
הקדמה

מדינת ישראל ממוקמת על ספר המדבר, כשמאז ומתמיד קיים 

בה מחסור במים.

הביקוש למים בישראל, גדול בהרבה מכמויות המים המתקבלות 

באופן טבעי, בממוצע.

לצד  מואץ,  ופיתוח  החיים  באיכות  עלייה  האוכלוסייה,  גידול 

שינויי האקלים, קיטון בכמויות הגשמים ועלייה בתדירות שנות 

הבצורת – מגדיל את המחסור ומחייב להשקיע מאמצים ניכרים 

מים  מקורות  פיתוח  לצד  מים,  בזבוז  ומניעת  השימוש  בייעול 

נוספים )התפלה, טיפול בביוב והשבת קולחין לשימוש חוזר( כדי 

להדביק את קצב הצריכה הגובר.

של  לפיתוחה  ביותר  החשובים  היסודות  אחד  הם  והמים  היות 

המדינה  בפני  עמד  שלה,  העיקריים  המשאבים  ואחד  המדינה 

)מיד עם היווסדה( האתגר הגדול של הסדרת משק מים וחלוקת 

המשאב הציבורי, באופן ההוגן, המתאים, הנכון וההולם לציבור 

המשתמשים, תוך הקפדה ושמירה על האינטרסים של המדינה 

והציבור כולו.

לטובת יישום האתגר, חוקק כבר בשנת 1959 חוק המים 

תשי"ט – 1959.

חוק המים תשי"ט – 1959

המים. בתחום  החקיקה  של  הכותרת  גולת  את  מהווה  זה  חוק 

הם  המים   – הוא  החוק  של  אורכו  לכל  העובר  המרכזי  הרעיון 

יש  ולכן  לכולנו  שייכים  המים  ייצור,  אמצעי  הם  המים  החיים, 

לנצלם למען כלל הציבור, בדרך היעילה והטובה ביותר, לפיתוח 

הארץ ויושביה.

 הרעיון האמור מוצא את ביטויו בסעיף 1 של החוק, אשר זו לשונו:

"מקורות המים הם קנין הציבור, נתונים לשליטתה של המדינה 

ומיועדים לצרכי תושביה ולפתוח הארץ".

כולל מים מטופלים  סוגי המים,  כל  כוללים את  מקורות המים 

)ביוב וקולחין(, מים מיוצרים )התפלת מי-ים ומים מליחים(, מים 

באיכויות שונות )מליחים, שפירים( ועוד.

הפועלת  המדינה,  בידי  רוכזה  המים,  סוגי  כל  על  השליטה  כל 

וליעד  בעניין זה כנאמן של הציבור כולו, ואשר תפקידה לחלק 

את המים בצורה נכונה, הן לצרכי התושבים והן לפיתוח הארץ.

מקור  אם  גם  הפרט  של  קנין  זכות  או  קנויה  זכות  אינם  המים 
 - במים  לשימוש  זכות  כל  הפרטיים.  בחצריו  נמצא  המים 
תושב  ולכל  אדם  לכל  החוק  הוראות  בתוקף  הנתונה   זכות 
מוחלטת  שאינה  זכות  החוק,  של  להוראותיו  כפופה   – במדינה 

ומותנית בהוראות החוק. 
רק ניהול משאב המים באמצעות גורם מרכזי, בשילוב הפנמת 
וניצול  שימוש  להבטיח  יכול  המים,  ואספקת  הפקת  עלות 

מיטביים של משאבי המים במצבי מחסור.
משק  ופיתוח  תפעול  במדינה,  המים  ענייני  לניהול  האחריות 
המים, הופקדו בידי רשות המים )נציבות המים עד שנת 2007(, 
נוספים  וחוקים  המים  חוקי  של  הוראותיהם  מתוקף  הממונה 
במדינה, על ניהול המשאב בהתאם להוראות החוקים המסדירים 

את משק המים והביוב במדינה.

חוק המים מאזן בין הצורך לספק מים לכל הצרכים והשימושים 
החיוניים לבין המחסור במשאבים.

על פי הוראותיו של חוק המים, אין לספק, או להפיק, או לייצר 
מים ללא קבלת רישיון מוקדם מאת רשות המים.

מים  החדרת  מים,  התפלת  מים,  של  וצריכה  אספקה  הפקה, 
מרשות  מתאים  רישיון  קבלת  ללא  מורשים  אינם  בזה  וכיוצא 
בקיומם  אשר  שונים,  תנאים  נקבעים  בו  אשר  רישיון  המים, 

מותנית עצם הרשות לעשיית הפעולה האמורה.
התנאים האמורים מתייחסים לכמויות, לאיכויות, לסדרי הפקה 
ואספקה, לייעול השימוש במים, למניעת זיהום ולשאר הנושאים 

הנדרשים לעניין.  
קוימו  לא  אם  המים,  רשות  ידי  על  לביטול  ניתנים  הרישיונות 
הוראותיהם במלואן, כמו גם ניתן לקנוס את החורג מהם, הכל 

בהתאם להוראות ולהנחיות.

ע"י  המתמנה  המים,  רשות  מנהל  עומד  המים  רשות  בראש 
הממשלה על פי המלצה של שר/ת האנרגיה והמים.

מנהל הרשות עומד גם בראש מועצת רשות המים, אחראי על 
המים,  רשות  מועצת  ומדיניות  הממשלתית  המדיניות  יישום 
שקבעה  הכללים  ויישום  המים  ומקורות  המים  רשות  ניהול  על 

מועצת רשות המים.
מנהל הרשות מוסמך לתת רישיונות שונים, מוסמך למנות פקחים 
שיאכפו את הוראות החוק, הכללים והרישיונות, הכל בהתאם לחוק.

מועצת רשות המים אמונה על פי חוק המים לקבוע את מדיניות 
לביצועה,  )"כללים"(  המשנה  חקיקת  את  ולקבוע  המים  משק 

ומתן  בציבור  שיתופן  החלטות,  קבלת  בתהליך  שקיפות  תוך 
אפשרות להשמיע עמדות.

מועצת רשות המים מורכבת מ-6 נציגי משרדי ממשלה בכירים 
המשרד  הכפר,  ופיתוח  חקלאות  אנרגיה,  המשרדים:  )מנכ"לי 
להגנת הסביבה, משרד הפנים, הממונה על התקציבים במשרד 
האוצר – או נציג בכיר במקומם ומנהל רשות המים, המשמש גם 
כיו"ר המועצה( ו-2 נציגי ציבור המתמנים על ידי השרים באישור 

הממשלה.

בצד חוק המים, קיימים חוקים נוספים, ביניהם:

1.  חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001
2.  חוק מדידת מים, תשט"ו – 1956

3.  חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו – 1955

חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001

הייתה אחת  והביוב  2001, האחריות על משק המים  עד לשנת 

מחובותיה של הרשות המקומית.

העיריות  פקודת  כדוגמת  שונים  בחוקים  הוגדרו  אלו  סמכויות 

)אספקת מים( ובחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, תשכ"ב – 1962.

והביוב  המים  משק  של  לקוי  וניהול  ירוד  תשתיות  מצב  בשל 

העירוני על ידי השלטון המקומי, אשר בא לידי ביטוי באובדן של 

עשרות מיליוני קוב מים מדי שנה, צריכה בזבזנית, העדר מדידה, 

נמוכים  גבייה  ושיעורי  וביוב  מים  בתשתית  נמוכות  השקעות 

מאוד בעיקר בקרב היישובים החלשים וניצול תקבולים ממשק 

המים לצרכים אחרים של הרשויות המקומיות, הוחלט להנהיג 

אשר  וביוב,  מים  תאגידי  חוק  חוקק  במסגרתה  אשר  רפורמה, 

חייב את הרשויות המקומיות להעביר את סמכויותיהן לידי חברה 

מקצועית שתטפל בליקויים ותעסוק רק בתחום המים והביוב.

המטרות העיקריות אשר עמדו מאחורי חקיקת החוק, היו יצירת 

"משק כספים סגור" בתחום המים והביוב, אשר יבטיח את ייעוד 

ההכנסות מאספקת שירותי מים וביוב להשקעה חזרה בשיקום 

מערכות המים והביוב, תחזוקתן והפעלתן, אפשור גיוס הון לצורך 

השקעות בפיתוח משק המים והביוב העירוני והבאת משק המים 

והביוב לניהול עסקי מקצועי ובכך למזער בזבוז מים וכן השגת 

שיפור באיכות השרות לצרכנים, במחירים סבירים וללא הפליה.



הבסיס המשפטי 
למשק מים מתקדם

water@warwe.gov.il

חוק מדידת מים תשט"ו – 1956     

במדידה  ורק  אך  מים  לספק  החובה  היא  בחוק  יסודית  הוראה 

ולכל צרכן בנפרד.

יש  ולכן  המים  מדי  קריאת  על  מבוסס  המים  עבור  התשלום 

חשיבות בהקפדה על הוראות החוק.

הספקה  על  לאסור  סמכות  המים  רשות  למנהל  מעניק  החוק 

ועל צריכה של מים כל עוד לא יותקן מד מים וכן את הסמכות 

להתקין מד מים על חשבונו של מי שהיה חייב בהתקנתו.

של  שורה  הקובעים  מים,  מדידת  כללי  נקבעו  זה  חוק  מכח 

הוראות רגולציה לגבי מדי מים, לרבות אישור דגם של מד מים, 

רישוי מכוני בדיקה של מדי מים ועוד. כן נקבע בחוק כי מנהל 

הרשות יפקח, באמצעות עובדיו, על ביצוע הוראות החוק ולצורך 

כך להיכנס לכל מקום בו ישנה מדידת מים. בנוסף נקבע בחוק 

איסור על כל אדם לפגוע או לחבל במד המים.

חוק הפיקוח על קידוחי מים תשט"ו – 1955

החוק נועד כדי להגן על מקורות המים התת קרקעיים ולמנוע 

דלדולם או המלחתם מחמת ניצול בלתי אחראי.

עיקרו של החוק – החובה לקבל רישיון ממנהל רשות המים לכל 

להתנות  רשאי  והוא  בבאר,  שינוי  לכל  או  חדשה  באר  קדיחת 

תנאים לגבי קוטר הבאר, עומק הבאר, הציוד שבה וכמות המים 

המופקת.

גם כאן, נקבע בחוק כי מנהל הרשות יפקח, באמצעות עובדיו, 

לכל  להיכנס  רשאים  הם  כך  ולצורך  החוק  הוראות  ביצוע  על 

מקום בו מבוצעת הפקה.

בהתאם לחוק, באר היא כל חפירה, קדיחה או מבנה המיועדים 

להעלאת מים מתת הקרקע אל פני הקרקע.

מנהל הרשות רשאי לסרב לתת רישיון קדיחה, אם הוא סבור כי 

יכולה להביא לדלדול מקורות המים או להמלחה/זיהום  הבאר 

שלהם.

מועצת רשות המים רשאית לקבוע כללים לעניין קדיחה במגוון 

בעד  ואגרות  תחזוקה  התקנה,  ניטור,  מדידות,  לרבות  נושאים, 

הרשיונות.

כתיבה והפקה: חינוך והסברה

water@water.gov.il
www.water.gov.il


