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.3.201912  

 
 לכבוד, 

 
 מר אלי כהן   מר גיורא שחם ד"ר יובל שטייניץ 

 מנכ"ל חברת "מקורות" בע"מ  מנכ"ל רשות המים   שר האנרגיה
  במייל:  ויו"ר מועצת הרשות  משרד האנרגיה

 mishpatin@mekorot.co.il-yoets-m   רשות המים

 Olgas10@water.gov.il: במייל
 

 שלום רב,

 הסמכות של חברת מקורות לניתוק מים מיישובים לא מאוגדים הגבלת הנדון:
 

המוצר הנחוץ ביותר לאחר אוויר לנשימה,  "מים הם אולי

מחיר. כך מאז ומעולם, -שאותו על פי רוב מספק הטבע בלא

יובלים  10541/09ץ "וכך כיום" )השופט רובנישטיין בבג

 (.5.1.2012, פורסם בנבו ש.ד.י. בע"מ נ' ממשלת ישראל

חברת מקורות של  הסמכותלהגבלת  לאלתר ובעניין שבנדון בבקשה כי תפעל אנו פונים אליכם

נתק יישובים שלמים ממים ככלי להפעלת ל, 1959-א לחוק המים, תשי"ט114המעונגת בסעיף  ,בע"מ

 הכל כפי שיפורט להלן: לחץ על רשויות מקומיות חייבות, 

 סמכות חברת מקורות לנתק יישובים ממים

ומיועדים לצרכי קורות המים שבמדינה הם קנין הציבור, נתונים לשליטתה של המדינה, מ .1

 . ("המים חוק)להלן: " (1959-, התשי"טלחוק המים 1סעיף ) תושביה ולפיתוח הארץ

רשויות המדינה כמו גם תאגידי המים שהוקמו על פי חוק, מנהלים את משק המים כנאמני  .2

הציבור לצורך סיפוק צורכי התושבים בצורה הטובה ביותר בהתחשב בצרכי האוכלוסייה 

קר ערך. כבר נפסק כי "מקורות המים הם קניין הציבור, והצורך ימשאב ובהיותם של המים 

בשמירה עליהם נגזר לא רק מעקרונות המנהל התקין, אלא גם מן ההגנה המוענקת למשאב 

בלום נ' שר החקלאות  1773/01קנייני יקר ומוגבל זה, המשותף לכל אזרחי המדינה" )בג"ץ 

 ((.2002) 326, 320( 3פ"ד נו) ופיתוח הכפר

כי "כל אדם זכאי לקבל מים ולהשתמש בהם בכפוף להוראות חוק  ,קובע לחוק המים 3סעיף  .3

זה". הוראה זו קובעת את הזכות הסטטוטורית של כל אדם בישראל למים בהתקיים התנאים 

הזכות למים נלמדת גם מהחובה לממש לכל אדם את הזכות לקיום בכבוד המנויים בחוק. 

 האדם וחירותו.כמצוות חוק יסוד: כבוד 
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 80%קובע כי ספק מים, שהרשות המקומית שילמה לו לפחות  לחוק המיםא 114סעיף  .4

להפסיק את  לא יהיה רשאימהתשלומים המגיעים לו בשל אספקת המים, לפי חשבון שהגיש לה, 

לכאורה יש אספקת המים לרשות המקומית בגלל יתרת החוב המגיעה לו בשל אותו חשבון. 

בסעיף זה להסמיך את מקורות לנתק ישובים ממים, אולם סמכות זו הינה סמכות דרקונית 

, ואף סותרת כללים מפורשים שקבעה ובלתי מידתית, שהפעלתה אינה מעוגנת בכללים ברורים

 ולכן הפעלתה הינה בלתי חוקית.  רשות המים באישור ועדת הכלכלה, 

באישור ועדת שקבעה רשות המים לניתוק צרכנים כללים ניתוק מים קולקטיבי סותר את ה

 הכלכלה של הכנסת 

אינו קובע באלו מקרים יפעל ספק המים לניתוק מלא או חלקי של אספקת המים  המים חוק .5

ובאלו מקרים ימנע מכך, ומכאן נלמד שמדובר בסמכות שתופעל על פי שיקול דעת, ובהתאם 

הממשלתית למים רשות ה לפרשנות שתינתן לסעיף החוק ולסמכות המוקנית לספק המים.

קביעת לוע כללים בעניין ניתוק המים מכוח סמכותה "( מוסמכת לקברשות המים –ולביוב )להלן 

כללים בדבר הפקת מים, הספקתם, כמותם, איכותם, מחירם, השימוש בהם במסגרת מטרות 

לאור העובדה שלשון החוק אינה ( לחוק המים(. 5יז)124" )סעיף המים, ואירוע פגיעה במים

סמכות מרחיקת הלכת מוחלטת ואינה מגדירה במפורש את המקרים שבהם יעשה שימוש ב

 ., יש לפרשה בצמצום רבהיסוד למיםהפגיעה בזכות  ולאורלניתוק רשות מקומית מזרם המים, 

כולל )להלן: "חוק תאגידי מים"(  2001-חוק תאגידי מים וביוב, התשס''אבניגוד לחוק המים,  .6

להתקין כללים, אשר רק על פיהם רשאים יהיו תאגידי המים לנתק  החובההוראה מפורשת בדבר 

. את מלאכת קביעת הכללים להפסקה או (תאגידי מים לחוק 39)סעיף  צרכנים מאספקת מים

באישור ועדת הכלכלה של  רשות המיםצמצום של מתן שירותי מים הטיל המחוקק על מועצת 

 (.תאגידי מים )א( לחוק146)סעיף  הכנסת

ים רבות נהגו תאגידי המים לנתק לקוחות מבלי שנקבעו כללים לניתוק כמתחייב במשך שנ .7

ידי תאגידי המים -הוגשו שלוש עתירות לבג"ץ, בטענה שניתוק המים על 2013בשנת מהחוק. 

, בעקבות הגשתן של העתירות, נקבעו ואושרו על ידי ועדת 2015שנת ב 1נעשה בחוסר סמכות.

הכלכלה של הכנסת, כללים המסדירים באופן אחיד ומחייב את התנאים להפסקת אספקת המים 

 .)להלן: "הכללים"( (2015-, )התשע"ה(ניתוק אספקת מים)לצרכנים )כללי תאגידי מים וביוב 

מים )קביעת תנאים ברישיון()ניתוק אספקת מים(, נקבעו כללים נוספים, כללי ה 2017בשנת  .8

ונועדו להשלים את  - , החלים על ספקי מים ברישיון, שאינם תאגידי מים וביוב2017-תשע"ח

)להלן:  ההסדרה של ההליכים לביצוע פעולות ניתוק מים באמצעות קביעתם כתנאי ברישיון

 .הכללים המשלימים(

                                                           
שנער   1326/13ידי האגודה לזכויות האזרח; בג"ץ -הוגש על ;י נ' הרשות הממשלתית למים ולביובמזרח 671/13בג"ץ  1

 (.26.1.2015, )פורסם בנבו, הרשות הממשלתית למים ולביוב' כ.ס. נ 4707/13; בג"ץ נ' תאגיד מים רמלה בע"מ 
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כללים המסדירים את הסמכות לניתוקה של על ידי רשות המים לעומת זאת, מעולם לא נקבעו  .9

קבוצת צרכנים שלמה מהחיבור למים, או אף את צמצום אספקת המים באופן גורף ומתמשך 

ללא קשר לאחריותו  ע"י חברת מקורות, כסנקציה קולקטיבית המוטלת על תושבי יישוב שלם,

ליכולתם לפעול לשינוי המצב בזמן של כל צרכן לחוב, ליכולתם או לנזקקותם הכלכלית או 

 הניתוק. 

סמכות חריגה שיש להימנע ככלל, הסמכות לניתוק מים בגין חוב הנה כללים קובעים כי ה .10

הכללים קובעים איסור כללי על ניתוק אספקת מים לצרכן מהפעלתה )להוציא מקרים חריגים(. 

תנאים וסייגים ולאחר בחינה לכללים(, שממנו ניתן לחרוג רק בהתקיים שורה של  5ביתי )סעיף 

ידי שורה של גופים מוסמכים: קבלת חוות -חוזרת ונשנית של יכולתו הכלכלית של הצרכן על

דעת משירותי הרווחה, קבלת המלצת הוועדה המייעצת והחלטת מנהל הרשות הממשלתית 

 לכללים(.  6-9למים; מתן זכות שימוע ומתן הודעות והתראות לצרכן )סעיפים 

ניתוק המים לא יבוצע אלא במקרים חריגים וגם אז יותר ניתוקם . בהתאם לכללים, זאת ועוד .11

בכללים לבירור  ותדרישות והמגבלות המחמירות הקבועלכללים(. ה 6לזמן מוגבל בלבד )סעיף 

לא להתיר בשום אופן מצב שבו  רם המים לביתו, מטרתם ברורה:מצבו של הצרכן בטרם ינותק ז

פרטי, אך בשל עוני או חוסר יכולת כלכלית לעמוד בתשלומים לספק. תמנע אספקת מים מצרכן 

הרציונל מאחורי הפרוצדורה שקובעים הכללים ברור לכל בר דעת, שהרי מים הם משאב כה 

 בסיסי וכה חיוני, עד שאין למנוע אספקתו, גם מחסרי אמצעים.

אגרות הוצאות גבייה הכללים אף יוצרים אבחנה ברורה בין חובות עבר של צרכן המים, לרבות  .12

וריבית פיגורים שבהם חויב צרכן המים, לבין חוב שוטף, שרק בגינו ניתן לנתק את חיבור המים 

לצרכן, בהתקיים כל התנאים המנויים בחוק, ובכפוף לזכות טיעון ושימוע של הצרכן בפני רשות 

 6, וכן סעיף סעיף ההגדרות - 2המים, בטרם ינקטו נגדו הליכים של ניתוק מים )ראו סעיף 

 לכללים(. 

קובע איסור על ניתוק המים למוסדות חינוך רשמיים,  משלימיםלכללים ה 11בנוסף, סעיף  .13

מוסדות תרבות, מוסדות רפואיים, וכן ממעונות ומעונות שיקומיים, מקלטים לנשים מוכות 

ועוד, לבל תשובש פעולתם החיונית של מוסדות אלה, דבר שעלול לשבש את שגרת החיים כליל, 

. הכללים קובעים מגבלות נוספות בדבר לפגוע בזכויות אדם נוספות, ואף להוביל לאבדות בנפש

)ג((, תקופות שבהם לא יבוצע ניתוק המים )דוגמת חגים ותקופות 12 -תקופת הניתוק )סעיף )ב( ו

 לצרכן לערער על החלטות הרשות בעניינו. יםאבל( ומאפשר

מהאמור לעיל עולה כי, המצב החוקי הקיים היום בישראל בכל הנוגע להסדרת האספקה  .14

מים ע"י הרשויות המוסמכות יוצר פער גדול, בלתי מוסבר ובלתי סביר בין סמכותם  והניתוק של

שעוגנה  – לנתק יחידים ממים עקב חוב אישיורשויות מקומיות המוגבלת ביותר של תאגידים 

את הזכות  המשקפים את תפיסתו הנוכחית של המחוקק ,בהסדרים חוקיים וכללים מאוחרים

הדרקונית והבלתי מסויגת של חברת מקורות לנתק יישובים לבין סמכותה בסיסית למים, ה

 שלמים ממים, על בתי האב ומוסדותיהם השונים, כאמצעי לחץ על הרשויות המקומיות החייבות



 
 

 
8526331-04, פקס: 8526333/4/5-04, טלפון: 16072, נצרת 51070האגודה לזכויות האזרח בישראל, ת"ד    

04-8526331: فاكس ،04-526333/4/5:هاتف, 16072 الناصرة ،51070.ب.ص. اسرائيل في المواطن حقوق جمعية  
The Association for Civil Rights in Israel, P.O. Box 51070, Nazareth 16072. 
Tel: 8526333/4-04/ , Fax: 8526331-04 , www.acri.org.il, raghad@acri.org.il 

. מציאות ואשר סותרת את כללי הניתוקסמכות המעוגנת בחקיקה ישנה ושטרם עברה עדכון  –

 לאלתר!  הלשנות ומפלה שיש לפעול תזו הינה מציאות עגומה, בעייתי

ביחס לניתוק אספקת המים לצרכנים פרטיים ולמוסדות  שנקבעוהמחמירות את המגבלות  .15

, גם על הפעלת סמכותה ע"י עריכת השינויים המתחייבים בחוק ובנהליםיש להחיל, ציבוריים 

של חברת מקורות לניתוק גורף של אלפי צרכנים ביתיים מהחיבור התקין למים במקשה אחת, 

 שלהם לחברת מקורות. עקב חובות לא של הצרכנים עצמם, אלא של הרשות המקומית 

העובדה שמדובר בחובות של רשות מקומית אינה מצדיקה הטלת סנקציות לא למותר לציין כי  .16

יים. נהפוך הוא. חובותיה של רשות מקומית ומצבה הכלכלי חריפות יותר על הצרכנים הפרט

העגום, נובעים ברבים מהמקרים מחוסר השוויון המבני ומהעדרו של צדק חלוקתי באופן 

הקצאת המשאבים לרשויות מקומיות "חזקות" אל מול הרשויות "החלשות" יותר. אלה 

-אפייניה הסוציומקיימים מתאם עקבי לחוסנה הכלכלי של האוכלוסייה המקומית ומ

אקונומיים. כך קורה שדווקא אוכלוסיות חלשות יותר, ובראשן בני ובנות המיעוט הערבי 

המתגוררות בהתאם בתחומן של רשויות מקומיות מוחלשות שחוסנן הכלכלי אינו רב,  -בישראל 

אספקת מים. למדינה  –נפגעות כתוצאה מחובות הרשות ונמנעת מהן גישה לשירות חיוני כל כך 

ולרשויותיה חובה להקטין את אי השוויון המבני על מנת שמצב זה לא ינציח את עצמו, ולסייע 

לרשויות המקומיות המוחלשות להקל על התושבים ולאזן את הקצאת המשאבים והתקציבים 

 הבעייתית.

 לקטיבי של רשות ממים אינה חוקתיתניתוק קוסמכות 

שבלעדיו אין חיים. הזכות למים היא זכות יסוד המים אינם מצרך ככל המצרכים, אלא משאב  .17

ניתוק יישוב שלם ממים, על בתיו  .הנגזרת מהזכות לחיים, מהזכות לכבוד ומהזכות לבריאות

פוגע קשות בזכויות יסוד של עקב חוב של רשות מקומית לחברת מקורות, ומוסדותיו השונים, 

עים ומחוסרי אמצעים. אלה מאות משפחות, הורים וילדים, צעירים וקשישים, בעלי אמצ

ים ככלי בידי חברת מקורות להפעלת שומשממנותקים באופן גורף ולא מידתי מאספקת מים 

 לחץ על הרשות המקומית לצורך פירעון החוב.

זכות האדם למים מוכרת כזכות יסוד של האדם במשפט הבינלאומי, והיא הוכרה ככזו גם על  .18

של הזכות לקיום בכבוד, הנגזרת מן הזכות לחיים ומן ידי בתי המשפט בישראל. זאת, הן מכוחה 

 הזכות לכבוד, והן מכוח היותם של המים תנאי להגשמתן של חלק ניכר מזכויות האדם האחרות. 

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע לא אחת, כי הזכות לאספקה סדירה וקבועה של מים נכנסת  .19

ם לשם קיום מינימאלי בכבוד בחברה בגדרם של האמצעים החומריים ההכרחיים הנדרשים לאד

)פורסם בנבו,  עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר 366/03)בג"ץ  בה הוא חי

 ח לאומיחסן נ' המוסד לביטו 10662/04בג"ץ ; לפסק דינו של השופט ברק 15פסקה  ,(12.12.2005

  (.(28.2.2012)פורסם בנבו, 
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חובה איסור לנקוט בפעולות הרומסות זכות זו והזכות לקיום בכבוד מטילה על רשויות המדינה  .20

. מכאן, שעל רשויות השלטון מוטלת חובה הפוזיטיבית לפעול על מנת להבטיח את מימוש

)ברק  חוקתית להבטיח כי יעמדו לרשות האדם צורכי קיומו הבסיסיים ביותר, ובכלל זה מים

מדינה לספק צרכים בסיסיים: מ'שיח של זכויות' ל'תיאוריה של מימון מדינה "חובתה של ה

)יורם רבין ויובל שני  147-158, 131 זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל ציבור'"

 (. (2004עורכים, רמות, 

ההכרה בגישה למשאב המים כזכות יסוד משמעה בראש ובראשונה שכל אדם זכאי ליהנות  .21

שלא ניתן לשלול אותה מטעמים פסולים, דוגמת הפליה פסולה או עוני. למעלה  מהזכות, ובעיקר

מן הצורך בענייננו נציין, כי רשויות המדינה כנאמנות הציבור מחויבות לפעול למניעת הפליה או 

מניעת הגישה למים גם אם אספקת המים הופרטה והסדרתה השגרתית הועברה לידיהם של 

 גורמים פרטיים.

 ניתוק באמצעות שלא החובות לגבות מקורות על

כאמור לעיל, הכללים שנועדו להסדיר את הפעלת סמכותם של תאגידים לנתק יחידים ממים  .22

כי אין לנתק צרכן פרטי ממים כאמצעי לגביית חובות אלא אם התברר לאחר  קבעו, בין היתר,

בדיקה כי הוא סרבן תשלום בעל יכולת כלכלית לתשלום החוב. הסדר זה אין משמעותו העדר 

והבסיסי  אלא הכרה בצורך להפריד בין אספקת המוצר החיוני, גביית חובותסמכות או יכולת ל

  יכה.לגביית החובות בגין הצר מים, –

שום נוסף לעקרון לפיו אין לכרוך אספקתו של מוצר חיוני לגביית תשלום כנגדו, ניתן ללמוד יי .23

בתשלום חובות  םאיסור על התניית שירותימה, וכן ים לגבי שירותי רפואהמההסדרים החל

מצביעים על תפיסה ברורה וחד משמעית לפיה יש לנתק בין הזכות  אלוכספיים במערכת החינוך. 

או רשויות  –ית של אזרחים לקבל שירותים חיוניים מהמדינה, לבין זכותה של המדינה הבסיס

מוצר יסוד חיוני שלא ניתן להתקיים ו מים הינה, לגבות תשלום בגין אותו שירות. הפועלות מטעמ

בלעדיו, ומכאן שמטרת הניתוק אינה לסיים את היחסים בין הספק ללקוח אלא להפעיל עליו 

לחץ עצום ודרקוני לשלם את חובותיו. הדבר פסול מן היסוד בדומה לאיסור על עיקול מקורות 

 קיום אחרים בחוק ההוצאה לפועל. 

ביל אספקת שירותים חיוניים ליחידים עקב חוב אישי בניגוד לשאר הרשויות שסמכותם להג .24

דרקונית ה הסמכותמקורות ממשיכה באופן פסול ולא מידתי  להשתמש ב –הוגבלה עד מאוד 

 לנתק יישובים שלמים ממים בשל חוב של הרשויות המקומיות. 

את החובות שיש לרשות המקומית יכולה מקורות לגבות בדרכים המקובלות, ולא באמצעות  .25

 תוק זרם המים, שהינו כלי דרקוני ולא מידתי לגביית החוב. ני

להפסקה המיידית של ניתוקי מים לפעול לאלתר  ור כל האמור לעיל, אנו מבקשים ממכםלא .26

חדשים שיסדירו את סמכותה של חברת לקביעת כללים מיישובים שלמים ע"י חברת מקורות, ו
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ת המים ליישובים לא מאוגדים, כללים מקורות לפרוע את חובותיה ולגבות תשלום עבור אספק

 . כללי הניתוק החדשים ויהלמו את הזכות החוקתית למיםשיתיישבו עם 

 

 

 בכבוד רב, 

 רגד ג'ראיסי, עו"ד
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mailto:DrorW@justice.gov.il

