממקורות גם לחקלאות וגם לבית. אין 
 הפרדת תשתיות ו"המחנה" כולל את הכל. 

למושב יש איש מים שאחראי על התחזוקה וזמין כל הזמן. אם הוא 
לא נמצא יש לו מחליף. השירות מיידי. בנוסף גם חברי ההנהלה של 

  האגודה מכירים את הצנרת ויכולים לסייע.
  יש נחלות עם חלקה א' ויש חלקות ב' מסביב למושב. 

בעיקר נובע מהחקלאות. הצרכנים משלמים לפי  5-7%פחת מים 
  המונה והאגודה סופגת את הפחת.

שילוב עם אספקת 
  שירותי ביוב 

אין ביוב מרכזי אלא בורות ספיגה וכל אחד שואב לעצמו. אין 
  אספקה של שירותי ביוב.

 
קביעת תעריפים 

  לאספקת המים לבית

פועלים לפי תקנות התעריפים. אספקת המים אינה למטרות רווח 
ולכן כל חודש מעדכנים את התעריף בהתאם להוצאות. אם נראה 

שהמחיר גבוה ביחס להוצאות בפועל לא גובים את המחיר 
  המקסימלי.

 
מאפייני הפרדת 

  מדידה 

הפרדת מדידה מוחלטת. כל מונה מודד את כל צריכת המים של 
  הבית. אין מצב של מונה ראשי ומונים משוייכים. 

אם יש בנחלה יותר מבית אחד אפשר להפריד כל בית ולהתקין מד 
נפרד או שבעל הנחלה מתקין מונה ליחידה הנוספת ועורך 

  התחשבנות פנימית. מונה זה לא נקרא לצורך החיוב. 

  קת מים להרחבה אספ 
  קיימת הרחבה המקבלת מים בנפרד מהאגודה

מצב 
תשתית 
המים 
   לבית 

השקעות במערכת 
  המים במחנה 

ויש ₪ מליון  1.7בעלות של  2016מערכת המים לבית הוחלפה ב 
  ₪.מליון  1.6תכנית להחלפת התשתיות החקלאיות בעלות של 

מספר תקלות והיקף 
  הפגיעה בצרכנים 

בשנה בקווים הראשיים. מאז החלפת הרשת הביתית תקלות  15כ 
  אין בה הרבה כי היא חדשה. עיקר התקלות ברשת החקלאית.

  
האם קיימת תכנית 

  תחזוקה שנתית 
אין. מבצעים תחזוקה לפי הצורך. אין תכנית שיקום. שיקום מבוצע 

 במענקי משרד החקלאות
כיצד מתקבלות 

 החלטות על השקעות 
  האגודה מחליטה

האם קיימת מערכת 
  איגום תפעולי 

יש מאגר מים אבל הוא לא פעיל כי אין מספיק גשם. בפועל אין 
  איגום
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הערכה כללית לגבי 
  מצב התשתית 

  מצב התשתית לבית טוב שכן היא חדשה. 

 חיוב וגביה

   תעריפים
לפי התקנות ומשתנה לפי ההוצאות בפועל. אין כוונה ליצר רווח 

  אלא רק לכסות ההוצאות. 

  גבוה מאוד. יש שני חובות עבר שיעור גביה

ניהול מסד הנתונים 
 של הצרכנים

ניהול הנתונים במערכת הנהלת החשבונות של האגודה. יש פירוט 
  של הצריכה, מספר הנפשות וכו'. 

  בהתאם להנחיות הרשות.   המיםהטבות בתעריפי 

  חודשי מועדי החיוב
האם קיימת מערכת 

  קר"מ
  לא

כיצד מתבצעת קריאת 
  מונים

  איש המים קורא את החשבונות

האם מתבצעת התקנה 
 של מונים נוספים 

אם מבקשים להפריד בין בתים בנחלה מותקן לכל בית מד נפרד. 
  כל מד מודד את כל הצריכה של הבית.

מתבצעת החלפה האם 
 תקופתית של מונים

  כן

כיצד מופץ שובר 
  החיוב לצרכנים 

האג"ש שולחת חשבונות לצרכנים לתיבת הדואר או במייל. הגביה 
דרך הנה"ח של האג"ש. חברי האגודה מחוייבים בכרטיס באגודה. 
תושבי ההרחבה מקבלים את החיוב מהועד המקומי והוא אחראי 

  לגבייה מהם
מהם אפשרויות 

התשלום שניתנות 
 לצרכנים 

חברי אגודה מחוייבים דרך הנהלת החשבונות של האוגדה יחד עם 
כלל התשלומים. תושבי ההרחבה מחוייבים על ידי הועד יחד עם 

 שאר התשלומים. 
כיצד מתמודדים עם 

  נזילות 
  בהתאם להנחיות רשות המים

   נזילות

האם מתבצע תהליך 
בדיקה לוגית של 

   החיוב

מתבצע תהליך בדיקה לוגית גם על ידי איש המים וגם על ידי 
הגזברית שמוציאה את החשבונות. כשרואים שיש קריאה חריגה 

 שולחים מייל לתושב לבדוק

האם מתבצעת הערכת 
  צריכה

במידת הצורך כשיש מונה תקול מתבצעת הערכת צריכה לפי 
 הנחיות רשות המים

 מעט  מספר פניות 
מתמודדים עם כיצד 
 נזילות

הצרכן מביא אישור על תיקון ואז נעשה חיוב לפי הנחיות רשות 
  המים.

  אכיפה
שיטת מעקב אחר 

  תשלום

תשלומי המים מבוצעים ביחד עם תשלום המיסים למושב במזומן או 
שיק במקום או בכרטיס אשראי דרך הנהלת החשבונות טלפונית. 

  גבוהה מידי.אין אפשרות להוראת קבע כי העלות היתה 

   היקף חובות עבר   
  חובות עבר 2

  
שיטת אכיפה וכמות 

  תיקים

  הסדר תשלומים, היו בעבר גם סגירות מים

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים

  פניה לאגודה למשרד או ישירות לאיש המים. 

  טיפול מיידי  אופי המענה לתקלה

משך ממוצע של מענה 
  לתקלה 

  מיידי

האם מתבצע חקר של 
  התקלה 

כן ואם התקלה נגרמה על ידי צד ג' שולחים לו חיוב (אם יודעים מי 
  זה). זה נדיר ברשת הביתית ונפוץ יותר ברשת החקלאית.
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כיצד ממומן הטיפול 
  בתקלה

  על ידי האגודה אלא אם נמצא מי שגרם לנזק ואז שולחים לו חיוב

ממשק עם 
ספק 

שירותי 
  הביוב

האם יש לספק הביוב 
  משרדים לקבל קהל 

  אין ספק ביוב

קבלת 
קהל 

ופניות 
  הציבור

האם יש לספק 
  משרדים לקבלת קהל 

יש מעט ערעורים על חשבונות. פניות מהצרכנים נעשות אם יש 
  פיצוץ 

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

  קהל

ואם צריך אפשר  9:00-13:00המשרד של הגזברות פתוח כל יום  
  להגיע פיזית. בדרך כלל הפניות טלפוניות. זמינות מיידית

  מספר הפניות לשנה
יש מעט ערעורים על חשבונות. פניות מהצרכנים נעשות אם יש 

  פיצוץ
נושאים עיקריים של 

  הפניות
  פניות בשנה 3-5פיצוצים בצנרת. 

האם יש מוקד טלפוני 
  עצמאי של הספק 

  אין מוקד. 

האם יש לספק אתר 
  אינטרנט 

  אין אתר. הודעות נשלחות במייל, פייסבוק. 

האם יש תיעוד פניות 
הצרכנים ובאיזה אופן, 
  וכיצד מתבצע המעקב

התיעוד בתיק הצרכן באגודה (עותק קשיח) בנוסף למערכת הנה"ח 
  הממוחשבת

 כללי 

נושאים נוספים 
שהייתם רוצים 

שיוסדרו במסגרת 
  אמות המידה לשירות 

אין גישה נוחה לנהלי רשות מים לספקים מקומיים וחסרה נגישות 
  לרשות המים למענה לשאלות. 

הספק נחשב ספק מקומי ואין לו הכרה בפיצוצים, כלומר שכל פחת 
  המים נופל על האגודה, וזאת בניגוד לתאגידים.

  

מידע 
 כללי

 כפר יעבץ  היישובשם 
  אגודה חקלאית –מושב  צורך התיישבות
   600  סה"כ אוכלוסייה
 משפחות 160  סה"כ בתי אב

  1932  שנת הקמה 
  מושב שיש בו הרחבה בתוך המושב בין המשקים.  מבנה היישוב

מאפיינ
י 
אספק
ת 
  המים
 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  האג"ש –געש 

האם קיים בישוב ספק 
  מים נוסף

  לא. 

 סוג הספק
האגודה מספקת מים גם לבית וגם לחקלאות  -מים לבית ולחקלאות 

  אבל יש הפרדה מוחלטת בין הרשתות

   אופי הפעילות

  .5% -מקבלים מים ממקורות. פחת פחות מ
יש איש מים תושב המקום שמטפל בתשתית. אם הוא לא זמין 

  (חולה, חו"ל) הוא דואג לבעל מקצוע במקומו.
  איש המים קורא את החשבונות אחת לחודש
  המושב מקבל חשבון ממקורות פעם בחודש

שילוב עם אספקת שירותי 
  ביוב 

  המועצה מספק שירותי ביוב

 
קביעת תעריפים לאספקת 

  המים לבית

האג"ש קובעת תעריפים לפי התקנות, ללא מע"מ מאחר 
  שההתחשבנות פנימית. 
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  מאפייני הפרדת מדידה  
  יש שעון לכל צרכן. גם בנוי (גינון) וגם בנכסים (מסחר ומבני ציבור) 

 

במידה וקיימת הרחבה 
האם אספקת המים 

בהרחבה מבוצעת בנפרד 
מאספקת המים ליישוב 

  הותיק

יש הרחבה. בתי ההרחבה בין המשקים. התושבים בהרחבה 
בחרים במושב אבל לא באגודה כי אין להם משק חקלאי. אספקת 

  חברי המושב באותו אופן המים לכל

מצב 
תשתי

ת 
המים 
   לבית 

השקעות במערכת המים 
  במחנה (שימושים ביתיים)

 80%השקעות במימון משרד החקלאות. עד כה הוחלפו 
מהתשתיות במושב. בתכנון החלפת יתר התשתיות לבית והחלפת 

  תשתיות לחקלאות.
  אין קרן השקעות

מליון להשלמת החלפת  1שנים וצפוי בקרוב עוד  3מליון לפני  1
  התשתיות כאמור

מספר תקלות והיקף 
  הפגיעה בצרכנים 

  אם יש השבתת מים מודיעים לצרכנים במייל/טלפון

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

 לא

כיצד מתקבלות החלטות 
 על השקעות 

בהתאם לצורך ובכפוף לכך שיש כסף כמו ההחלפה במימון משרד 
  התשתיות

האם קיימת מערכת איגום 
  תפעולי  

  לא

הערכה כללית לגבי מצב 
  התשתית 

 80%האגודה נושאת בפחת.  הוחלפו  5%יש פחת מים 
שנים. מאז ההחלפה אין פיצוצים, רק  3מהתשתיות לבית לפני 

  בצנרת הישנה

חיוב 
 וגביה

   תעריפים
לפי המחיר המומלץ לפי התקנות לפי הנחיות רשות המים. 

  אחרי ביקורת הוציאו זיכויים לצרכנים.לאחרונה 
  גבוה. שיעור גביה

ניהול מסד הנתונים של 
 הצרכנים

 באמצעות תוכנת מימד וגם ידני. 
  

  הטבות בתעריפי המים
  לפי הנחיות רשות המים

  חודשי מועדי החיוב

  לא. אבל בקרוב יתקינו קר"מ   האם קיימת מערכת קר"מ

  קורא את מדי המים פעם בחודש.איש המים   קריאת מונים

האם מתבצעת התקנה 
 של מונים נוספים לצרכן 

מד המים בגבול הנכס. אם רוצים מד נפרד  לבית נוסף מתקינים 
בגבול הנכס ואז לכל מד יש חשבון נפרד. יש אפשרות להתקין מד 
לבית שני לצורך התחשבנות פנימית ואז לא קוראים את המד, עם 

  את המד בנוכחות איש המים.זאת חובה להתקין 

האם מתבצעת החלפה 
 תקופתית של מונים

מחליפים כל הזמן מדים לפי הצורך, לא לפי הזמן שבתקנות. 
  לוקחים את המד לבדיקה. יש הרבה החלפות.

מהם הנתונים המפורטים 
 בשובר 

  פרטי הצריכה.

כיצד מופץ שובר החיוב 
  לצרכנים 

  בדואר

 התשלומים בכרטיס אשראי, מזומן ושיקים וגם בהוראות קבע. מהם אפשרויות התשלום 

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

ניתנת הנחה לפי שק"ד האגודה. לא דורשים הצגת מסמכים. 
  מסתפקים בבקשה של הצרכן.

   נזילות
האם מתבצע תהליך 

   בדיקה לוגית של החיוב
 כן. אם יש חריגות מתקשרים לצרכן להודיע לו
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הערכת האם מתבצעת 
  צריכה

 למדים תקועים או במקרה של צריכה חריגה

מספר פניות בגין 
  נזילות/ערערים

 הכמות נמוכה בעיקר בתשתיות הישנות שעומדות לפני החלפה

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות

  אין מידע

  הרוב בהוראות קבע   שיטת מעקב אחר תשלום  אכיפה

  
היקף חובות עבר (לפני 

2015(   

אחד צרכן שנפטר ואין מי שממשיך את המשק. החוב חובות.  2יש 
בגין העבר ואם צריך מאיימים בניתוק וגם מנתקים. לגבי החוב 

  השני הגיעו להסדר עם הילדים.

  
שיטת אכיפה וכמות 

  תיקים
  תיקים, מתמודדים מול החייבים בהסדרים או ניתוקים 2

דיווח 
וטיפול 
בתקלו

  ת 

שיטת הדיווח על תקלות 
  מים

פניה טלפונית לאגודה לגזברית. היא מעבירה את הפניה לאיש 
  המים. 

  איש המים דואג לתיקון   אופי המענה לתקלה

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד לתיקון 

  התקלה)

  מיידי. יש פניות כל היום

האם מתבצע חקר של 
  התקלה (

  כן. אם ידוע מי גרם לתקלה מחייבים אותו בתשלום

ממומן הטיפול כיצד 
  בתקלה

  האגודה או הגורם לתקלה אם הוא ידוע

ממשק 
עם 
ספק 

שירותי 
  הביוב

האם יש לספק הביוב 
  משרדים לקבל קהל והיכן

  במועצה

כיצד מועברים נתונים על 
  נזילות לספק הביוב

  דו"ח צריכה וזיכויים בגין נזילות.  –האגודה מעבירה את הכמויות 

איך מתבצע הממשק מול 
  הביוב לצרכי חיוב ספק

האגודה מעבירה הנתונים. אם לא העבירו נתוני נזילות נותנים 
  לצרכן מכתב לצורך ערעור כדי שהמועצה תתן לו זיכוי

כיצד מתבצע ערער על 
  חיוב ביוב

האגודה מעבירה הנתונים. אם לא העבירו נתוני נזילות נותנים 
  לצרכן מכתב לצורך ערעור כדי שהמועצה תתן לו זיכוי

קבלת 
קהל 

ופניות 
  הציבור

האם יש לספק משרדים 
  לקבלת קהל 

  כל הפניות למגיעות לאגודה טלפונית או פיזית.

  כמה ימים ושעות בשבוע 
-16:00ובימי שני  8:30-13:00ימים   4המשרד פתוח כל יום. 

  . איש המים זמין כל הזמן. רוב הפניות טלפוניות.19:00

  לא הרבה  מספר הפניות לשנה

  נזילות בדיקת מונים, פיצוצים. אין ערעורים על החשבונות  נושאים עיקריים 

האם יש מוקד טלפוני 
  עצמאי של הספק 

אין מוקד. הפניה ישירות לגזברית האגודה במשרד בשעות שפתוח 
אבל הרוב בטלפון  או במייל או בכל שעות היום. יש פניות גם מעבר 

  לשעות שמשרדי האגודה פתוחים
האם יש לספק אתר 

  אינטרנט 
יש אתר של היישוב ומפרסמים שם הודעות, אבל עיקר ההודעות 

  במיילים.
האם יש תיעוד פניות 

  הצרכנים 
  בתכנת המים

 

מידע 
 כללי

רמאק -אגודת מים א –שיח' דנון   שם הישוב   

 מבנה הספק 

-חברים והיא מספקת מים לבית ולחקלאות ל 390באגודת המים 
  צרכנים  550

  קבוע כל שנה ₪  2500חברי האגודה משלמים 
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מאפייני 
אספקת 
 המים 

  אופן תפעול 

האגודה אחראית על כל מרכיבי אספקת המים (תשלום למקורות, 
השקעות, אחזקה, ויסות לחצים וכו'). התפעול השוטף (התקנת 
וקריאת מונים, הפקת חשבונות, גביה  וכו') מתבצעת ע"י מי רם 

לחודש ₪  10לכל מ"ק מים מסופקים + ₪  1תמורת עמלה של 
שמעבירה את הכסף ביטוח מונה (כלל התשלומים מועברים למי רם 

  לאגודה לאחר ניכוי העמלה).   
  אגודת מים  צורת התארגנות 

  מקורות ההכנסה 
תשלומים שוטפים של הצרכנים + תשלום דמי חבר באגודה + 

לחיבור) + תשלום פר ₪  5000תשלום חד פעמי בגין חיבור מים (
  קריאה לתקלות (משולם רק ע"י צרכנים שאינם חברים באגודה)

קביעת תעריפים 
  לאספקת המים לבית 

הצרכנים משלמים תעריפי תקנות. פחת המים (בין מקורות לסך 
בין האגודה והצרכנים ומועמס על  50:50הצריכה) מתחלק 

  הצרכנים לפי הצריכה היחסית 

ממשק עם ספק שירותי 
  ביוב 

  הנתונים מועברים ממי רם למטה אשר 

מאפייני 
מערכת 
   המים 

  י הפרדת מדידה מאפיינ
הפרדת מדידה מלאה בין ביתי וחקלאות. לעיתים יש גם הפרדות 

  נוספות למשל מדי מים נפרדים לגינון 

היכן מותקנים המונים 
  של המים לבית 

בכניסה לבית אב. במקרים של מספר בתים בנחלה יש לעיתים 
  מונים נוספים 

 ) 5%הפחת הביתי נמוך יחסית (בערך   פחת מים 

מספר תקלות באספקת 
 המים 

 מערכת המים אמינה יחסית 

כיצד מתקבלות החלטות 
 על השקעות 

  האגודה קובעת סדרי עדיפויות להשקעה בסוף כל שנה 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

  חירום 

קיים איגום תפעולי במאגר של מטה אשר (משלמים להם דמי איגום 
  פעם בשנה)

  ויסות לחצים 
יש מערכות הגברת לחץ על בסיס משאבות. אחזקת המשאבות 

  עם מי רם (לא ברור אופי ההסדר)  50/50מתחלקת 
הערכה כללית לגבי מצב 

  התשתית 
  בסה"כ ברמה סבירה 

פניות 
 הציבור

האם יש לחברה 
משרדים לקבלת קהל 

  והיכן 

יש קבלת קהל במשרדי האגודה (כנראה ספורדי). בכל נושא 
  ההתחשבנות הצרכנים עובדים ישירות מול מי רם 

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

ניתן להתקשר לאיש  –מול מי רם. לגבי תקלות  –לגבי חשבונות 
  (חקלאות + בית).  24/7האחזקה של האגודה 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  לאגודה אין. למי רם יש  

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  אצל מי רם 

חיוב 
 וגביה

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

מעורבות גבוהה של  –קיים ניהול ממוחשב שוטף של מסד הנתונים 
  חברי האגודה 

  פעם בחודש  מועדי החיוב 

כיצד מתבצעת קריאת 
  מונים

  קר"מ מלא (גם לחקלאות)

האם מתבצעת התקנה 
 של מונים נוספים לצרכן 

  ₪ 5000כן. תמורת תשלום חד פעמי של 

 כיצד מופק שובר החיוב
  מי רם אחראית על הפקה והפצה של החשבוניות 
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מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

 כל האפשרויות 

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

בין  50:50מי רם עובדים לפי נוהל נזילות. עלות הנזילה מתחלקת 
  האגודה ומי רם 

שיטת 
  גביה 

  98%  שיעור גביה 

  באחריות מי רם  הליכי גביה 

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על תקלות 
  מים 

  . 24/7מדווחים לאיש האחזקה של האגודה/ למנהל האגודה 

  אופי המענה לתקלה 
האחזקה מחליט על אופי התיקון הנדרש (לעיתים מזמינים איש 

  תיקון ממי רם ולעיתים מקבלנים אחרים)
משך ממוצע של מענה 

לתקלה (שעות עד 
  לתיקון התקלה)

  שלוש  –מענה של שעתיים 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  כאמור, על צרכנים שאינם חברי אגודה חל תשלום קבוע פר קריאה

כיצד מדווחים לתושבים 
על הפסקות אספקה 

 מתוכננות/ יזומות 

  (מחשוב ברמה גבוהה) SMSבד"כ 

 כללי 
נושאים נוספים שהייתם 
רוצים שיוסדרו במסגרת 

  אמות המידה לשירות 

  קשה לגבות במקרים של סרבני תשלום  –בעיות באכיפה
 כרוניים

  
  

מידע 
 כללי

 כליל   שם הישוב 

 מבנה הספק 

  ועד הישוב 

כליל הינו ישוב יחודי מבחינת מאפייני הישוב (אין תב"ע, אין חשמל), 
התושבים (ריבוי חקלאות אקולוגית ללא השקיה, תיירות אקולוגית, 

דונם  42-אומנות), הפריסה, גודל החלקות לכל בית אב (לפעמים כ
  ) , פריסת החלקות, מיעוט מבני ציבור2-3-מחולקים ל

מאפייני 
אספקת 
  המים 

  אופן תפעול 

אספקת המים מבוססת על קו מקורות שעולה עד למאגר המים של 
הישוב. מקו זה יש פיצולים לפני המאגר לבתים והחלקות הנמוכים. 

מהמאגר יוצאים קווים נוספים לבתים היותר גבוהים. בסה"כ כיוון 
מית שאין משאבות (אין חשמל) ויש בעיות לחץ קיימת אגירה מקו

  במרבית הבתים  
בישוב פועל איש מים (פיליפ) שאחראי על קריאת המונים, אחזקה 

וכו'. החשבונות מופקים ע"י מנהלת החשבונות של הישוב באמצעות 
  תוכנת מגא"ר 

בחודש ומנהלת החשבונות ₪  2200-יצוין כי איש המים מקבל כ
  מכוסה ע"י הוצאות הישוב כך שאין כמעט תקורות 

  ועד ישוב  צורת התארגנות 

  מקורות ההכנסה 
  גם הפחת חל על התושבים לפי חלק יחסי  –תשלומי התושבים 

  קביעת תעריפים 
  תעריפי תקנות 

ממשק עם ספק 
  שירותי ביוב 

  מבוסס בורות ושאיבה ע"י המועצה  –אין שירותי ביוב 

מאפייני 
מערכת 
   המים 

מאפייני הפרדת 
  מדידה 

בית לכל נחלה + מונים לחלקות בהם קיימת השקיה  יש מונה לכל
  (בעיקר בחלק הנמוך)

  פחת מים 
גבוה. אופי הישוב והעדר תב"ע מקשים על פתרון בעיות יסודיות 

 באספקת המים
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מספר תקלות 
 באספקת המים 

 גבוה. אופי המערכת גורם לריבוי הפסקות מים לתושבים

כיצד מתקבלות 
 החלטות על השקעות 

קיימת תכנית של הקמת קו בקוטר גבוה יותר עד למאגר תוך שדרוג 
במימון של הישוב, משרד  –המעבר ושינוי הקו הנוכחי לקו פנימי 

  החקלאות ומקורות. מתעכב בשל בעיות סטטוטוריות
האם קיימת מערכת 

איגום תפעולי / לשעת 
  חירום 

  כאמור יש מאגר מקומי. בנוסף יש מאגרים ביתיים לכל בית אב 

  אין חשמל  –אין אפשרות   ויסות לחצים 

הערכה כללית לגבי 
  מצב התשתית 

  כיום בעייתי מאוד 

פניות 
 הציבור

האם יש משרדים 
  לקבלת קהל והיכן 

  יש קבלת קהל אצל מנהלת החשבונות 

האם יש מוקד טלפוני 
 עצמי/חיצוני

   24/7פניה לאיש המים 

  לא  האם יש אתר אינטרנט
האם קיימת תוכנת 

CRM 
  לא 

חיוב 
 וגביה

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

  בהתאם לכרטסת אצל מנהלת החשבונות 

  חודשית מועדי החיוב 

כיצד מתבצעת קריאת 
  מונים

  ידנית ע"י איש המים 

האם מתבצעת התקנה 
של מונים נוספים 

 לצרכן 

  כן. כאמור בכל חלקה יש בד"כ מספר מונים 

כיצד מופק שובר 
 החיוב

  מערכת ממוחשת 

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

 במזומן, כרטיס אשראי אצל מנהלת החשבונות 

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

  אין נוהל נזילות 

שיטת 
  גביה 

  שיעור גביה 
נמוכים. אופי התושבים בישוב ומאפייני הכנסתם גורמים לכך 

אקונומי נמוך והעדר מקורות -שמדובר בפועל בישוב בדרוג סוציו
 לתשלום 

  מבוססים על הסדרי פריסה שונים  –בעייתיים  הליכי גביה 

דיווח 
וטיפול 

  בתקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים 

  דיווח לאיש המים 

  לאחר בחינת התקלה פונים לקבלן חיצוני  אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

  לתיקון התקלה)

  מהיר 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  מכספי המים 

 כללי 

נושאים נוספים 
שהייתם רוצים 

שיוסדרו במסגרת 
  אמות המידה לשירות 

הכנסות המים אינן מאפשרות פיתוח ותחזוקה. לטווח ארוך עדיף 
  להעביר את הטיפול בנושא למועצה האזורית 
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מידע 
  כללי

  נגבה   שם הישוב 

  קיבוץ  צורת התיישבות

  600 -כ  סה"כ אוכלוסיה 

   250 סה"כ בתי אב 

  1939 שנת הקמה של הישוב 

  יחידות 60קיבוץ חברים + הרחבה  מבנה הישוב

מאפייני 
אספקת 

 המים 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  קיבוץ נגבה

האם קיים בישוב ספק 
 מים נוסף 

  מימי הדרום מנהלים את החשבונות לתושבי ההרחבה

בעל רישיון לאספקת מים לבית / בעל רישיון לאספקת מים לבית  סוג ספק
היתר אינם מים שפירים לחקלאות הקיבוץ מספק רק לרפת . ולחקלאות

  מים שפירים
ספק פעיל בתחום הקיבוץ ובהרחבה מבצע תחזוקת רשת המים +   אופי פעילות

  הסכם עם מימי הדרום

שילוב עם אספקת 
 שירותי ביוב 

מספק שרותי מים וביוב בתחום הקיבוץ ואגרת המט"ש משולמת 
  למועצה על ידי הצרכנים

  אגש"ח  צורת התארגנות 

קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

תעריף ביוב ייחודי מבוסס על סך ההוצאות חלקי . לפי תעריפי תקנות
  כמות המים המוכרת לכל צרכן

מאפייני הפרדת 
 מדידה 

  הפרדת מדידה מלאה מבוסס קר"מ 

במידה וקיימת הרחבה 
האם אספקת המים 
בהרחבה מבוצעת 

בנפרד מאספקת המים 
 לישוב הוותיק

  מבוצעת בנפרד מהקיבוץ ההרחבה חיצונית 

השקעות במערכת 
המים במחנה 

 (שימושים ביתיים)

שליש משטח הקיבוץ הוחלפו . אצל עודד 27 - 26להסתכל בדיווח לפי 
, אין מידע מדוייק מה משקל  2017 - 2016כלל התשתיות שמשק ב 

תשתיות המים והביוב סך ההשקעה בתשתיות שחלק זה של הקיבוץ כ 
 מלש"ח. 17

מספר תקלות 
  באספקת המים 

אין רישום , היו הפסקות כתוצאה מעבודות  -כמעט שאין תקלות  
 ם.שיקו

שיעור צרכנים שנפגעו 
  (הערכה)

 אין מידע

משך השבתה בשעות 
  (הערכה)

 .שעות והכל כתוצאה מעבודות שיקום 3-4-כ 

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

  יש מנהל אחזקה של הקיבוץ אין תוכנית תחזוקת מנע 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

 חירום 

  אין איגום ממקורות 

הערכה כללית לגבי 
 מצב התשתית 

  שנה , ישקמו את כל התשתית בשנים הקרובות  40 -מערכת ישנה כ 

 ת.תעריפי תקנו  תעריף בסיס (א')

 תקנותתעריפי    תעריף ב'
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הכנסות מאספקת מים 
 בסיס החיוב -

 עאין מיד 

הכנסות מאספקת מים 
  בפועל

 עאין מיד 

  

 100% שיעור גביה 

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

סיטי מיינד ,  -מסד הנתונים הצרכני מנוהל במערכת ארד דליה 
התחשיב מבוצע בצד על ידי אהרון בקבצי אקסל ומעבירים להנהלת 

  החשבונות של הקיבוץ
האם ניתנות הטבות 

 בתעריפי המים

  מספקים את ההטבה 

כיצד מנוהלת מערכת 
 ההטבות 

  01/17דיווח אחרון ב  -באקסל ומדווח במערכת רשות המים 

  חודשי  מועדי החיוב 

האם קיימת מערכת 
 קר"מ

  כן 

אם לא כיצד מתבצעת 
 קריאת מונים 

  לא רלוונטי 

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

יש הפרשי מדידה, אך לא מחייבים את הצרכנים על הפרשים אילו, ספק 
  המים סופג

האם מתבצעת התקנה 
של מונים נוספים 

 לצרכן 

יש מקרים של שני מונים, הצרכן משלם חיוב חלקי , הפרדה לפי דרישה 
  משלמים עלות מונה + התקנה של ארד

האם מתבצעת החלפה 
 תקופתית של מונים 

עדיין לא עבר זמנם , מחליפים  2012אין רישום מסודר, כל המונים מ 
  את  מנגנון המונה עקב כך שהסוללה אוזלת

כיצד מופק שובר 
 החיוב

לא מפיקים חשבונות אישיים, החשבון מצטרף לתקציב האישי של 
  הצרכן , במקרה בקשה הצרכן מקבל דף פירוט 

מהם הנתונים 
 המפורטים בשובר 

  אין 

כיצד מופץ שובר 
 החיוב לצרכנים 

  לא רלוונטי 

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

  גביה פנימית  -בתוך התקציב האישי של החברים 

האם מתבצע תהליך  נזילות
בדיקה לוגית של 

  החיוב

  מעקב שוטף אחר נזילות ובדיקה לוגית טרם הפקת החשבון 

האם מתבצעת הערכת 
 צריכה 

  אין הערכת צריכה 

מספר פניות בגין 
 נזילות 

  כולל מקרים של הגינה  -פעמיים שלוש בשבוע 

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות 

  לא מזכים בגין נזילה

מספר עררים (תיקוני 
 צריכה) 

  אין 

שיטת מעקב אחר  אכיפה 
  התשלום 

  לא רלוונטי 
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היקף חובות עבר 
 2015לפני (חובות 

 ₪)ב

  אין 

  לא רלוונטי  שיטת אכיפה 

כמות תיקי אכיפה 
 פתוחים 

  לא רלוונטי 

דיווח על 
 תקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים

  פניה במשק 

  מנהל אחזקה אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

 לתיקון התקלה)

  קצר עד שלוש שעות 

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות 

לתקלה, גורם אחראי 
 וכו') 

  אין 

אם כן כיצד מתמודדים 
 עם ממצאי החקר 

  לא רלוונטי 

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

  לא מבוצע

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  משאבי משק המים בקיבוץ

ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

נתוני כיצד מועברים 
  הצריכה לספק הביוב

  לא רלוונטי 

כיצד מועברים נתונים 
 על נזילות לספק הביוב

מחייבים לפי נפשות לא לפי צריכה + חיוב אגרת המט"ש  -לא רלוונטי 
  לפי צריכת חורף 

איך מתבצע ממשק 
מול ספק הביוב לגבי 

 החיוב לצרכנים 

  לפי תעריפי תקנות צריכת חורף

כיצד מתבצע הליך 
 ערר על חיובי הביוב 

  במועצה 

מספר התלונות על 
הממשק עם ספק 

 הביוב 

  אין 

פניות 
 הציבור

האם יש לספק 
משרדים לקבלת קהל 
  ואיכן (מרחק מהישוב)

  מזכירות המשק

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

 קהל

  7/24 -לא רלוונטי 

מס' הפניות הפיזיות 
 )2015לשנה (

  בשנה  12 -כ 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  צריכות ואופן חישוב הצריכה 

האם יש לספק מוקד 
  )הרחבה מימי הדרום( טלפונים במשק טלפוני עצמי/חיצוני
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האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

  פעולות 

  לא רלוונטי 

כמה ימים ושעות 
 בשבוע קיים מענה 

  ימים  6

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  כמות מוכרת ואופן החישוב

מס' הפניות הטלפוניות 
 בשנה 

  לא רלוונטי 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  , ווטסאפ SMSיש אתר, דואר פנימי , 

האם האתר הינו 
למידע בלבד או שניתן 

 לבצע פעולות 

  לא לפעולות 

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

  אין רישום

האם קיימת תוכנת 

CRM 

  דרך סיטי מיינד -חלקי 

כיצד מתבצע מעקב 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

  אין הרבה  -אישי על ידי אהרון 

האם מתבצע ניתוח של 
 פניות הצרכנים

  לא 

  
  

  קיבוץ שובל   שם הישוב  מידע כללי
  קיבוץ  צורת התיישבות

  700 סה"כ אוכלוסיה 

  270 סה"כ בתי אב 

שנת הקמה של 
 הישוב 

1946  

  יחידות דיור חדשות חברי משק  80-בניה בתוך תחום הקו הכחול כ מבנה הישוב

מאפייני 
אספקת 

 המים 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  קיבוץ שובל 

האם קיים בישוב ספק 
 מים נוסף 

  לא

  בעל רישיון לאספקת מים לבית ולחקלאות  סוג ספק

  ספק פעיל של שירותי מים  אופי פעילות

שילוב עם אספקת 
 שירותי ביוב 

  מספק גם שירותי ביוב 

  אגש"ח צורת התארגנות 
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קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

  לפי תעריפי תקנות / אחר 

במידה וקיימת שיטת חיוב אחרת יש לפרט כיצד מחייבים ומהי שיטת 
קוב  3.5לכל נפש מוקצים . (החיוב מתחת לתעריפי התקנות -החיוב 

לפני ₪  3.8לפי התקנות כולל לזכאים. הקיבוץ מחייב תעריף בהכרה 
עבור דמי ₪  4.68כולל מע"מ מעל כמות מוכרת + ₪  6.3מע"מ + 
לקוב בגין פחת לצורך תחזוקת רשת המים, נזילות וכו'. ₪  1מונה + 

 )הטיפול בביוב נחשב בכלליות המשק

מאפייני הפרדת 
  מדידה 

  הפרדה חלקית 

במידה וקיימת 
הרחבה האם אספקת 

המים בהרחבה 
מבוצעת בנפרד 
מאספקת המים 
 לישוב הוותיק

  לא רלוונטי 

מצב 
תשתית 

המים 
 לבית

   2013 2014 2015 

השקעות במערכת 
המים במחנה 

 (שימושים ביתיים)

100,000  ₪  

ממוצע אחיד (
  )כל שנה

100,000  ₪  

ממוצע אחיד (
  )כל שנה

100,000 ₪  

   )ממוצע אחיד כל שנה(

מספר תקלות 
  באספקת המים 

100  
תקלות  2(

  )בשבוע

100  
תקלות  2(

 )בשבוע

100  
 )תקלות בשבוע 2(

שיעור צרכנים שנפגעו 
  (הערכה)

 לא רלוונטי 

משך השבתה בשעות 
  (הערכה)

  כחצי שעה השבתה 

  

  

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

  כן 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

 חירום 

  )יש גם איגום ברפתות ובלולים(יש מגדל מים 

הערכה כללית לגבי 
  מצב התשתית 

 4שנה ויש שכונות בעלת תשתית חדשה בת  60תשתית ישנה בת 
  שנים, הקיבוץ בשלבי החלפת תשתיות 

 2017    חיוב וגביה

מתחת לתעריף התקנות + מתן שירותי ביוב  החיובים הם(3.047   תעריף בסיס (א')
 )בתעריף זה

החיובים הם מתחת לתעריף התקנות + מתן שירותי ביוב ( 7.47   תעריף ב'
 )בתעריף זה

הכנסות מאספקת 
  בסיס החיוב -מים 

 אין מידע

  

הכנסות מאספקת 
 מים בפועל

₪ אלף  300 -העלות שהקיבוץ מקבל בין הרכישה למכירה הינה כ 
 תלצורך תחזוקת הרשת והתקלו בשנה

  

 100%  שיעור גביה 

כיצד מנוהל מסד 
  הנתונים של הצרכנים 

מסד הנתונים נעשה באמצעות מערכת מידע מומחשבת הנקראת 
"מימד", ובו מבוצעת הפקת חיובי המים, המערכת מעדכנת גם עדכון 

נפשות נגרעון ונוספו, הנהלת חשבונות. בין היתר, במערכת ארד 
מתבצעים קריאות המונה ועוברים למערכת הסיטימיינד ואז מבצעים 

לא מבצעים תיקוני נזילה בשוברי חיובי המים לצרכן היות . את הלוגית
  וממילא הוא מחייב במחיר עלות
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האם ניתנות הטבות 
  בתעריפי המים

  מספקים את ההטבה 

כיצד מנוהלת מערכת 
 ההטבות 

  התבצעו טעינות במערכת ההטבות עד 
יקבל סיוע מאיתנו לבמשך ביצוע טעינות במערכת ההטבות (  2015

  )2016-2017עבור שנים 
  חודשי   מועדי החיוב 

האם קיימת מערכת 
 קר"מ

  )מערכת הסיטי מיינד ששל ארד(כן 

אם לא כיצד מתבצעת 
  קריאת מונים 

  לא רלוונטי 

כיצד מטפלים 
 בהפרשי מדידה 

אין מונים ראשיים, אולם ישנם כמה מבנים שלא ניתן היה (לא רלוונטי 
לבצע בהם הפרדת מדידה ולכן יש מונה אחד משותף לכמה צרכנים 

במבנה והחיוב מתבצע לפי צריכה שמתחלקת במס' נפשות וכמות 
  )הזכאים

האם מתבצעת 
התקנה של מונים 

  נוספים לצרכן 

  לא מתבצעת התקנת מונים נוספים לצרכן 

האם מתבצעת 
החלפה תקופתית של 

 מונים 

כל מונה תקול / עצור מוחלף במיידי, מחליפים את  מנגנון המונה עקב 
  כך שהסוללה אוזלת

כיצד מופק שובר 
 החיוב

  מופק שובר חיוב אישי לכל צרכן בצורה מפורטת

מהם הנתונים 
 המפורטים בשובר 

  ).pdfקיבוץ שובל-מים חשבון..\(מצ"ב שובר לדוגמא 

כיצד מופץ שובר 
 החיוב לצרכנים 

  מחולק בתאי הדואר ובאימייל 

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

  שהצרכן מקבל מהקיבוץהוראת קבע עבור כל השירותים 

האם מתבצע תהליך  נזילות
בדיקה לוגית של 

  החיוב

  כן, במערכת ארד "סיטימיינד"

האם מתבצעת 
 הערכת צריכה 

למעט מקרים שוליים כאשר תיקון המונה מתעכב (אין הערכת צריכה 
  )בשבוע, אז הערכת הצריכה מתבצעת לפי סקופ ממוצע

מספר פניות בגין 
  נזילות 

  כיוון שהקיבוץ מודיע מראש על נזילה באמצעות הקר"מאין, 

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות 

  לא מזכים בגין נזילה

מספר עררים (תיקוני 
 צריכה) 

  אין 

שיטת מעקב אחר  אכיפה 
  התשלום 

  לא רלוונטי 

היקף חובות עבר 
 2015(חובות לפני 

 ₪)ב

  אין 

  לא רלוונטי  שיטת אכיפה 
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כמות תיקי אכיפה 
 פתוחים 

  לא רלוונטי 

דיווח על 
 תקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים

  הקיבוץ מדווח לצרכן על תקלה 

  איש אחזקה  אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

 לתיקון התקלה)

  עד שעה ותלוי באופי והיקף הנזילה -מענה קצר 

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות 

לתקלה, גורם אחראי 
 וכו') 

  כן, איש האחזקה של הקיבוץ 

אם כן כיצד 
מתמודדים עם ממצאי 

 החקר 

מפיקים לקחים למען הישנות מקרים מסוג זה, משנים את סוג הצנרת 
  בהתאם

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

-2הצרכנים, הפחת מסתכם בין כל הצרכנים בין על חשבון  -לא מבוצע 
  אחוז 3

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  משאבי משק המים בקיבוץ

ממשק עם 
ספק 

שירותי 
 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
  הצריכה לספק הביוב

  לא רלוונטי 

כיצד מועברים נתונים 
על נזילות לספק 

 הביוב

  מחייבים לפי נפשות לא לפי צריכה  -לא רלוונטי 

איך מתבצע ממשק 
מול ספק הביוב לגבי 

 החיוב לצרכנים 

  )לכל בית אב יש שוחות אישיות( לא רלוונטי

כיצד מתבצע הליך 
  ערר על חיובי הביוב 

  לא רלוונטי

מספר התלונות על 
הממשק עם ספק 

 הביוב 

  אין 

פניות 
 הציבור

האם יש לספק 
משרדים לקבלת קהל 
  ואיכן (מרחק מהישוב)

  )כמות פניות שולית(מזכירות המשק, פנייה טלפונית, בדוא"ל 

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

  קהל

  7/24 -לא רלוונטי 

מס' הפניות הפיזיות 
 )2015לשנה (

  בשנה  15 -כ 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

במסגרת תיקונים בדירה שלא מרבית הפניות הינם (לא רלוונטי 
  )במסגרת חיובי המים

האם יש לספק מוקד 
  טלפוני עצמי/חיצוני

  מוקד פנימי של הקיבוץ 

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

 פעולות 

  לא רלוונטי 



61 
 

כמה ימים ושעות 
 בשבוע קיים מענה 

  כל השבוע 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  תקלות 

מס' הפניות 
 הטלפוניות בשנה 

  לא רלוונטי 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  כן

האם האתר הינו 
למידע בלבד או 

 שניתן לבצע פעולות 

  לא לפעולות 

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

  אין רישום

האם קיימת תוכנת 

CRM 

  לא 

כיצד מתבצע מעקב 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

  לא רלוונטי 

מתבצע ניתוח  האם
 של פניות הצרכנים

  לא 

  
מידע 
 כללי

שם 
  הישוב 

מושב -כללי מידע..\  מושב עין הבשור 

  .pdfעין הבשור

צורת 
 התיישבות

     מושב 

סה"כ 
 אוכלוסיה 

     נפש 1,200 -כ

סה"כ בתי 
 אב 

 100בני ביתך מעל  80נחלות חקלאיות מתוכם  155( 335
  )משפחות תושבים

 

שנת הקמה 
  של הישוב 

1982    

     שנה  20-יש הרחבה לפני כ מבנה הישוב

מאפייני 
אספקת 

 המים 

שם ספק 
המים (בעל 

  הרישיון)

     מושב עין הבשור 

האם קיים 
בישוב ספק 

 מים נוסף 

     לא

יש לישוב (בעל רישיון לאספקת מים לבית ולחקלאות   סוג ספק
  )אגודה שיתופית חקלאית

  

     ספק פעיל של שירותי מים   אופי פעילות

שילוב עם 
אספקת 

 שירותי ביוב 

ביוב מספקת   מספק רק שירותי מים לבית 
  המועצה האזורית 

צורת 
  התארגנות 

  לאספקת המים   אגש"ח 

     אחר 
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קביעת 
תעריפים 
לאספקת 

  המים לבית 

אג' בגין  0.18החיוב מתבצע לפי תעריף רכישה מקורות + 
 אחזקה שוטפת (דמי חלוקה) 

לפי התקנות מותר 
אג'  0.3להם לגבות 

אבל הישוב גובה 
  פחות מהתקנות

מאפייני 
הפרדת 
  מדידה 

לא מחלקים בנחלות   הפרדה מלאה 
  את הפרשי המדידה 

 במידה
וקיימת 
הרחבה 

האם 
אספקת 

המים 
בהרחבה 
מבוצעת 

בנפרד 
מאספקת 

המים לישוב 
  הוותיק

לא, מדובר באותה אספקת מים, אותם צינורות מובילים 
  את המים 

   

מצב 
תשתית 

המים 
 לבית

   2013 2014 2015   

השקעות 
במערכת 

המים 
במחנה 

(שימושים 
 ביתיים)

באחריות התושבים  30,000 30,000  30,000
להחליף את מוני 
המים, בישוב לא 
 הותקנו מוני קר"מ

מספר 
תקלות 

באספקת 
  המים 

7  7 7   

שיעור 
צרכנים 
שנפגעו 
 (הערכה)

 15-כ
  משפחות 

מעט מאוד כיון שיש   משפחות  15-כ  משפחות  15-כ
לישוב אפשרות 

  לסגור רחוב רחוב 

משך 
השבתה 
בשעות 

  (הערכה)

 כשעתיים  כשעתיים   כשעתיים 
 

האם קיימת 
תכנית 

תחזוקה 
  שנתית 

אין תוכנית תחזוקה כתובה מסודרת. למרות שאיש 
האחזקה מבצע מידי חודש סקירה בשטח על המונים בבתי 

  המגורים ובשדות החקלאיים

   

האם קיימת 
מערכת 

איגום 
תפעולי / 

לשעת 
 חירום 

     לא 

הערכה 
כללית לגבי 

מצב 
 התשתית 

     שהישוב לא ותיק מידי מצב התשתית תקין וטוב, כיוון
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חיוב 
 וגביה

   2013 2014 2015   

תעריף בסיס 
 (א')

6.6316  
  

התעריפים שמחייב  2.5606 2.8792
הישוב נמוכים 

משמעותית ביחס 
לתקנות, ניתן לראות 

תנודות בתעריף כלפי 
מטה משנה לשנה, 

הועד מחליט על 
החיוב בתעריף מידי 

שנה בהתאם 
 לעודפים

   7.2216  8.0358  אין  תעריף ב'

הכנסות 
מאספקת 

בסיס  -מים 
  החיוב

 (לפני מע"מ)

750,000  950,000 950,000 
 

הכנסות 
מאספקת 
  מים בפועל

750,000  950,000 950,000 
 

  100% 100%  100%  שיעור גביה 

כיצד מנוהל 
מסד 

הנתונים של 
  הצרכנים 

     תוכנת מימד מנהלים חיובים, הנהלת חשבונות 

ניתנות האם 
הטבות 

בתעריפי 
 המים

 )15מתוך  4מספקים את ההטבה לחלק מהזכאים (
  ).pdfצרכנים הזכאים להטבה רשימת..\(

  

כיצד 
מנוהלת 
מערכת 

 ההטבות 

רכת מימד, אך לא מערכת ההטבות מנוהלת באמצעות מע
  התבצעו כלל טעינות במערכת ההטבות של הרשות 

   

     חודשי  מועדי החיוב 

האם קיימת 
מערכת 
 קר"מ

     לא

אם לא כיצד 
מתבצעת 

קריאת 
 מונים 

     קריאה ידנית ע"י מסופון באמצעות איש שטח 

כיצד 
מטפלים 
בהפרשי 

 מדידה 

בעיקרון אין הפרשי מדידה בחיובים, הטיפול מתבצע לפי 
  אזורים 

   

האם 
מתבצעת 

התקנה של 
מונים 

מתבצעת התקנה של מונים נוספים לצרכן, ישנה אופציה 
מונים  3בהם בעל הנחלה מתקין מעל מונה אחד, ויש לו 

והישוב למעשה קורא את שלושת המונים ומחייב רק את 
  אע"פ שיש לו שוכריםבעל הנחלה 
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נוספים 
 לצרכן 

האם 
מתבצעת 

החלפה 
תקופתית 
 של מונים 

לא, כיון שבעלי הנחלות מתקינים בעצמם את המונים 
  בבתיהם

   

כיצד מופק 
 שובר החיוב

מופק שובר חיוב אישי לכל צרכן באופן מפורט, השובר 
  מופק בתוכנת מימד

   

מהם 
הנתונים 

המפורטים 
 בשובר 

מושב עין -מים חשבון..\(התקבל שובר לדוגמא 

  ).pdfהבשור

  

כיצד מופץ 
שובר החיוב 

 לצרכנים 

     מחולק בתאי הדואר 

מהם 
אפשרויות 
התשלום 
שניתנות 
 לצרכנים 

     במזומן או שיקים או בהוראת קבע 

האם  נזילות
מתבצע 
תהליך 
בדיקה 

לוגית של 
  החיוב

כן, בתוכנת מימד מתבצעת בדיקה לוגית, מאתרים צריכות 
  חריגות ומטפלים סלקטיבי

   

האם 
מתבצעת 

הערכת 
 צריכה 

כן מתבצעת הערכת צריכה במקרים של מונה תקול, אע"פ 
  שזה מאוד בשוליים

   

מספר פניות 
 בגין נזילות 

     נזילותפניות על  30 -כ

כיצד 
מתמודדים 
 עם נזילות 

 -מתוקנת ע"י הישוב ואחרי השעון  -נזילה לפני השעון 
  מיידעים את הצרכן 

   

מספר 
עררים 

(תיקוני 
 צריכה) 

אין תוכנית תחזוקה כתובה מסודרת. למרות שאיש 
האחזקה מבצע מידי חודש סקירה בשטח על המונים בבתי 

  המגורים ובשדות החקלאיים

   

שיטת מעקב  אכיפה 
אחר 

  התשלום 

לחודש עוברים  20-בכל חודש מפיקים חשבונות ואחרי ה
  על רשימת החייבים 

   

היקף חובות 
עבר (חובות 

 2015לפני 
 ₪)ב

     אין חובות עבר

שיטת 
 אכיפה 

     אין חובות אלא במקרים חריגים שולחים מכתבי התראה
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כמות תיקי 
אכיפה 

 פתוחים 

     לא רלוונטי

דיווח על 
 תקלות 

שיטת 
הדיווח על 
  תקלות מים

שולחים מכתב לצרכן / רושמים הודעה לצרכן בשובר 
  החיוב / שיחת טלפונית במקרים דחופים 

   

אופי המענה 
 לתקלה 

     איש אחזקה של המים 

משך ממוצע 
של מענה 

לתקלה 
(שעות עד 

לתיקון 
 התקלה)

     שלוש -כשעתיים 

האם 
מתבצע חקר 
של התקלה 

(סיבות 
לתקלה, 

גורם אחראי 
 וכו') 

     כן, ע"י איש המים שמתחקר או הקבלן שמבצע את התיקון

אם כן כיצד 
מתמודדים 
עם ממצאי 

 החקר 

מפיקים לקחים למען הישנות מקרים מסוג זה, ומיישמים 
  את ההערות של הקבלן בשטח

   

כיצד 
מתבצע 

חישוב כמות 
המים 

שדלפה 
במסגרת 
 התקלה 

     לא מבוצע

כיצד ממומן 
הטיפול 
 בתקלה 

     משאבי משק המים של המושב

ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד 
מועברים 

נתוני 
הצריכה 

  לספק הביוב

     באמצעות תוכנת המימד ונשלח במייל 

כיצד 
מועברים 

נתונים על 
נזילות 

 לספק הביוב

     באמצעות תוכנת המימד ונשלח במייל 

איך מתבצע 
ממשק מול 
ספק הביוב 
לגבי החיוב 

 לצרכנים 

ספק הביוב מבצע את החיוב ישירות לצרכן באמצעות דפי 
  הארנונה

   

כיצד 
מתבצע 

הליך ערר 

פונים למועצה לצורך בירור על נזילה או אירוע חריג ומזכה 
  את הצרכן בהתאם
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על חיובי 
 הביוב 

מספר 
התלונות על 
הממשק עם 
 ספק הביוב 

     תלונות  5-כ

פניות 
 הציבור

האם יש 
לספק 

משרדים 
לקבלת קהל 
ואיכן (מרחק 

  מהישוב)

     מזכירות המושב, פנייה טלפונית, בדוא"ל 

כמה ימים 
ושעות 
בשבוע 
קיימת 

 קבלת קהל

     ימים בשבוע  5

מס' הפניות 
הפיזיות 

לשנה 
)2015( 

     פיזיותפניות  20-30-כ

נושאים 
עיקריים של 

 הפניה 

     נזילות, לחץ מים (גבוה/נמוך), פיצוצים

האם יש 
לספק מוקד 

טלפוני 
 עצמי/חיצוני

     מוקד פנימי של המושב

האם המוקד 
מקבל 

הודעות או 
מבצע 

 פעולות 

     לא רלוונטי 

כמה ימים 
ושעות 

בשבוע קיים 
 מענה 

     ימים בשבוע בשעות פעילות המשרד 5

נושאים 
עיקריים של 

 הפניה 

     תקלות 

מס' הפניות 
הטלפוניות 

 בשנה 

     לא רלוונטי 

האם יש 
לספק אתר 
 אינטרנט

     לא

האם האתר 
הינו למידע 

בלבד או 
שניתן לבצע 

 פעולות 

     לא רלוונטי
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האם קיים 
תיעוד של 

פניות 
 הצרכנים

     אין רישום

האם קיימת 
 CRMתוכנת 

     לא

כיצד 
מתבצע 

מעקב אחר 
טיפול 

בפניית 
 לקוח

     לא רלוונטי

האם 
מתבצע 

ניתוח של 
פניות 

 הצרכנים

     לא

  
מידע 
 כללי

  כפר חבד  שם הישוב 
  מושב -אגש"ח  צורת התיישבות

  7000 -כ  סה"כ אוכלוסיה 

  + מוסדות ומקוואות  1400 - 1100 -כ  סה"כ בתי אב 

  1949 שנת הקמה של הישוב 

  לא  הישובמבנה 

מאפייני 
אספקת 

 המים 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  כפר חבד מושב עובדים 

האם קיים בישוב ספק 
 מים נוסף 

  לא 

  בעל רישיון  סוג ספק

  אגודת המושב מנהלת את כל ענייני המושב  אופי פעילות

שילוב עם אספקת 
 שירותי ביוב 

  מספק רק שירותי מים לבית 

  אגש"ח  צורת התארגנות 

קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

  לפי תעריפי תקנות

  אין חלוקת מדידה -מדידה בנחלה וליחידות דיור בתוך הנחלה  מאפייני הפרדת מדידה 

במידה וקיימת הרחבה 
האם אספקת המים 
בהרחבה מבוצעת 

בנפרד מאספקת המים 
 לישוב הוותיק

הרחבות , בהרחבות האגודה היא ספק המים ופיתחה את  3יש 
  התשתיות 

   2014 2016 
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מצב 
תשתית 

המים 
 לבית

השקעות במערכת 
המים במחנה 

 (שימושים ביתיים)

ף אל  150 
 ש"ח

  ₪ף אל 250 -החלפת קו מים 
  )שנים קודמות הוחלפו קווי אסבסט ביישוב(

מספר תקלות באספקת 
  המים 

 תקלות 300 -כ  אין מידע  

שיעור צרכנים שנפגעו 
 (הערכה)

  15 - 12 -מעט בתים כ  אין מידע  

משך השבתה בשעות 
 (הערכה)

 עד שעתיים  אין מידע  

האם קיימת תכנית 
 תחזוקה שנתית 

  אין תוכנית תחזוקה 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

 חירום 

  אין איגום ואין תחנות שאיבה 

הערכה כללית לגבי 
 מצב התשתית 

  מרבית הקווים הראשיים טובים מעט קווים דרושה החלפה

חיוב 
 וגביה

   2016 

  אין מידע  תעריף בסיס (א')

 

הכנסות מאספקת מים 
 בסיס החיוב -

 ש"חיון מל 3

הכנסות מאספקת מים 
 בפועל

 אין מידע

  

  )חינוך וישיבות משלמים , מוסדות 50%גובים ממקוואות ( 80%כ  שיעור גביה 

  אחוז  8  שיעור פחת המים 

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

  דב שליו -תוכנה פרטית עשת 

האם ניתנות הטבות 
 בתעריפי המים

  לא הכניסו את הכמויות למערכת ההטבות  -מספקים את ההטבות 

כיצד מנוהלת מערכת 
 ההטבות 

  לא מנהלים רק בתוכנה הייעודית 

  חודשי  מועדי החיוב 

האם קיימת מערכת 
 קר"מ

  מתכוונים להתקין בקרוב  -לא 

אם לא כיצד מתבצעת 
 קריאת מונים 

  קריאות על ידי עובד האגודה 

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

  אין הפרשי מדידה 

האם מתבצעת התקנה 
 של מונים נוספים לצרכן 

על חשבון הצרכן כולל רכישת מתקינים מוני מים לפי דרישה ההתקנה 
  המונים

האם מתבצעת החלפה 
 תקופתית של מונים 

  לא התבצעה מתכוונים לעבור לקר"מ

  הדפסה במקום  כיצד מופק שובר החיוב

מהם הנתונים 
 המפורטים בשובר 

כפר -מים חשבון..\( מצ"ב שובר לדוגמא -חסרים נתונים בשובר 

  ).pdfחבד
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כיצד מופץ שובר החיוב 
 לצרכנים 

  בדואר ישראל

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

  הוראות קבע  50%כ.א, בנק הדואר, הוראות קבע, 

האם מתבצע תהליך  נזילות
  בדיקה לוגית של החיוב

  כן על ידי קורא המונים 

האם מתבצעת הערכת 
 צריכה 

  ממוצע שלושה חודשים  -הערכת צריכה 

מספר פניות בגין 
 נזילות 

  מ"ק זיכוי נזילות  7500 - 2016שנת 

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות 

  תקופות והכמות של הנזילה 3צריכה רגילה לפי 

מספר עררים (תיקוני 
 צריכה) 

  בחודש  10 -כ 

שיטת מעקב אחר  אכיפה 
  התשלום 

  מעקב לא ממוחשב 

היקף חובות עבר 
 2015(חובות לפני 

 ₪)ב

  אין מידע מובחן בין ארנונה למים 

  התראות לא נשלחות אלא מידע על היתרות בשובר השוטף שיטת אכיפה 

כמות תיקי אכיפה 
 פתוחים 

  אין

דיווח על 
 תקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים

  טלפונית לוועד האגודה ולאיש המים

  איש המים אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

 לתיקון התקלה)

  עד שעתיים

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות 

לתקלה, גורם אחראי 
 וכו') 

  חקר כשצריך  -איש המים 

אם כן כיצד מתמודדים 
 עם ממצאי החקר 

  החלפת צינורות במידת הצורך

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

  לא מחושב

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  מהשוטף

ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
  הצריכה לספק הביוב

  מעבירים כל חודש למועצה

נתונים כיצד מועברים 
 על נזילות לספק הביוב

  הוועד לא מעביר , הצרכן מעביר 
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איך מתבצע ממשק מול 
ספק הביוב לגבי החיוב 

 לצרכנים 

  העברת נתוני קריאות 

כיצד מתבצע הליך ערר 
 על חיובי הביוב 

  עצמאית על ידי הצרכן 

מספר התלונות על 
 הממשק עם ספק הביוב 

  לא ידוע 

פניות 
 הציבור

לספק משרדים האם יש 
לקבלת קהל והיכן 

  (מרחק מהישוב)

  משרדי וועד האגודה 

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

 קהל

  19עד  8שישה ימים מ 

מס' הפניות הפיזיות 
 )2015לשנה (

  לא ידוע 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  נזילות , תשלומים וצריכות

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

  אין 

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

 פעולות 

  אין 

כמה ימים ושעות 
 בשבוע קיים מענה 

  אין 

מס' הפניות הטלפוניות 
 בשנה 

  לא רשום 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  יש אתר 

האם האתר הינו למידע 
בלבד או שניתן לבצע 

 פעולות 

  אתר בפיתוח 

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

  לא 

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  לא 

כיצד מתבצע מעקב 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

  אישי פרטני על ידי איש המים 

האם מתבצע ניתוח של 
 פניות הצרכנים

  לא 

  
  

מידע 
 כללי

  ישוב קהילתי מעגלים   שם הישוב 
  ישוב קהילתי   צורת התיישבות

  1,800 -כ סה"כ אוכלוסיה 

  320 סה"כ בתי אב 

שנת הקמה של 
 הישוב 

1954  
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  לאתיופים ולאחר מכן הפשירו שכונה נוספת 1980יש הרחבה בשנת  מבנה הישוב

מאפייני 
אספקת 

 המים 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  ישוב מעגלים 

האם קיים בישוב ספק 
 מים נוסף 

  אין 

  בעל רישיון לאספקת מים לבית  סוג ספק

  )מי רם מבצעים את תפעול המים(ספק פעיל של שירותי מים  אופי פעילות

שילוב עם אספקת 
  שירותי ביוב 

  )ע"י מועצה אזורית שדות נגב( מספק רק שירותי מים לבית

  ועד מקומי  צורת התארגנות 

קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

כמות מוכרת ומעל למוכרת. הישוב לא מחייב את (לפי תעריפי תקנות 
  )התושבים על פחת המים אלא מי רם סופג את הפחת לפי הסכם  

במידה וקיימת שיטת חיוב אחרת יש לפרט כיצד מחייבים ומהי שיטת 
  החיוב 

מאפייני הפרדת 
  מדידה 

  )מונה אחד לכל דירה, בישוב מותקנים קר"מ( הפרדה מלאה

במידה וקיימת 
הרחבה האם אספקת 

המים בהרחבה 
מבוצעת בנפרד 

מאספקת המים לישוב 
  הוותיק

  לא, מדובר בישוב אחד, לכל תושב יש את המגרש שלו 

מצב 
תשתית 

המים 
 לבית

   2013 2014 2015 

השקעות במערכת 
המים במחנה 

 (שימושים ביתיים)

בשלוש שנים אחרונות לא בוצעו השקעות. יש שתי שכונות חדשות ( 0
שנבנו לפני כעשור, בעבר אומנם היו הרבה פיצוצים אבל מאז שהתקנו 

 )שובר לחץ ברמד, הפיצוצים ירדו באופן משמעות

מספר תקלות 
  באספקת המים 

10  10 10 

משך השבתה בשעות 
 (הערכה)

  עד שעתיים 
מאחר ויש הפרדה של אזורי צריכה אזי לא סוגרים לכל התושבים את (

  )SMSהמים, הישוב מעדכן את התושביםפ במקרה פיצוץ באמצעות 
   

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

  )שייך למי רם(אין 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

  חירום 

  אין איגום 

הערכה כללית לגבי 
 מצב התשתית 

  )שנה 20גיל הצינורות כ (תשתית חדשה 

   2017 
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חיוב 
  וגביה

 )לפי תעריפי תקנות(3.845  תעריף בסיס (א')

 )לפי תעריפי תקנות(7.685   תעריף ב'

הכנסות מאספקת 
  בסיס החיוב -מים 

 לפי הסכם עם מי רם 

הכנסות מאספקת 
  מים בפועל

  לפי הסכם עם מי רם, מבצעים את הגביה 

 

  99%   שיעור גביה 

כיצד מנוהל מסד 
 הנתונים של הצרכנים 

  בתוכנת פריוריסיטי 

האם ניתנות הטבות 
 בתעריפי המים

לא הכניסו את הכמויות  -מספקים את ההטבות לכל זכאי שפונה  
  למערכת ההטבות 

כיצד מנוהלת מערכת 
 ההטבות 

לחלק מהזכאים ניתנת הטבה בפועל אך לא מתבצעת טעינה למערכת 
  ההטבות 

  דו חודשי מועדי החיוב 

האם קיימת מערכת 
 קר"מ

  )יש ארבעה אזורי צריכה, ואז מבצעים מאזן פחת(כן 

אם לא כיצד מתבצעת 
  קריאת מונים 

  לא רלוונטי 

כיצד מטפלים 
 בהפרשי מדידה 

  אין הפרשי מדידה

האם מתבצעת 
התקנה של מונים 

 נוספים לצרכן 

  לא

האם מתבצעת 
החלפה תקופתית של 

 מונים 

  כן 

כיצד מופק שובר 
 החיוב

  מי רם 

מהם הנתונים 
 המפורטים בשובר 

  ).pdfישוב מעגלים-מים חשבון..\(מצ"ב שובר לדוגמא 

כיצד מופץ שובר 
 החיוב לצרכנים 

  בדואר

מהם אפשרויות 
התשלום שניתנות 

 לצרכנים 

  הוראת קבע/ישראכרט/שיקים/בנק/במזומן

האם מתבצע תהליך  נזילות
בדיקה לוגית של 

  החיוב

  מתבצע דרך מעקב רציף על הקר"מ 

האם מתבצעת 
 הערכת צריכה 

  מקבילה אשתקד

מספר פניות בגין 
 נזילות 

  בשנה הרוב נמנעים עקב הודעות על נזילה 3-5 -כ 

כיצד מתמודדים עם 
 נזילות 

  בודקים כל יום קר"מ ומתריעים 
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מספר עררים (תיקוני 
 צריכה) 

  מעט מאוד עקב מעקב יומי עם הקרמ 

שיטת מעקב אחר  אכיפה 
  התשלום 

  מבוצע על ידי מירם + ועד היישוב דוחות גיול חובות רבעוניים 

היקף חובות עבר 
 2015(חובות לפני 

 ₪)ב

  אין חובות עבר

  התראות + טלפונים והגעה לבתי חייבים  שיטת אכיפה 

כמות תיקי אכיפה 
 פתוחים 

  חייבים  5

דיווח על 
 תקלות 

שיטת הדיווח על 
  תקלות מים

לתושבים, בד"כ לא מתבצעת סגירת מים,  SMSבעת פיצוץ יוצא הודעת 
  כל העברת מד מים נעשה בתאום ובאישור מזכירות הועד

  מגיעים למקום  אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד 

 לתיקון התקלה)

  כשעתיים לכל היותר, לקבוצה קטנה

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות 

לתקלה, גורם אחראי 
 וכו') 

  כן, מפיקים לקחים ומחליפים קו צנרת במקרה הצורך 

אם כן כיצד 
מתמודדים עם ממצאי 

 החקר 

אם קיים מקום חוזר על עצמו אז מחליפים מקטע, שומרים על לחץ אויר 
  דינמי בימי שישי לפני כניסת שבת 

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

  חישוב פחת המים נעשה ע"י מי רם

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  באמצעות מי רם 

ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
  הצריכה לספק הביוב

  אין ממשק

כיצד מועברים נתונים 
על נזילות לספק 

 הביוב

  לא ידוע 

איך מתבצע ממשק 
מול ספק הביוב לגבי 

 החיוב לצרכנים 

  לא ידוע 

כיצד מתבצע הליך 
 ערר על חיובי הביוב 

  לא ידוע 

מספר התלונות על 
הממשק עם ספק 

 הביוב 

  לא ידוע 
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פניות 
 הציבור

האם יש לספק 
משרדים לקבלת קהל 
  והיכן (מרחק מהישוב)

  במשרדי הועד המקומי 

כמה ימים ושעות 
בשבוע קיימת קבלת 

 קהל

   16:00-18:00ויום ג' מ  13:00 - 8:00ה', מ -ימים א'

מס' הפניות הפיזיות 
 )2015לשנה (

  בשנה  400כ 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

מצב חשבון, עדכון נפשות, תשלום, החלפת משלמים, השגות על חיוב 
 שיטת הישוב בהחלפת משלמים הינה שספק המים מותיר את( המים

בעל הנכס כאחראי גם על מד המים וגם על חובות השוכרים במידה 
  )ונותרים יתרות חוב בנכס

האם יש לספק מוקד 
  טלפוני עצמי/חיצוני

  )מוקד של מי רם(כן 

האם המוקד מקבל 
הודעות או מבצע 

  פעולות 

  כן 

כמה ימים ושעות 
 בשבוע קיים מענה 

   24/7כל יום 

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  פיצוצים, נזילות 

מס' הפניות 
 הטלפוניות בשנה 

  20כ 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  למי רם  -כן 

האם האתר הינו 
למידע בלבד או שניתן 

 לבצע פעולות 

  אתר של מי רם ניתן לבצע בו פעולות ולקבל מידע 

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

  כן 

האם קיימת תוכנת 
CRM 

  כן 

מתבצע מעקב כיצד 
אחר טיפול בפניית 

 לקוח

הפניה מתקבלת למזכירות הישוב מתועדת במייל ומועברת ישירות למי 
  רם לצורך תיעוד במערכת הממוחשבת 

האם מתבצע ניתוח 
 של פניות הצרכנים

  כן

  
  
  
מידע 
 כללי

  מושב משען   שם הישוב 
  מושב עובדים  צורת התיישבות

  1,151 סה"כ אוכלוסיה 

  בתי אב  173 סה"כ בתי אב 

  1949 שנת הקמה של הישוב 
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  כן  מבנה הישוב

מאפייני 
אספקת 

 המים 

שם ספק המים (בעל 
  הרישיון)

  מושב משען 

האם קיים בישוב ספק 
 מים נוסף 

  לא 

  בעל רישיון לאספקת מים לבית ולחקלאות  סוג ספק

  ספק פעיל של שירותי מים  אופי פעילות

שילוב עם אספקת 
 שירותי ביוב 

  מספק רק שירותי מים לבית

  אגש"ח  צורת התארגנות 

קביעת תעריפים 
 לאספקת המים לבית 

  )עדכון נפשות חודשי על ידי מזכירת  היישוב( לפי תעריפי תקנות

במידה וקיימת שיטת חיוב אחרת יש לפרט כיצד מחייבים ומהי שיטת 
  החיוב 

  )יש מונה בודד לנחלה(הפרדה מלאה  מאפייני הפרדת מדידה 
במידה וקיימת הרחבה 

האם אספקת המים 
בהרחבה מבוצעת בנפרד 

מאספקת המים לישוב 
  הוותיק

  המושב מספק גם בהרחבות 

מצב 
תשתית 

המים 
 לבית

   

השקעות במערכת המים 
במחנה (שימושים 

  ביתיים)

2016 2017 

 547000  
לפי ותר לביצוע (

 500התוכנית 
ש"ח ף אל

 )נוספים

1035000  
 )ש"ח נוספיםף אל 500תר לביצוע לפי התוכנית (י

מספר תקלות באספקת 
  המים 

 אין רישום מדוייק רק הנהלת חשבונות  20 

שיעור צרכנים שנפגעו 
  (הערכה)

   

 לא ידוע 

  

משך השבתה בשעות 
  (הערכה)

 שעות 2 -משך זמן קצר כ 

  

האם קיימת תכנית 
  תחזוקה שנתית 

  לא 

האם קיימת מערכת 
איגום תפעולי / לשעת 

 חירום 

  לא 

הערכה כללית לגבי מצב 
 התשתית 

תשתיות ישנות מבצעים החלפה בשנתיים האחרונות של חלק ניכר 
  מהתשתית

חיוב 
 וגביה

   2013 2014 2016 

 תעריפי תקנות   תעריף בסיס (א')
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 מידעאין   תעריף ב'

  

 -הכנסות מאספקת מים 
 בסיס החיוב

 )ש"חף אל 467מים לבית (₪ יון לימ  1.6

הכנסות מאספקת מים 
  בפועל

 ח"שמיליון   1.6

 )אין חובות אבודים( 99% שיעור גביה 

כיצד מנוהל מסד 
  הנתונים של הצרכנים 

  )מערכת עתיקה ביותר מיועד להנהלת חשבונות( מערכת ממוחשבת 

ניתנות הטבות האם 
  בתעריפי המים

  מספקים 

כיצד מנוהלת מערכת 
 ההטבות 

לא ידעו על היכולת לקבל  -לא דורשים את ההטבה ( במערכת המחשב 
  )את התמורה

  חודשי   מועדי החיוב 

האם קיימת מערכת 
 קר"מ

  אין 

אם לא כיצד מתבצעת 
 קריאת מונים 

  רישום ידני על גבי קובץ  -קריאה ידנית על ידי איש המים במושב 

כיצד מטפלים בהפרשי 
 מדידה 

  אין הפרשי מדידה 

האם מתבצעת התקנה 
 של מונים נוספים לצרכן 

  ₪ 750יש אופציה להתקנת מונה נוסף לפי עלות ההתקנה כ 

האם מתבצעת החלפה 
 תקופתית של מונים 

  לא ידוע 

  הדפסה מקומית  שובר החיובכיצד מופק 

מהם הנתונים המפורטים 
 בשובר 

  ).pdfמושב משען-מים חשבון..\(לקבל שובר לדוגמא 

כיצד מופץ שובר החיוב 
 לצרכנים 

  באמצעות המזכירות מחולק לתאי הדואר

מהם אפשרויות התשלום 
 שניתנות לצרכנים 

  הוראת קבע או מזכירות המושב 

האם מתבצע תהליך  נזילות
  בדיקה לוגית של החיוב

  בדיקה לוגית ידנית ( לא ממוחשב על ידי מנהל החשבונות )

האם מתבצעת הערכת 
 צריכה 

  לפי תקופה מקבילה אשתקד  -מבצעים הערכה 

סוג של החלטה של וועד (מבצעים זיכויים לגבי נזילות אבל לא לפי תקנות  מספר פניות בגין נזילות 
  )המושב

כיצד מתמודדים עם 
  נזילות 

  בד"כ לפי צריכה רגילה ועודף הכמות 

מספר עררים (תיקוני 
 צריכה) 

  בשנה 2כמעט ואין אולי 
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שיטת מעקב אחר  אכיפה 
  התשלום 

מתקשרים  -משלמים בהוראת קבע, מפיקים דוח יתרות חודשי  90%
  טלפונית לתזכר  

היקף חובות עבר (חובות 
 ₪)ב 2015לפני 

  לא חוב אבוד -של צרכן אחד שבהסדר המשקם ₪  12000

  אין צורך באכיפה שיטת אכיפה 

כמות תיקי אכיפה 
 פתוחים 

  אין 

דיווח 
על 

 תקלות 

שיטת הדיווח על תקלות 
  מים

  או וועד המושב -הודעה לאיש המים 

  תיקון על ידי קבלן אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה 
לתקלה (שעות עד לתיקון 

 התקלה)

  מיידית

האם מתבצע חקר של 
התקלה (סיבות לתקלה, 

 גורם אחראי וכו') 

  לא ידוע 

אם כן כיצד מתמודדים 
 עם ממצאי החקר 

  מחליפים קווי מים 

כיצד מתבצע חישוב 
כמות המים שדלפה 

 במסגרת התקלה 

  פחת למושב 9%לא מבוצע יש כ 

כיצד ממומן הטיפול 
 בתקלה 

  מהשוטף של המושב

ממשק 
עם 

ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני 
  הצריכה לספק הביוב

  מספקים על ידי וועד המושב

כיצד מועברים נתונים על 
 נזילות לספק הביוב

  מעבירים נזילה במיוחדלא 

איך מתבצע ממשק מול 
ספק הביוב לגבי החיוב 

 לצרכנים 

  אין ממשק

כיצד מתבצע הליך ערר 
 על חיובי הביוב 

  אין הליך

מספר התלונות על 
 הממשק עם ספק הביוב 

  לא ידוע 

פניות 
 הציבור

האם יש לספק משרדים 
לקבלת קהל ואיכן (מרחק 

  מהישוב)

  עם מזכירה  -משרד וועד המושב 

כמה ימים ושעות בשבוע 
 קיימת קבלת קהל

  1400ימים עד שעה  4
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מס' הפניות הפיזיות 
 )2015לשנה (

  פניות לשנה  20

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  טעות קריאה 

האם יש לספק מוקד 
 טלפוני עצמי/חיצוני

  מענה דרך המשרד  -לא 

האם המוקד מקבל 
 הודעות או מבצע פעולות 

  לא רלוונטי 

כמה ימים ושעות בשבוע 
 קיים מענה 

  לפי שעות המשרד

נושאים עיקריים של 
 הפניה 

  טעויות קריאה 

מס' הפניות הטלפוניות 
 בשנה 

  לא ידוע 

האם יש לספק אתר 
 אינטרנט

  לא 

האם האתר הינו למידע 
בלבד או שניתן לבצע 

 פעולות 

  לא 

האם קיים תיעוד של 
 פניות הצרכנים

  תיעוד ידני בקלסר

  לא  CRMהאם קיימת תוכנת 

כיצד מתבצע מעקב אחר 
 טיפול בפניית לקוח

  לא רלוונטי 

האם מתבצע ניתוח של 
 פניות הצרכנים

  לא רלוונטי 

  
  
מידע 
 כללי

  גבעות בר   שם הישוב 
  ישוב קהילתי  צורת התיישבות

  1,200 -כ סה"כ אוכלוסיה 

  234 סה"כ בתי אב 

  02/10/2005 שנת הקמה של הישוב 

  אין הרחבה  מבנה הישוב

מאפייני 
אספקת 

 המים 

  גבעות בר   שם ספק המים (בעל הרישיון)

  לא  האם קיים בישוב ספק מים נוסף 

  בעל רישיון לאספקת מים לבית  סוג ספק

  ספק פעיל של שירותי מים  אופי פעילות

  )המועצה מספקת שירותי ביוב(מספק רק שירותי מים לבית  שילוב עם אספקת שירותי ביוב 



79 
 

חלק באגודה שיתופית וחלק דרך ועד ( אגש"ח + ועד מקומי  צורת התארגנות 
  )מקומי

קביעת תעריפים לאספקת המים 
  לבית 

  לפי תעריפי תקנות 

במידה וקיימת שיטת חיוב אחרת יש לפרט כיצד מחייבים ומהי 
 שיטת החיוב 

  הפרדה מלאה  מאפייני הפרדת מדידה 

במידה וקיימת הרחבה האם 
אספקת המים בהרחבה מבוצעת 

בנפרד מאספקת המים לישוב 
 הוותיק

  לא רלוונטי 

האם קיימת תכנית תחזוקה 
 שנתית 

  )התחזוקה של הישובנתי רב שוטר אחראי על (אין 

האם קיימת מערכת איגום 
  תפעולי / לשעת חירום 

  לא קיימת 

הערכה כללית לגבי מצב 
 התשתית 

  )שנים 10-כ(חדש 

חיוב 
  וגביה

   2013 2015 2016 

 החיוב לפי תעריפי תקנות  תעריף בסיס (א')

 החיוב לפי תעריפי תקנות    תעריף ב'

בסיס  -הכנסות מאספקת מים 
  החיוב

   588,000 717,000  
לא מחייבים את הצרכנים בפחת המים (
 )פחת נמוך מאוד הרשת חדשה -

 צרכנים סרבני תשלום 3ישנם  - 100%שיעור גבייה    הכנסות מאספקת מים בפועל

 99%  שיעור גביה 

כיצד מנוהל מסד הנתונים של 
 הצרכנים 

 הקריאות מתקבלות באמצעות תוכנת(בתוכנת דאטאפלו 
  )סיטימיינד

האם ניתנות הטבות בתעריפי 
  המים

  מספקים את ההטבות לזכאים

טעינה אחרונה ( מתבצעת טעינת זכאים במערכת ההטבות כיצד מנוהלת מערכת ההטבות 
  )30/11/16-בוצעה ב

  חודשי  מועדי החיוב 

  כן  האם קיימת מערכת קר"מ

אם לא כיצד מתבצעת קריאת 
 מונים 

  לא רלוונטי 

  אין הפרשי מדידה כיצד מטפלים בהפרשי מדידה 

האם מתבצעת התקנה של מונים 
 נוספים לצרכן 

  צרכנים) 3-רק במקרים בודדים ביחידות דיור (כ(לא 



80 
 

האם מתבצעת החלפה תקופתית 
  של מונים 

  )במקרים של תקלה במונה(כן 

  ע"י מזכירות הישוב בתוכנת דאטאפלו   כיצד מופק שובר החיוב

  ).pdfגבעות בר -מים  חשבון..\( מצ"ב שובר לדוגמא מהם הנתונים המפורטים בשובר 

  במייל אישי לכל תושב כיצד מופץ שובר החיוב לצרכנים 

מהם אפשרויות התשלום 
 שניתנות לצרכנים 

  הוראת קבע/ שיקים/ העברה בנקאית / במזומן

האם מתבצע תהליך בדיקה  נזילות
  לוגית של החיוב

שולחים לתושב יומיים לפני החיוב שובר לצפייה לצורך (כן 
בדיקת הצריכה שחויב, בודקת כמויות חריגות בשיתוף עם איש 

  )השטח
במקרים בהם מונה תקול, שולחת איש שטח בודק את (לא   האם מתבצעת הערכת צריכה 

תקינותו ומחליף במיידי, מתקבלת קריאת פירוק למזכירה 
 )ומוציאה חיוב תקין

  פניות על נזילה   200 -כ  מספר פניות בגין נזילות 

איתור נזילה  (שיטת בדיקה, כמות ותעריף לחיוב במקרה נזילה  כיצד מתמודדים עם נזילות 
מיידי ע"י המזכירה באמצעות דו"ח שמתקבל כל בוקר ממערכת 

הסיטימיינד, מעדכנת את התושב מיידית מוודאה שתוקנה 
  )הנזילה ומוציאה חיוב

   18-כ  מספר עררים (תיקוני צריכה) 

 )תושבים סרבני תשלום 3-ישנם כ (   הישובע"י מזכירות   שיטת מעקב אחר התשלום  אכיפה 

היקף חובות עבר (חובות לפני 
  ₪)ב 2015

  אין חובות עבר

  התראות בגין חוב / פעולה משפטית שיטת אכיפה 

  חייבים  3 כמות תיקי אכיפה פתוחים 

דיווח על 
 תקלות 

  טלפונית   שיטת הדיווח על תקלות מים

  קבלן חיצוני מתקן בפועל -השטח שולחת את איש  אופי המענה לתקלה 

משך ממוצע של מענה לתקלה 
 (שעות עד לתיקון התקלה)

  עד שעתיים  -מיידי 

האם מתבצע חקר של התקלה 
 (סיבות לתקלה, גורם אחראי וכו') 

  החלפת צינור 

כיצד מתבצע חישוב כמות המים 
 שדלפה במסגרת התקלה 

  לא רלוונטי 

  לא רלוונטי  כיצד ממומן הטיפול בתקלה 
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ממשק 
עם ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני הצריכה 
  לספק הביוב

מזכירות הישוב מעבירה למועצה את קריאות המונה אחת 
  לחודשיים 

כיצד מועברים נתונים על נזילות 
 לספק הביוב

  שולחת למועצה את הצהרת התושב ואת תיקון הקריאה

איך מתבצע ממשק מול ספק 
 הביוב לגבי החיוב לצרכנים 

  המועצה שולחת את חיוב הביוב יחד עם שובר הארנונה

כיצד מתבצע הליך ערר על חיובי 
 הביוב 

  לא ידוע 

מספר התלונות על הממשק עם 
 ספק הביוב 

  לא ידוע 

פניות 
 הציבור

האם יש לספק משרדים לקבלת 
  קהל ואיכן (מרחק מהישוב)

  מזכירות הישוב 

כמה ימים ושעות בשבוע קיימת 
 קבלת קהל

  7/  24כל ימות השבוע 

מס' הפניות הפיזיות לשנה 
)2015( 

  10כ 

  זיכוי נזילות / עדכון נפשות  נושאים עיקריים של הפניה 

האם יש לספק מוקד טלפוני 
 עצמי/חיצוני

  במשרדי האגודה 

האם המוקד מקבל הודעות או 
 מבצע פעולות 

  מבצע פעולות 

כמה ימים ושעות בשבוע קיים 
 מענה 

  24/7חמישה ימים + איש המים 

  זיכוי נזילות + עדכון נפשות  נושאים עיקריים של הפניה 

  10 מס' הפניות הטלפוניות בשנה 

  יש אתר  האם יש לספק אתר אינטרנט

האם האתר הינו למידע בלבד או 
 שניתן לבצע פעולות 

  למידע + פעולות 

האם קיים תיעוד של פניות 
 הצרכנים

  ידני

  לא CRMהאם קיימת תוכנת 

כיצד מתבצע מעקב אחר טיפול 
 בפניית לקוח

  אין מעקב טיפול במקום 

האם מתבצע ניתוח של פניות 
 הצרכנים

  לא 

  
מידע 
 כללי

  טירה   שם הישוב 
מניות לכל האגודה לכל  221בעלי האגודה בעלי מניות  (אגודת מים  צורת התיישבות

  )חבר מניה אחת

  6000  סה"כ אוכלוסיה 
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  1200  סה"כ בתי אב 

  1968האגודה משנת  שנת הקמה של הישוב 

  )תשתית החלוקה שייכת לאגודה (שכונה בתוך טירה  מבנה הישוב

מאפייני 
אספקת 

  המים 

  אל אינתאג'  המים (בעל הרישיון)שם ספק 

האם קיים בישוב ספק מים 
 נוסף 

  תאגיד מעיינות המשולש ואגודות נוספות 

  בעל רישיון לאספקת מים לבית ולחקלאות  סוג ספק

  ספק מפיק  אופי פעילות

שילוב עם אספקת שירותי 
 ביוב 

  מספק רק שירותי מים לבית 

  אגש"ח צורת התארגנות 

קביעת תעריפים לאספקת 
 המים לבית 

שקלים השתתפות באחזקת רשת  7מחייבים  (תעריפי תקנות 

  )בחודש

במידה וקיימת שיטת חיוב אחרת יש לפרט כיצד מחייבים ומהי 
  שיטת החיוב 

  הפרדה מלאה  מאפייני הפרדת מדידה 

במידה וקיימת הרחבה האם 
אספקת המים בהרחבה 

מבוצעת בנפרד מאספקת 
 המים לישוב הוותיק

  לא רלוונטי 

מצב 
תשתית 

המים 
 לבית

   2013 2014 2015 

השקעות במערכת המים 
 במחנה (שימושים ביתיים)

ופחות , אורך הצינורות אין מידע  7 -מרבית צנרת המים חדשה  
  ק"מ 12לאורך הצנרת באגודה בערך 

 של קבלנים שלא שייכיםאין תקלות אלא אם יש פגיעות     מספר תקלות באספקת המים 

  

שיעור צרכנים שנפגעו 
  (הערכה)

 אחרי החלפת הרשת אין הפסקות מים  

  

האם קיימת תכנית תחזוקה 
 שנתית 

  יש תוכנית תחזוקה שנתית 

האם קיימת מערכת איגום 
 תפעולי / לשעת חירום 

  מ"ק 250 -קיימת בריכת איגום 

הערכה כללית לגבי מצב 
 התשתית 

  תשתית חדשה 

חיוב 
 וגביה

   2015 

 תעריפי תקנות תעריף בסיס (א')

  

  אין מידע  תעריף ב'
  

בסיס  -הכנסות מאספקת מים 
 החיוב

  
 אלמ"ק שנתי 500 -כ  

  

  אין מידע   הכנסות מאספקת מים בפועל
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 )הוראות קבע 50%(אחוז  70-80 שיעור גביה 

כיצד מנוהל מסד הנתונים של 
  הצרכנים 

  תיקיי צרכנים + תוכנה ייעודית 

האם ניתנות הטבות בתעריפי 
 המים

  מספקים 

  ממוחשב מדווח באתר הרשוות  כיצד מנוהלת מערכת ההטבות 

  חודשי מועדי החיוב 

  לא  האם קיימת מערכת קר"מ

אם לא כיצד מתבצעת קריאת 
 מונים 

  ידנית על גבי קובץ מודפס 

  אין הפרשי מדידה כיצד מטפלים בהפרשי מדידה 

האם מתבצעת התקנה של 
 מונים נוספים לצרכן 

  לא מתקינים 

האם מתבצעת החלפה 
 תקופתית של מונים 

  מבצעים

  מודפס מקומי כיצד מופק שובר החיוב

מהם הנתונים המפורטים 
 בשובר 

  ).'pdfאנתאג-אל אגודת-חשבון מים..\(מצ"ב שובר דוגמא 

כיצד מופץ שובר החיוב 
 לצרכנים 

  חלק קטן בדואר -חלוקה עצמית 

מהם אפשרויות התשלום 
 שניתנות לצרכנים 

  דואר , בנק , גביה עצמית בבית הצרכן ה"ק, כ.א, במשרדי האגודה,

האם מתבצע תהליך בדיקה  נזילות
  לוגית של החיוב

  בודקים ביחס לצריכה רגילה, אימות קריאה  -כן 

  לפי צריכה מקבילה אשתקד -כן  האם מתבצעת הערכת צריכה 

  בשנה 30 -כ  מספר פניות בגין נזילות 

נזילות לפי נתוני הקריאה, הודעות בבית הלקוח, מודיעים על  כיצד מתמודדים עם נזילות 
  טלפונים מתקשרים וכדומה

  בשנה  4 - 3 -כ  מספר עררים (תיקוני צריכה) 

טבלת מעקב קיימת אצל מנהלי האגודה ומבצעים את פעולות   שיטת מעקב אחר התשלום  אכיפה 
  האיזכור וגביה בבית הלקוחות 

היקף חובות עבר (חובות לפני 
 ₪)ב 2015

  אלש"ח מצטבר  400 -כ 
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טלפונים ומעקב על תשלומים כולל הוצאה לפועל במקרים של  שיטת אכיפה 
  המחאות חוזרות 

  תיקים  10 -כ  כמות תיקי אכיפה פתוחים 

דיווח 
על 

 תקלות 

  טלפון למנהלי האגודה   שיטת הדיווח על תקלות מים

  טיפול של האגודה  אופי המענה לתקלה 

ממוצע של מענה לתקלה משך 
 (שעות עד לתיקון התקלה)

  מיידית 

האם מתבצע חקר של התקלה 
(סיבות לתקלה, גורם אחראי 

 וכו') 

  מתבצע 

אם כן כיצד מתמודדים עם 
 ממצאי החקר 

  הוחלפו הצינורות, מחזיקים ציוד חירום במלאי 

כיצד מתבצע חישוב כמות 
המים שדלפה במסגרת 

 התקלה 

   7%ל  5%פחת המים בין 

  משאבים שוטפים  כיצד ממומן הטיפול בתקלה 

ממשק 
עם 

ספק 
שירותי 

 ביוב 

כיצד מועברים נתוני הצריכה 
  לספק הביוב

רק השנה התחילו (קובץ אקסל  -העברת נתוני קריאה שוטף 
  )להעביר קריאות לצרכני התאגיד

כיצד מועברים נתונים על 
  נזילות לספק הביוב

  האגודה לא מודעת לתורך בזיכוי נזילה 

איך מתבצע ממשק מול ספק 
 הביוב לגבי החיוב לצרכנים 

העברת הצריכה אחת  -מעבירים קריאות פעם ראשונה השנה 
  לשנה

כיצד מתבצע הליך ערר על 
 חיובי הביוב 

  בתאגיד ישירות

מספר התלונות על הממשק 
 עם ספק הביוב 

  לא ידוע

פניות 
 הציבור

האם יש לספק משרדים 
לקבלת קהל ואיכן (מרחק 

  מהישוב)

  משרדי האגודה 

כמה ימים ושעות בשבוע 
 קיימת קבלת קהל

  ימים בשבוע  7

מס' הפניות הפיזיות לשנה 
)2015( 

  לא רשום 

  תשלומים  נושאים עיקריים של הפניה 

האם יש לספק מוקד טלפוני 
 עצמי/חיצוני

  טלפונים של האגודה ומנהליה

האם המוקד מקבל הודעות או 
 מבצע פעולות 

  לא רלוונטי 
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כמה ימים ושעות בשבוע קיים 
 מענה 

  15-אוג

  תשלומים  נושאים עיקריים של הפניה 

  לא רשום  מס' הפניות הטלפוניות בשנה 

  אין  האם יש לספק אתר אינטרנט

האם האתר הינו למידע בלבד 
 או שניתן לבצע פעולות 

  לא רלוונטי 

האם קיים תיעוד של פניות 
 הצרכנים

  תיעוד פניות ידני בתיקים 

  לא  CRMהאם קיימת תוכנת 

כיצד מתבצע מעקב אחר 
 טיפול בפניית לקוח

  ידנית 

האם מתבצע ניתוח של פניות 
 הצרכנים

  לא 

 

  



 

1  
 

  חטיבת כלכלה

  2021 באפריל 8

  ב'ספח 

  

  בחית מודל אספקת המים במרחב הכפרי ובחית חלופות תאגוד –מסמך עמדה 

  

 מים אספקת של המתווים לאסדרת   והשלכות המסתיאור ההשלכות הכלכליות  עוסקמסמך זה 

 מתכותב (רב רשותיים)  יםאזורי ספקים, באמצעות הכפרי המרחב יישוביב לצרכים ביוב שירותיו

המצב הקיים והחלופות השוות עשתה מתוך  בחית .העירוי במרחב והביובלתאגידי המים  דומה

בבד עם קביעת אמות מידה  בדבחירת הספקים,  לפי, וולוטריתפיסה כי מהלך שכזה יעשה באופן 

  .הספקים לכלל הכפרי במרחבמתאימות לאספקת מים 

  

  :הבאות סוגיותה , בין היתר,בחוכך,  לצורך

 המועצות ברמת יישוב/ברמת מועצה. תאגודל מתווים  .א

 .התאגוד מודלשיקומו, על פי  חברותל הקיימים המים ספקילהעברת כסי  מתווים  .ב

  כעוסק מורשה או כמלכ"ר. –על פי המודל  קוםשת החברהצורת התאגוד של  השפעת  .ג

  

  

תאגידים פקי מים במרחב הכפרי. ס 949תאגידי מים וביוב, לעומת  56במגזר העירוי ישם כיום 

, כך שתאגיד מספרם גודל, וקבע בחוק כי יש לצמצם אתאלה אים ממצים כיום את היתרוות ל

זאת, כמויות המים המסופקות על ידי  במרחב הכפרי, לעומת מיליון מ"ק. 20-ממוצע יספק כ

  הספקים במרחב הכפרי קטות בהרבה, ומשכך גם מיצוי היתרון לגודל רחוק מלהיות אופטימלי.

  

  ליישומה מטרותיה והחות המוצא ,האסדרה גבולות

  

ספקי המים כלל ול מועצה האזוריתה המצאים בתחומה שליישובים כלל המתייחסת לה אסדרה

 שבתוך בתחום חקלאיתכן לצריכה הו ביתיתה לצריכה בהתייחס, בים אלהליישומים המספקים 

   .(בתחומי היישוב) המחה

  

ם שיספקו שירותי מים וביוב לצרכי המועצות של ספקי מיטבי הרכבה ליצור יה האסדרמטרת ה

היהול, שיפור באיכות לחיסכון בעלויות ובאופן שיוביל ל ,מיצוי יתרוות לגודלתוך  ,האזוריות

  ."האמבטיה הארציתתעריפי "והכללת ספקים אלו במסגרת  ,השירות ואחזקת התשתיות וחידושן

  

  

  

  



 

2  
 

באמצעות המועצות האזוריות (פירוט בספח כיום להלן התפלגות תאגוד פעילות המים המתבצעת 

   א'):

  

  

(כולל באזור  האזוריות שבחו מהמועצות 54מועצות מתוך  21 מהתוים בתרשים יתן לראות כי

מהמועצות מספקות באמצעות חברה  11-מספקות מים באמצעות מחלקת המים במועצה, ו יו"ש)

מועצות מכלל המועצות האזוריות מוגדרות כספקי מים רב  23עירוית/אגודה שיתופית. יצוין כי 

ה המספקות מים ליותר מיישוב אחד המצא בתחומן, מה שמעיד על קיום מערכת אספק –רשותיים 

  שיתן להרחיבה לכדי חברת אספקה לכלל היישובים במועצה.

  

  האסדרל המתווים יישום של אפשריות השלכות

  

 (אפשרות א') והביוביתרון לגודל לתאגידי המים חסכון בעלויות.  – יבט כלכליה  

 מוכה פעילות תעלויוביל ל(אפשרות א')  העירוי במרחב הקיימיםבתאגידי המים והביוב  שימוש

 ')ב(אפשרות  זוריתאבשליטת מועצה  מחברהמשמעותית  יםגדול מים וביוב יתאגיד .יותר

"ק. ולעיתים אף עשרות מיליוי מבשה, מיליוי מ"ק רבים היקף של כמויות מים ב יםומספק

 ולמספר רבה מים לכמותקיימות המסוגלות לתת מעה תפעולי ולוגיסטי  מערכותכזה יש  תאגידל

הגם שהמועצות האזוריות פרוסות, לרוב, במרחב גיאוגרפי גדול מזה שבערים,  .צרכים של רב

 בפריסת יסיון יש והביוב המים תאגיד למרביתמערכות המים והביוב שלהם אין מורכבות. 

בסדרי גודל  מורכבות וביוב מים מערכותותפעול של  הקמהוב מקומיות  רשויות במספר תשתיות

   .מאלה שבמרחב הכפרי

  

מעטה בעלת השפעה  צפויה להיותסמוך מרחב כפרי בהיישובים  מןתוספת של צרכים כפועל יוצא, 

ליצור גידול משמעותי  צפויה לאו כיום,כבר למספר הצרכים בהם התאגיד  , בהשוואהיחסית

גם לא  שטח המוא"ז הפיזור הגאוגרפי הרחב של היישובים שב .ובמערך התפעולי והלוגיסטי של

אמור להשפיע באופן מהותי על המערך הקיים, מכיון שהתאגיד יעשה שימוש בתשתיות הקיימות 

    לתשתיות במרחב העירוי. בהתאם לצורך, בדומהבמועצה האזורית ויהל אותן 

66%

31%

3%

תיאגוד נוכחי של פעילות המים שבאמצעות המועצות  
האזוריות

אזורית/מועצה מקומית חברה עירונית אגודה שיתופית
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. בספח ג') גיה והתוצאותופירוט המתודול( אזוריות  ועצותמ 54מתוך  32לגבי  סימולציותבוצעו 

(למעט מספר "ק למ ₪ 2.5 –כל"ק ועד למ 'אג 60 –כ  ביןקיים יתרון של  , עולה כי מהסימולציות 

של מובהק  חסכון בתעריף הכללי לצרכן. היתרון מייצג₪  0.01 –לכ ₪  0.003 –ושל בין כ  ,חריגים

 יכיסת יישוב בהעדפת האופציה שלהתפעול  עלויותבמים, "ק למ ש"ח 2.5ועד  ש"ח 0.6 בין

  . זוריתאהקמת חברה  על פילתאגיד קיים  המועצה האזורית

 התאגיד ואופי זוריתבעיקר מגודל המועצה הא ,גורמים ממספר מושפעים החלופות בין הפערים

    .)הסוציואקוומי םמצב( ואופי היישוב היישוב מצטרף אליו העירוי

וכפועל יוצא תוביל לחיסכון מדובר בחלופה הממצה באופן טוב יותר משמעותית יתרוות לגודל, 

  לכל הפחות.₪ שתי בסך של עשרות רבות של מיליוי 

  

 ות לקיום חברה בבעלות המועצה האזורית (אפשרות ב') יה  - יישומי היבטתכ  

 במרחב הכפרי, הביובשירותי ת בפועל את מספקוש ההן אלהאזוריות המועצות במצב הקיים, 

או המועצה גופים הכפופים ליישובים עצמם על ידי  ,בדרך כלל ,המים יתים שירותיו

  . האזורית

  

כרוכה ביתוק , וביוב מים לתאגידי אלה מגופיםהביוב  ושירותי המים שירותי העברה של

חיצויים. עירויים הקשר של השלטון המקומי לאספקת שירותי מים וביוב, והעברתו לגופים 

גם העברה של תשתיות ביוב,  ,תשתיות מיםבוסף, המתווה מחייב, מעבר להעברה של 

שהיקפן, בחלק יכר מהמועצות האזוריות, גדול פי כמה מהיקף תשתיות המים. הגדלת היקף 

 עלולה להיווצרהעברת התשתיות ושיוי בהרכב הספקים, צפוי להגדיל את עלויות העסקה, ו

, ההשפעה כמו כן. מהיישובים בה לשיוי באסדרהחלק והאזורית המועצה  מצדההתגדות 

הגבוהה יחסית שיש ליישוב הקטן ולצרכן ביישוב על תפעול שירותי המים והביוב שלו תאבד 

איכות השירותים משום לפגיעה בבתאגיד במרחב העירוי הגדול, ועלולה ליצור חשש 

  במרכז תשומת הלב של הספק. יחדל לעמודשהיישוב 

  

כולו,  המהלךאיין את תכאמור  שההתגדותחשש  קיים, תה היה וולוטריאסדרשה וןומכי

  לא תפסת. –בבחית תפסת מרובה 

  

קיים יתרון מובהק של ריכוז ה של חברה בבעלות המועצה האזורית מגד, ביישום המתוו

אשר והביוב תחת אחריותה של המועצה האזורית (השולטת בחברה בבעלותה), פעילות המים 

קה לה יכולת יהול ופיקוח טובה על הפעילויות והתאמתן לצרכיה. יתרון זה עשוי להיות ת

לטובת בחירה בתאגוד הפעילות, על פי השארות במצב האזורית מכריע בשיקולי המועצה 

  הקיים.

  

אותה ת המים לובוסף, הקמת חברה בבעלות המועצה האזורית והעברת הכסים מאגוד

פיתוח, בדמי הקמה, לצורך האזורית המועצה הצרכים בתחום את  לחייב לה תאפשר ,חברה

, בדומה למצב בתאגידי המים לשדרוג תשתיות המים והביובתשתיות של  ושדרוג שיקום 

והביוב, ותתמרץ את המועצה האזורית להעביר את אחריות לאספקת השירותים לחברה 
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 .1הקמה יתגדו למהלך לשאת בתשלום דמי שידרשו םסביר להיח שתושבי מגד,. בשליטתה

(או הפחתתו, לכל  בדמי הקמהתמיכה ממשלתית חד פעמית חלף החיוב לאור דברים אלה, 

הקיימות  תשתיותושדרוג השיקום פיתוח, ליישום המהלך לטובת  ראית כחיוית הפחות)

  .לאותו יישוב קלט

  

המועצה האזורית לתהליך יש לקחת בחשבון כי הצטרפות של האסדרה בקביעת מתווה 

הה קריטית  ה ולספקים הקיימים, ולכן רמת המוטיבציה שיש לתוולוטרי ה ההאסדרה

להצטרפות לתאגיד מים וביוב או צרכיהם האזוריות המועצות  התגדות שלליישום המתווה. 

המתווה של חברה בבעלות המועצה האזורית  מותיר את , קיים (או למספר תאגידים)

  תכות ליישום.יב') כמתווה בעל ה (אפשרות

  

  

  העברת תשתיות מים וביוב

  

ת להעברת הכסים יואפשרו ו מספר, בחה במסגרת חברה בבעלות המועצה האזוריתאסדרלצורך 

בהעברת הכסים ובמסגרת את חבות המס  צמצםלבמטרה בין היתר,  ,וקםתש חברהה"ל ל

  . הפעילות השוטפת

  

וקידום מהיר  חברהתביא לעידוד אגודות המים להעברת הכסים ל צמצום חבות המס בעת הרכישה

  ., ותותיר תזרים מזומים פוי לביצוע השקעות בתשתיות מיםיותר של האסדרה

  

ייעשה על פי הכללים יכול ושווי הכסים לקביעת התעריף וככל היתן לקביעת העברתם לחברה 

  שעשו לתאגידים העירויים.

  

  :לחברה המים מספקי והביוב המים כסי בהעברת מס היבטי

. במקרה של רווח הון חבות בגין הרווח ממכירת הכס (העברה=מכירה) – הון רווח מס  .א

 ,המס הפורמלית תחול על מעביר הכסים (ספקי המים). המס החל על מעבירי הכסים

  מצידם.המהלך את כדאיות  עלול להפחיתשהם ברובם הגדול אגודות מים, 

 

איגום ושאיבה ואין כוללות  מתקי(הכוללות  וביובתשתיות מים  עלחל  – רכישה  מס  .ב

המס הפורמלית תחול על הרוכש  חבות .מקרקעין כסין שהן מוגדרות כומכיו )צרת

 .מס רכישה שיחול על החברה יוביל להקטת תזרים המזומים של החברה (החברה).

  

בהעברה מאגודות ו ,הכס המועברמשווי  0.5% –האזוריות גובה המס בהעברה מהמועצה 

  .שווי הכס המועברמ 5% –מים 

) האזורית המועצה( הבעלים של כס שבהעברת מכך ובע הרכישה מס בשיעור ההבדל

   .מופחת מס שיעור חללחברה שבבעלותו, 

  

                                                           
 לשלם מחויב האזורית המועצה לאחריות שעובר יישוב של צרכים האזוריות המועצות של הכללים ולפי להיום כון 1

 .לשיקומן הדרשת ולהשקעה למועצה שעוברות התשתיות למצב בהתאם וזאת מסוימת בהחה ולביוב למים הקמה דמי
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השפעת המע"מ מתבטאת בהקשר של העברת כסים השייכים  - מע"מ –ערך מוסף  מס  .ג

המועצה יכולה במצב כזה  .למועצה. מקרה זה מוגדר כעסקת אקראי בכסי מקרקעין

להזדכות בגין המע"מ ששילמה על הכסים בעת שהקימה או רכשה אותם. באופן יוצא דופן 

מעק מע"מ  מעק מע"מ עבור העברת הכסים.מעין בכך המועצה מקבלת, למעשה, 

  כמתואר יהווה תמריץ למועצה להעברת הכסים. 

  

  :לחברה המים מספקי והביוב המים כסיממס בהעברת  פטור

יחול מס על הרווח העברת כסים בתמורה העולה על העלות המופחתת של הכסים,  כאשר מתבצעת

בחקיקה פטור ממס , לא קיים במצב הוכחישיווצר לספקי המים מהתקבול עבור העברת הכסים. 

  לכן, תחול במקרה זה חבות מס על מקבל התמורה הכספית. המס המתואר. לארוע

 סה (פטור  – מים (אגודת ארליך) אגודתה תאגיד אשר על פי הגדרת צו מס הכאגודת מים ה

לפי שת  השיתופית או חברה שוסד היו אגודה 1979-ממס על הכסה ממכירת מים), תשל"ט

. כמו מים מכירתמספקת מים. לתאגיד כזה יש פטור ממס על הכסות  אושכל עיסוקה הוא  1975

   לידי המדיה או הרשות המקומית. כן העברת כסי האגודה בעת פירוקה תהיה 

מהעברת הכסים מהאגודה למועצה  שיווצרכזה יתן יהיה להימע מחבות מס על הרווח  במצב

מס,  ארועהאזורית. כאשר המועצה האזורית תעביר את הכסים לידי החברה שתקום לא יהיה 

  שמועצה אזורית הה גוף הפטור ממס. מכיון

בועז מקלר  רואי חשבון משרד ידי על התבצע כאגודות המאוגדים המים ספקי רשימת אפיון

ספקים  11 –ספקים לעיין החיוב במס, כאשר רק כ  791 –יו כ ספקים אופי 835 –ושות'. מתוך כ 

  סווגו כאגודות מים על פי ההגדרה לצורך פטור ממס.

  

 פעילות 2(9 סעיף פי על ממס פטור) (יציפאליתאגודה 3(9 וסעיף) מו) (פעילות עם שיתופית 

פטורים אלה רלווטים לאגודות שיתופיות  –) לפקודת מס הכסה שאיה למטרת רווח קהילתית

שאופי פעילותן הוא ללא כוות רווח, ולכן הכסותיהן פטורות ממס. בדומה לאגודת ארליך, גם 

באגודות אלה יתן יהיה להימע מחבות מס על הרווח שיווצר מהעברת הכסים מהאגודה 

 למועצה האזורית. 

מתוכם סווגו רק כ ין החיוב במס. יפקים לעס 835ספקים מתוך רשימה של  791כאמור, סומו 

  אגודות עם פעילות ללא כוות רווח. –ספקים כיישובים קהילתיים  14 –

  

הפטורות ממס היו זיח, ועל כן ברוב המקרים תחול  האגודותמהאמור לעיל עולה כי משקל 

  בהעברת כסי הספק חובת מס כזו או אחרת, כפי שיפורט בהמשך.

  

  :המים בתחום מפעילות לחברות ממס פטור

 תהיה אפשרותללא תמורה לא בבעלות המועצה ככל שתהיה העברת תשתיות מספקי המים לחברה 

יהיו מוכרות להן הוצאות פחת כסים אלו לא על לרשום את התשתיות ככסים לצרכי מס ועל כן 

דבר שעלול להוביל להוצאות מס גבוהות, שיקטיו את המקורות  ,שיקטיו את הרווחים החייבים

  להשקעה בתשתיות המים.
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מכל , ופגתוקפו  אך, ח חוק תאגידי מים וביובובעבר היה פטור לתאגידי מים וביוב הפועלים מכ

פטורים שחלים על תאגידי מים בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב לא חלים בחקיקה הוכחית  ,מקום

 ,"מים וביוב אין חשבות "תאגידשכן הן  ,מכח חוק המים שיקומו במרחב הכפריעל חברות 

  כהגדרתו בחוק. 

  

וביחס  ,1959-המים, תשי"טחוק מ ובעתרשות המים ביחס למועצות האזוריות מועצת של  הסמכות

החלת הפטור ממס על חברות . 1962-גם מחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב –לשירותי ביוב 

ליטת מועצה אזורית מחייבת תיקון חקיקה ראשי, או החלת חוק תאגידי מים וביוב על תחום בש

 המועצה האזורית.

  

ן שכך, בחית היבטי המס בחלופות העברת הכסים שייבחו להלן תתבצע תחת החה של ומכיו

  .2קיום אירוע מס והחלת חבות מס רלווטית בהתאם לאופן העברת הכסים

  

  לחברה בבעלות המועצה הכסים אפשרויות העברת

  :יסוד מושגי הבהרת .1

 אירוע המייצר רווח עליו יחול מס. – מס אירוע  

 כסי תשתיות המים והביוב, שיצריך  – פחת הוצאות הוצאות המייצגות את הבלאי של

 בעתיד חידוש הכסים.

 ה את  – מוכרת למס הוצאהיתן לקזז אותה מהרווח המדווח למס ובכך מקטיהוצאה ש

הכס  ןבאפשרויות שלהלן יהיו הוצאות פחת בגי המוכרות למס ההוצאותהרווח למס. 

  .דמי שימוש בכסיםעבור  המשולמותשמועבר וכן הוצאות 

 חסךהמס  סכום – מס מגןהמס שיעור * (ההוצאה למס המוכרת ההוצאה קיזוז בגין ש(. 

 חסך לצורך שיקום  – בתעריף ההון רכיבגבה עבור כיסוי הוצאות הפחת וחלק התעריף ה

 התשתיות.

 

הערה: כאשר קיימות הוצאות פחת המוכרות למס הן מקזזות את ההכסה של החברה בגין 

 הרכיב ההוי ובכך חסך תשלום מס בגין הכסות אלה (מגן מס).

  

  :האפשרויות פירוט .2

 ללא תמורהקבל את הכסים ת תהאזורי חברהה  .א

שיערוך ה ).(הערכת שווי חדש של הכס יערוךשיתבצע לאחר  חברההבספרי רישום הכסים 

  חשבואי בלבד. לא יהיה כס לצרכי מס ולכן לצרכי מס לא יהיו יכויי הוצאות. יהיה

  

  :ותיתרוה

  .חברהאין עלות בהעברת הכסים ל .1

  הכסים ובעלות מלאה של המועצה על החברה.בעלות מלאה של החברה העירוית על  .2

  

  : ותחסרוה

                                                           
 .התעריפיתמס זו ככל שתהיה תצטרך להיות מוכרת במסגרת  חבות 2
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  ככל ויחול. החברה תשלם מס בגין הרכיב ההוי בתעריף .1

  .בגים ת תמורהולא מקבלן שומכיו –כסים את התמרוץ להעביר  איןלאגודות  .2

כך גם לגבי אגודות טיעון איו רלבטי.  –טיעוןה – או מאוזותיצוין כי לגבי אגודות הפסדיות 

צו מס הכסה (פטור ממס על הכסה ממכירת  שכל עיסוקן אספקת מים, שכסות לתחולת

, שכן אגודות אלה ממילא אין יכולות לחלק רווחים או לעשות בהם כל 1979-מים), תשל"ט

 שימוש למעט לשם הספקת מים.

 

 בידי האגודה תמורת דמי שימוש ארוישהכסים   .ב

תקבל מהאגודה רשות להשתמש בכסים, לתחזקם ולהחליפם על פי של המועצה חברה ה 

. לצורך כך תשלם ככל היתן מבלי לקבל הסכמה או אישור מראש של אגודת המים הצורך

  החברה לאגודה דמי שימוש בכסים. 

דמי השימוש יהוו הוצאה מוכרת למס לחברה (מגן מס) ובכך יקטיו את חבות המס על 

יהיה רק על מה  בתעריף הוןרכיב המגן המס בגין  פחת בגין מס מגן יהיה לאהכסות החברה. 

  . הפחת על הכסים)(שהוא מוך מאשר  שישולם בפועל לאגודות

 

  : יתרוותה

 אין אירוע מס בהעברת הכס.  .1

, שיוכלו לשמש לכיסוי הלוואות שלקחו דמי השימוש על הכסים לקבלהאגודות ממשיכות  .2

  .לטובת מימון הקמת הכסים

  

  חסרוות:ה

מצאים בבעלות  יםביהול הכסים, שימורם ופיתוחם, בשל העובדה שאמסויים קושי  .1

  החברה. 

החברה. יהיה מגן מס בגין רשם בספרי כס לא הון שות לתבוע הוצאות פחת, מכירואין אפש .2

 שלא בתעריף הפחת רכיבהוצאות השימוש (אך פחות מאשר הוצאות הפחת התיאורטיות) ו

 .ימוסה שימוש דמי בגיו משולם

 

 .בחברת המים בתמורה למיות תהאזורי חברהכסי אגודות המים והמועצה יעברו לבעלות ה  .ג

(החלטה) יהיו בבעלות המועצה  . מיות השליטהחברהרווחים ב אגודות המים יקבלו מיות

אפשרי רק בספקים שאים "אגודות מים"  למטרות רווח). חברהבלבד (אפשרי רק ב

ואין פטור  1979-צו מס הכסה (פטור ממס על הכסה ממכירת מים), תשל"טכמשמעותן 

 ) לפקודה.3(9 –) ו 2(9ממס על פי סעיפים 

  

  אופציות: 2בהעברת הכסים בתמורה למיות קיימות 

 יות בלבדהעברה בתמורה למ 

 יות + הלוואהמזומן/העברה בתמורה למ.  

מבחית האגודות, הן יקבלו חלק מהכסף על השקעותיהן וחלק יהיה פוטציאל תשלום כתלות 

  ברווחי החברה.
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  :ותהיתרו

הכסים מועברים לא כגד מזומן/הלוואה אלא כגד מיות ולכן התזרים שיתקבל כגד הרכיב  .1

ההוי בתעריף יוכל להיות מושקע בכסים ורק הרווחים יועברו לאגודות ולמועצה כבעלות 

  מיות. 

  ולקבל מגן מס על הפחת.  חברהיהיה יתן לרשום את התשתיות בספרי ה .2

  :ותהחסרו

המועצה המקומית עם אגודות אזוריות בחברה (הגם שאין לאגודות זכויות דורש שיתוף של  .1

 שליטה בחברה).

 ביחס ליישובים שכבר הצטרפו לחברות קיימות ללא קבלת זכויות ברווחים. תיווצר אבחה .2

  

 קה את הכסים מאגודת המיםת תוריהאז חברהה  .ד

העלות המופחתת  מחיר, בתמורה לשילוב בייהם) במזומן או בהלוואה (אוהרכישה תתבצע 

בספרי ירשם במצב כזה לא ייווצר תשלום מס בהעברת הכס והכס . שבספרי האגודות

 החברה בשווי התמורה ששולמה עליו.

  

  היתרון: 

   להשתמש ברכיב ההוי שבתעריף לצורך שיקום ופיתוח. תוכל חברהה

  

  :ןהחסרו

  .בלבד בגובה העלות המופחתתיהיה יכוי פחת 
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  (ההמלצה לביצוע ממוית בסדר עדיפות הצוות המקצועי): לחברה בבעלות המועצה אפשרויות העברת הכסיםסיכום 

עדיפות 

לביצוע 

  לתרחיש

  רישום הכס  תמורה  העברת הכסים 

  חבות מס

בגין 

  ההעברה

  חסרון  יתרון  מגן מס

הכסים עוברים   א.

  לחברה

 -שווי מלא   ללא תמורה

לאחר שיערוך 

  חשבואי

 אין עלות בהעברת הכס  .א  אין  אין

על של החברה בעלות   .ב

  הכסים

תשלום מס בגין הרכיב ההוי   .א

 בתעריף

ץ יאין תמר (רווחיות) לאגודות  .ב

  להעביר כסים

הכסים שארים   ב.

  בעל הכסיםבבעלות 

  יש   אין  אין  דמי שימוש

(על דמי 

  השימוש)

 רוע מסיאין א  .א

 דמי מקבלות האגודות  .ב

 שימוש

דמי השימוש מוגבלים   .ג

  בזמן

 מגן מס מוך  .א

  קושי ביהול, שימור ופיתוח הכסים  .ב

הכסים עוברים   ג.

  לחברה

העברת מיות 

בחברה + 

  רווחים עתידיים

בגובה שווי 

  המיות

תתכן, 

במידה 

  ויווצר רווח

יש (בגובה שווי 

  המיות)

תזרים מזומים פוי   .א

 ותלהשקע

  מס על הפחתמגן   .ב

אופציה לבעייתיות מבחית שיתוף   .א

 .הספקים בחברה

בעייתי ליישום בחברות קיימות   .ב

אליהן עברו יישובים ללא חלק 

  .ברווחים

הכסים עוברים   ד.

  לחברה

תשלום במחיר 

  עלות מופחתת

בגובה 

התמורה 

  ששולמה

  יש   אין

עלות על ה(

של  מופחתתה

 )הכס

יכולת  -תזרים מזומים    .א

ברכיב ההוי להשתמש 

שבתעריף לצורך שיקום 

  ופיתוח

 מוך מס מגן  .א

למכירת  תמריץ מוך לספקי המים  .ב

  הכסים
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, עולה כי אפשרות א' של העברת הכסים לחברה ללא תמורה היה לעילהאפשרויות שפורטו  מכל

עדר תשלום מס יבהשהכסים מצאים בידי החברה, אך האפשרות האופטימאלית ליישום, מכיוון  

בטווח המידי אין טל מס תזרים מזומים פוי לתפעול והשקעה. כלומר, קיים בהעברת הכסים 

  ות הפעילות.תשלום המס על הרכיב ההוי דחה ופרש על פי שגדול על החברה, ו

  

עלות "למקסום רווחים", ומטרתן מים כיום, באופן מעשי, אין פוהמספקות יצוין כי אגודות 

המרכזית היה אספקת שירותי המים לצרכי האגודה באופן סדיר. קיימת חפיפה רבה בין בעלי 

  ולכן העברת כסים ללא תמורה ראית כחלופה מועדפת וישימה. –האגודה לבין צרכי האגודה 

  

  מבחית מיסוי חברהצורת התאגדות ה

  : , או שילוב בייהןלהתאגדותחלופות  2קיימות  חברהבצורת התאגדות ה

 (עוסק מורשה) הפועלת למטרת רווח, בדומה לתאגידי מים וביובחברה   .א

 חברה לתועלת הציבור או "אגודת מים".  .ב

  

 באמצעות מחלקת מים במועצה אחריותןשב מיםשירותי  האזוריות המועצות כיום מספקות

שאר פעילות המים מתבצעת על ידי ספקי מים  . (עוסק מורשה) או על ידי חברה שבבעלותן (מלכ"ר)

  שאים קשורים ישירות למועצה, כגון אגודות מים וועדים מקומיים. 

  

אספקת המים עשית על ידי שי  קיימת כיום מועצה אזורית אחת, מ.א. עמק יזרעאל, שבהכמו כן, 

מלכ"ר מספקת שירותי מים וביוב לצרכים כהמועצה . "ר ועוסק מורשהמלכ -גופים במקביל 

שירותים לצרכים את אותם מספקת  עסקית בבעלותה, יובלי העמק בע"מ,הפרטיים, ואילו חברה 

עליהם יפורט  שתי צורות ההתאגדות המס שליתרוות מוצלים עוסקים מורשים. בדרך זו שהם 

  בהמשך.

   

מועצה עשית בידי הפעילות המים הם בחו אזורים בכבסיס לבדיקת אופן התאגדות החברה, 

על  אזורית לחברה לעלויות שיידרשוטוב  אומדלשמש עשויה  או מטעמה, מתוך החה שזו האזורית

  ה.אסדרפי מודל ה

  

כאשר פעילות  ,שבאחריותן המים פעילות תאגוד סטטוס פי על האזוריות המועצות התפלגות להלן

  באמצעות מחלקת המים במועצה מוגדרת כפעילות מלכ"ר:
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  יתיםהמים שבאחריות המועצות האזוריות  שירותימ 69%-לעיל יתן לראות כי כ מהתרשים

המים  שירותימ 31%-. כ3המסווגים כמלכ"רבשליטתן ישירות על ידן או על ידי גופים אחרים 

  גופים עסקיים. –על ידי גופים המסווגים כחברות עירויות  יתיםשבאחריות המועצות האזוריות 

  

, וכן לגבי פעילות משולבת של מלכ"רכועוסק כמים ספק פעילות החסרוות בו היתרוות בחו את

תוצאות הבדיקה הראו כי . ספקים מרחביים קיימים 3-ביחס להבחיה עשתה  .עוסק ומלכ"ר

לפער של הים מוכים ויכולים להגיע של ספק מים עוסק לבין חלופת המלכ"ר  ההפערים בין החלופ

   .אחוזים בודדים לכאן ולכאן

  

עבודה שבוצעה לפי כעשור ברשות המים בכדי לבחון את השפעת המע"מ  עבודה זו משתלבת עם

טית של הכרה בעלויות לעירייה אורתי על העלויות המוכרת לתאגידים (עו"מ) לעומת חלופה

שיעור המע"מ, כפי שטען על ידי גורמים כ, 17%אחוז (ולא  2-3עלה כי הפער עומד על בה (מלכ"ר), 

שוים). זאת, כמובן מעבר ליתרוות הרבים של הרגולציה והממשל התאגידי של עו"מ לעומת 

  מלכ"ר.

  

  :הבדלים מהותיים 4-הפערים וצרים מ

 מקטין את רווחיות המלכ"ר.ולכ"רים, המגדיל את הוצאות השכר מס שכר המוטל על מ  .א

היעדר אפשרות למלכ"ר לכות מע"מ תשומות על צריכת שירותים מספקי שירותים שהים   .ב

 מקטין את רווחיות המלכ"ר. -עוסקים מורשים  

מלכ"ר יכול לגבות מצרכים שאים עו"מ בתעריף כולל מע"מ עסקאות ללא צורך להעבירו למס   .ג

המלכ"ר יצטרך להפחית את  ,(במקרה של צרכן עוסק מגדיל את רווחיות המלכ"ר –סה הכ

 המע"מ).

 מגדיל את רווחיות המלכ"ר ביחס לעו"מ. –מוטל על עו"מ מס הכסה   .ד

                                                           
  .תאגיד קולחי גולןב"ת וגאגודת המים מי יחסית. קיים בדיר השימוש במלכ"רים הקשורים לרשות המקומית  3

31%

69%

פילוח תיאגוד פעילות המים באמצעות המועצות האזוריות

עוסק ר"מלכ
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מבחית הרווחיות, קביעת העלויות ומחיר המים מתבטא, כאמור, באחוזים  המצרפי, ההפרש

בודדים כלפי מטה וכלפי מעלה, וזאת בהתאם לשיעור ההוצאות וההכסות מעו"מ/לא עו"מ של 

  הגוף הבדק.

   

צריכת השירותים במלכ"ר מספקים עו"מ הה בסכומים מהותיים ביחס  במקרים בהםיצוין כי 

בצעת כולל מע"מ עסקאות איה מצליחה לכסות את ההפרש שוצר להכסות, הגביה המת

מהתשלומים על השירותים הכוללים מע"מ תשומות ולכן הרווח במלכ"ר קטן יותר מהרווח בגוף 

  שהו עו"מ.

  

מבחית ש הרי"רים (עירייה/מוסדות) מלכ או פרטיים הים שהצרכים שככל לראות יתן ,ככלל

האזורית. ככל  המועצהאת הפעילות בתוך  להללהיות מלכ"ר או  המים לספק עדיףשורת הרווח 

מבחית  יףמפעלים או עסקים אחרים) עדחקלאים, על ידי עוסקים מורשים ( היאשצריכת המים 

   שספק המים יהיה גם עוסק מורשה.  שורת הרווח

 103 -כ על  2019בשת עמדה  במרחב הכפרי בתוך המחה  שפירים לחקלאותצריכת המים ה

מלמ"ק  220 –מכ  47%כלומר מלמ"ק.  116 –עמדה על כ , וצריכת המים השפירים הביתית מ"קמל

   מיוחסים לצריכה חקלאית, והיתר לצריכה ביתית.

מים לחקלאות הכי מערכת המים שתכלל באסדרת המרחב הכפרי תספק גם את  בהקשר זה יודגש

וסיף ליתרון ההתאגדות כספק עוסק מה שמ -לצרכים שהים עוסקים מורשים. בתוך המחה, 

  מורשה.

במועצה אזורית עמק  לפוע רכבש יחד פעילות של עוסק ומלכ"רקיים, כאמור, מודל המשלב , בוסף

לאספקת מים למגורים  המשמשיםכלל הכסים זה,  במודליזרעאל באמצעות תאגיד יובלי העמק. 

לאספקת מים לתעשייה הועברו לחברה  תשתיותה רקוהאזורית המועצה ים ורשמים בחשבון שאר

למגורים והביוב עסקית. החברה העסקית תה שירותי יהול למועצה עבור תפעול משק המים ה

י העולמות של  הטבות המיסוי למלכ"ר מול מגורים ועוסק מול באופן זה המועצה התה מש

  תעשייה. 

  

 משתי הובעת, מויישוב תכותיה בעיית קיימת, המשולב המודל שלהאפשריים  היתרוות אף על

  :סיבות

 סלקטיבייצול לו לאבחה מלאכותית בין אותה פעילותרשות המיסים התגדות צפויה של   .א

 .בשתי צורות ההתאגדות הגלומים המס יתרוות של

  על ידי שי תאגידים. המבוצעת פעילותלאורך זמן בביהול ובפיקוח קושי   .ב

 

  מסקה: 

היעדר יכולת ביצוע של מודל משולב, כמו גם הסבירות המוכה ליעילות תפעולית לאורך זמן,  

 מוציאים אותו מכלל אפשרות ליישום רחב שלו בהקמת חברה לשירותי מים וביוב במרחב הכפרי.

  אים משמעותיים. בחלופות עוסק/מלכ"ר הפערים מבחית עלויות 

בחברות עסקיות מאשר יותר יכולת לייצר מגוי תמרוץ לשירות ולפיתוח גבוהות בוסף, ה

  .במלכ"ר
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המודל המומלץ ליישום בחברה במרחב הכפרי הו המודל  העסקי, ולכן  לעיל עולה כי  האמור מכל

 שרשרת שאר כמובלבד,  )מורשה(עוסק  עסקי בסיס על חברההמים והביוב כ יתאגידלהקים את  יש

   ."שים)ומט(מתפילים, מקורות, תאגידי מים  והביוב המים ספקי מרבית של האספקה

  

פעילות של מלכ"ר ועוסק סימולציית , וכן מלכ"ר ,עוסק מורשהכשל מפעיל להלן סימולציית 

  :במשולב

  

  ספק ג   ספק ב  ספק א  

          ססטוס

  
פעילות 

 כעוסק

פעילות 

  כמלכ"ר

פעילות 

  כעוסק

פעילות 

  כמלכ"ר

פעילות 

 כעוסק

פעילות 

  כמלכ"ר

פעילות כעוסק 

  ומלכ"ר

   הכסות

 3,022.5 3,022.5 3,022.5 13.0 13.0  2,078  2,078  צרכים עו"מ

 7,217.5 7,215.3 6,168.8 1,140.0 974.4  6,204  5,310  צרכים שאים עו"מ

 10,240 10,237.8 9,191.3 1,153.0 987.3 8,282 7,388  סה"כ הכסות

    הוצאות

 606.9 573.6 542.3 17.4 16.5 314 297  אחזקה -שכר 

 8,349.2 8,756.1 7,483.8 1,070.0 914.5 6,795 5,808  רכש מספקים עו"מ

 960.4 1,004.2 858.3     548 468  פחת

רכש מספקים 

  שאים עו"מ

        84.4 84.4  

 9,916.5 10,418.3 8,968.8 1,087.4 931.0 7,657 6,573 סה"כ הוצאות

           

 323.5 (180.5) 222.5 65.6 56.3 625 815 עודף/גרעון

           

עודף/גרעון לאחר 

 מס

628 625 43.4 65.6 171.3 (180.5) 275.4 

               

שיוי במעבר מעו"מ 

  למלכ"ר

(3) 22 (352)  

שיעור שיוי ברווח 

 השפעה על הספק -

(0.42%) (34%) (205%)  

שיעור שיוי בעלות 

  הצרכןהשפעה על  -

0.04% (2%) 4%  

 מרוויח מפסיד מרוויח אדיש  
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  :מועצות אזוריות המקיימות פעילות כספקים חד רשותיים/רב רשותיים

תכות ה על שמצביע מההמועצות האזוריות מספקות שירותי מים, בקוסטלציה כזו או אחרת,  רוב

   דע ותפעול.י מבחית, במועצהבסיס לתיאגוד ל

  

  המים שבאמצעות המועצות האזוריות יתן להבחין בין:בפעילות אספקת 

 ; ספקים המספקים מים ליישוב אחד במועצה האזורית – רשותיים-חד ספקים .1

 במועצה האזורית.  ספקים המספקים מים ליותר מיישוב אחד – רשותייםרב  ספקים .2

  

  רשותיים. להלן פירוט הספקים:  -ספקים חד 10-רשותיים, ו-ספקים רב 23סה"כ קיימים 

  

  רשותיים רב ספקים

  מועצה אזורית
  סוג ספק

  עוסק/מלכ"ר

צרכים מספר 
  מפורטים

  

  כמות מים
  

  חקלאות  בית

    356,978  4  מלכ"ר  אשכול 

    1,708,224  3  עוסק  באר טוביה 

    164,747  2  מלכ"ר  בי שמעון 

  8,557  454,408  4  מלכ"ר  גולן 

  -  1,205,558  12  מלכ"ר  גליל תחתון 

    465,885  2  מלכ"ר  דרום השרון 

  33,732  491,360  8  עוסק  הגלבוע 

  1,032  1,042,267  19  עוסק  הגליל העליון 

  8,368  318,693  4  מלכ"ר  זבולון 

    608,939  5  מלכ"ר  חוף אשקלון 

  3,270  287,676  2  מלכ"ר  יהודה ושומרון

  1,297  235,954  4  מלכ"ר  יואב 

  -  301,579  2  מלכ"ר  מטה יהודה 

    261,944  2  עוסק  משה 

  103,755  874,718  16  עוסק  משגב 

  72,924  1,608,174  5  עוסק  ווה מדבר

  7,118  309,386  3  מלכ"ר  עמק הירדן 

  32,098  744,765  4  מלכ"ר  עמק חפר 

  104,966  3,579,837  8  עוסק  עמק יזרעאל 

  323,792  315,124  7  עוסק  רמת גב 

  13,630  269,086  7  מלכ"ר  שער הגב 

    453,613  3  מלכ"ר שפיר 

  27  עוסק  חוף הכרמל 
831,138 

  
36,605  

  153    סה"כ
            

16,890,053  
  

                             
751,144  
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 רשותיים-ספקים חד

  

  מועצה אזורית
  סוג ספק 

  עוסק/מלכ"ר
  כמות מים

  חקלאות  בית

                    242,350   מלכ"ר  גזר
                                         

-     

                    163,895   מלכ"ר  גן רווה
                                         

-     

                       74,428   מלכ"ר  הערבה התיכוה
                                         

-     

                    114,067   מלכ"ר  חבל אילות
                                         

-     

                       42,827   מלכ"ר  חבל אילות
                                

10,000   

                       33,568   מלכ"ר  לב השרון
                                  

3,572   

                       53,863   עוסק  מגילות ים המלח
                                         

-     

                    372,671   מלכ"ר  רמטה אש
                                

27,135   

                       49,548   מלכ"ר  להגלימרום 
                                  

1,818   

                    229,352   מלכ"ר  תמר
                                         

-    

     סה"כ
                

 1,376,569  
 

42,525 

   



 

16  
 

  2019לשת  האזוריות על פי סוגי ספקי מיםפילוח כמויות צריכה ביתית במועצות  –' א ספח

                                                                                                                                                                                                                         

 

שם המועצה 
  האזורית

מועצה 
  מקומית/

  אזורית

חברה 
  עירוית

אגודה 
  עמותה  חברה  ועד מקומי  שיתופית

  סה"כ

     -      -      -      -      -      -      -   אל קסום 

   269,025      -      -      -    269,025      -      -   אלוה 

   2,583,964      -      -      -    2,226,986      -    356,978   אשכול 

   3,934,890      -      -      -    2,226,666    1,708,224      -   באר טוביה 

   1,649,837      -      -      -    1,485,090      -    164,747   בי שמעון 

   877,830      -      -      -    871,520      -    6,310   ברר 

   658,869      -      -      -    658,869      -      -   גדרות 

   3,358,450      -      -      -    2,904,042    454,408      -   גולן 

   3,212,513      -      -      -    2,970,163      -    242,350   גזר 

   1,716,105      -      -      -    1,716,105      -      -   גליל תחתון 

   770,328      -      -      -    606,433      -    163,895   גן רווה 

   4,383,497      -      -    257,372    3,168,956    491,284    465,885   דרום השרון 

   2,088,279      -      -      -    1,596,919    491,360      -   הגלבוע 

   3,784,296      -    555,987      -    2,186,042    1,042,267      -   הגליל העליון 

   528,330      -      -      -    449,652      -    78,678   הערבה התיכוה 

   1,386,998      -    29,206      -    1,039,099      -    318,693   זבולון 

   576,924      -      -      -    420,030      -    156,894   חבל אילות 

   1,956,403      -    105,135      -    1,851,268      -      -   חבל יבה 

   2,636,469    42,540      -    215,222    2,378,707      -      -   חבל מודיעין 

   2,013,721      -      -      -    1,404,782      -    608,939   חוף אשקלון 

   2,834,890      -    106,908      -    1,896,844    831,138      -   חוף הכרמל 

   2,561,220      -    57,295    223,319    2,280,606      -      -   חוף השרון 

  יהודה ושומרון
 287,676    66,407    8,264,605    1,880,362    114,235    3,428    

10,616,713   

   1,327,083      -    18,119    29,318    1,043,692      -    235,954   יואב 

   2,775,558      -      -    319,444    2,336,960      -    119,154   לב השרון 

   1,280,393      -      -    164,855    1,115,538      -      -   לכיש 

   741,071      -      -      -    741,071      -      -   מבואות החרמון 

   1,788,878      -      -    68,705    1,693,240      -    26,933   מגידו 

   393,838      -      -      -    339,975    53,863      -   מגילות ים המלח 
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שם המועצה 
  האזורית

מועצה 
  מקומית/

  אזורית

חברה 
  עירוית

אגודה 
  עמותה  חברה  ועד מקומי  שיתופית

  סה"כ

   3,464,432      -    55,139      -    3,409,293      -      -   מטה אשר 

   5,920,467    1,600      -    1,265,491    4,351,797      -    301,579   מטה יהודה 

   3,040,068      -    348      -    2,777,776    261,944      -   משה 

   912,017      -      -    52,654    859,363      -      -   מעלה יוסף 

   1,607,410      -    131,718    214,631    1,261,061      -      -   מרום הגליל 

   1,380,307      -    2,000    97,124    1,153,265      -    127,918   מרחבים 

   3,001,097    91,634    705,026      -    1,329,719    874,718      -   משגב 

      -      1,608,174    -      -      -      -      1,608,174ווה מדבר

  584,604     -     -     -   146,109   438,495     -   בטוף אל

      -      -      42,404    -      -      -      42,404חל עירון 

      384,581    -      464,537    -      -      -      849,118חל שורק 

   3,168,453      -    179,918    196,873    2,482,276      -    309,386   עמק הירדן 

   2,979,190      -      -      -    1,907,288    1,071,902      -   עמק המעייות 

   6,496,247    83,269      -    272,840    4,618,407    776,966    744,765   עמק חפר 

  עמק יזרעאל 
 -      1,024,586    3,729,438    -      

2,555,25
1   

 -      7,309,275   

   860,604      -      -      -    860,604      -      -   ערבות הירדן 

   1,725,572      -      -      -    1,410,448    315,124      -   רמת גב 

  גב -שדות
 210,642    -      831,568    135,375    

1,022,16
3   

 51,000    2,250,748   

   1,718,300      -      -      -    1,718,300      -      -   שדות דן  

   1,434,756      -      -      -    744,085    421,585    269,086   שער הגב 

   1,301,306      -      -      -    847,693      -    453,613   שפיר 

  תמר 
      229,352   -     410,890                    -   

                 
-                  -   640,242   

   115,001,163   273,471    5,638,448   5,393,585   85,499,206    11,932,445    6,264,008   סה"כ

% מכלל 
  הספקים

5.4%  10.4%  74.3%  4.7%  4.9%  0.2%  100.0%  

  

  

  2019פילוח  סוגי ספקי המים במועצות האזוריות לשת  –' ב ספח
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שם המועצה 

  האזורית

מועצה 

  מקומית/אזורית

חברה 

  עירוית
  אגודה שיתופית

ועד 

  מקומי
  סה"כ  עמותה  חברה

     -      -      -      -      -      -      -   אל קסום 

   3      -      -      -    3      -      -   אלוה 

   30      -      -      -    29      -    1   אשכול 

   21      -      -      -    20    1      -   באר טוביה 

   15      -      -      -    14      -    1   בי שמעון 

   7      -      -      -    6      -    1   ברר 

   7      -      -      -    7      -      -   גדרות 

   30      -      -      -    29    1      -   גולן 

   25      -      -      -    24      -    1   גזר 

   7      -      -      -    7      -      -   גליל תחתון 

   8      -      -      -    7      -    1   גן רווה 

   31      -      -    1    28    1    1   דרום השרון 

   19      -      -      -    18    1      -   הגלבוע 

   26      -    1      -    24    1      -   הגליל העליון 

   8      -      -      -    6      -    2   הערבה התיכוה 

   10      -    1      -    8      -    1   זבולון 

   12      -      -      -    10      -    2   חבל אילות 

   6      -    1      -    5      -      -   חבל יבה 

   24    1      -    1    22      -      -   חבל מודיעין 

   18      -      -      -    17      -    1   חוף אשקלון 

   22      -    1      -    20    1      -   חוף הכרמל 

   15      -    1    2    12      -      -   חוף השרון 

   90    1    2    9    75    2    1   יהודה ושומרון

   14      -    1    1    11      -    1   יואב 

   19      -      -    2    15      -    2   לב השרון 

   19      -      -    1    18      -      -   לכיש 

   12      -      -      -    12      -      -   מבואות החרמון 

   14      -      -    1    12      -    1   מגידו 

   7      -      -      -    6    1      -   מגילות ים המלח 

   31      -    1      -    30      -      -   מטה אשר 

   59    1      -    8    49      -    1   מטה יהודה 

   22      -    1      -    20    1      -   משה 

   22      -      -    1    21      -      -   מעלה יוסף 

   24      -    1    3    20      -      -   מרום הגליל 

   19      -    1    1    16      -    1   מרחבים 

   23    3    1      -    18    1      -   משגב 

      -      1    -      -      -      -      1ווה מדבר

 2    1 1   אלבטוף

      -      -      1    -      -      -      1חל עירון 
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      1    -      5    -      -      -      6חל שורק 

   26      -    3    2    20      -    1   עמק הירדן 

   25      -      -      -    24    1      -   עמק המעייות 

   41    1      -    3    35    1    1   עמק חפר 

   33      -    1      -    31    1      -   עמק יזרעאל 

   19      -      -      -    19      -      -   ערבות הירדן 

   11      -      -      -    10    1      -   רמת גב 

      1    -      14    1    1    1    18גב -שדות

   10      -      -      -    10      -      -   שדות דן  

   13      -      -      -    11    1    1   שער הגב 

   13      -      -      -    12      -    1   שפיר 

   5     -     -     -   4     -   1  תמר 

   943    8    18    37    836    18    26   סה"כ

  100%  0.8%  1.9%  3.9%  88.7%  1.9%  2.8%  % מכלל הספקים
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  סימולציות הצטרפות לתאגיד קיים במרחב העירוי - ג' ספח

 :עלות והפרשי מועצות רשימת  .א

  אזוריתמועצה   

  עלות למ"ק  השפעה על
 בהצטרפות לתאגיד קיים

  (בש"ח)

השפעה על התעריף 
 הכללי לצרכן (בש"ח) 

  
  0.0028-         0.42-                      עמק יזרעאל   1
  0.0123-         0.50-                      מטה יהודה   2
  0.0144-         15.23-                    תמר  3
  0.0033-         2.29-                      ברר  4
  0.0054-         2.28-                      בי שמעון 5
  0.0088-         2.46-                      באר טוביה  6
  0.0088-         2.47-                      אשכול  7
  0.0048-         4.59-                      גדרות  8
  0.0034-         0.98-                      גולן  9

  0.0076-         1.50-                      גזר  10
  0.0039-         3.53-                      גן רווה  11
  0.0060-         1.13-                      דרום השרון  12
  0.0049           0.61                        הגלבוע  13
  0.0072-         1.72-                      הגליל העליון  14
  0.0030-         1.26-                      הגליל התחתון  15
  0.0044-         2.41-                      זבולון  16
  0.0046-         4.86-                      חבל אילות  17
  0.0080-         5.30-                      הערבה התיכוה  18
  0.0084-         0.68-                      עמק חפר  19
  0.0025-         0.69-                      משגב  20
  0.0075-         1.50-                      מטה אשר  21
  0.0034-         0.85-                      חבל מודיעין  22
  0.0034-         0.91-                      חוף אשקלון  23
  0.0025-         0.62-                      חוף הכרמל  24
  0.0031-         1.83-                      יואב  25
  0.0044-         2.50-                      לכיש  26
  0.0029-         2.19-                      מבואות החרמון  27
  0.0029-        0.77-                      מגידו 28
  0.0044-        9.48-                      מגילות ים המלח 29
  0.0425-        1.11-                      חבל יבה 30
  0.0030-        0.73-                      לב השרון 31
  0.0094-         1.99-                      משה  32

  
  

 גיה:ומתודול  .ב
  

 לתאגיד לפי המיקום הגיאוגרפי.זורית ושיוכם היישובים בכל מועצה א וי כללמיפ .1

 תאגיד מאוחד הכולל את התאגיד ואת היישובים שצורפו אליו. יצירת .2

 

 המודל:  החות  .ג

  ומילפי פרסום הלמ"ס. -מדד סוציואקו  

 3 פשות ביישוב כפרי למשק בית 

 ו ה תעריףצירוף  ישוב  במקרה. משתייך אליהמועצה בביוב ה תעריףביוב בישוב כפרי הי

  .משתייך אליה במועצה התעריף יוכרכפרי לתאגיד 
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 (למועצה עבורה לא קיים רכיב טיהור בכללים)   קביעת רכיב טיהור שפכים בתעריף

תעריפי ביוב מועצות לפי מ"ק ביוב של כל המועצות האזוריות ו ממוצעעשתה על פי 

 .2019איזוריות כון ליולי 

  חישוב העלות למ"ק של התאגיד המאוחד בהתבסס על כללי תאגידי המים והביוב

 תוך, 2009 -או ביוב), תש"עחישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים (

התחשבות בכמות הכוללת של כלל היישובים בתאגיד המאוחד, בהתאם לתוי חטיבת 

 אסדרה. 

  קבעה לפי מקדם של רגיה ביישוב כפרירגיה לתושב  90%עלות אממוצע עלות הא

 ביישוב עירוי.

 כסים לפי תחשיב ממוצע  מפקדוקיבוצים. למושבים  

 כסים המופחת בקבע בהתאם ליחסמפקד ה בין מפקד  הממוצע יישובים הכפריים

 המופחת בתאגידים למפקד כסים לפי ההפחתה.

  כסים ממוצע של כסים של התאגיד בצירוף מפקדהשקעות חושבו בהתאם למפקד ה

 כל יישוב בהתאם לסיווג קיבוץ/יישוב.

  ן בגובה הפחת ביישובים הכפריים. –השקעותחה היא שההשקעות ההה 

  חשבת לתאגיד מרחבי –מקדם תאגיד מרחבי מעלויות  תאגיד  0.15מקדם  עםכל מועצה

 1.2=  0.15*8מלש"ח, למועצה איזורית =  8הה"כ לתאגיד מרחבי =  -מרחבי (למשל 

 מלש"ח). 

  ית לא –תיאגוד רב איזוריה יגודלישוב כפרי  עלות  תוספתי.לישוב  בעירו  

 

  

 


