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 המועצה המקומית אורנית  שם הגוף המבוקר: 

   2020דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  מסגרת פרסום הדוח:

 סוגיות נבחרות במשק המים בשומרון   כותרת הדוח:

   20204102 מס' הדוח:

   44939564736 מזהה הדוח:

                 מועד דיווח הגוף המבוקר: 

 מס' 
כותרת 
 ליקוי 

 הליקוי/המלצת ביקורת

תאריכי  
הדיונים  
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים 

 פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות

פרטי  
האחראי  

על 
 התיקון 

המועד 
לתיקון 
 הליקוי 

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ 

לא 
תוקן/ 
תוקן 

חלקית/ 
 אחר

1 

תוכניות 
אב 

פרטניות 
לרשויות 

המקומיות 
 בשומרון

המועצות המקומיות אורנית   -ליקוי 
ואלפי מנשה לא הכינו תוכניות אב 

למים.מאז פרסומה של תוכנית האב 
שנה, ואף  12-האמורה, לפני קרוב ל

ששיעורי פחת המים היו גבוהים בשנים 
האחרונות במידה ניכרת מהשיעורים 
שהיו בשנים בתחילת המאה הנוכחית 

לא הכינה  -)כפי שהוצגו בתוכנית( 
ומית אלקנה תוכנית אב המועצה המק

חדשה ולא עדכנה את התוכנית שהוכנה  
 . 2007בשנת 

המועצה המקומית קדומים הכינה 
תוכנית אב לאספקת מים לפני למעלה  

, בטרם פורסם  1998שנה )בשנת  20-מ
הנוהל(. מאז לא הכינה המועצה תוכנית 

אב חדשה ואף לא עדכנה את התוכנית 
ות הקיימת כך שתכלול נתונים על כמוי

המים שרכשה בשנים האחרונות ועל 
עלות רכישתם, תתייחס לפחת המים 

 

החלה המועצה לקדם תוכנית אב למים ותוכנית אב לביוב והחלה  2020יוני  תחילת חודשב

 בקבלת הצעות מחיר לשם התקשרות עם חברה אשר תבצע עבורה הכנת התוכנית.

עקב משבר נגיף הקורונה והשלכותיו, לא התאפשרה עבודה שוטפת ורציפה מה שהקפיא 

 את בחינת הצעות.

לתפקידה מהנדסת המועצה החדשה אשר תלווה את התהליך נכנסה  2020בחודש נובמבר 

 .2021בניית תוכנית אב למים וביוב ואשר עתיד להתבצע במהלך שנת 

התקיימה ישיבת התנעה לטיפול בפחת הגבוה במשק המים בלשכת ראש  8.4.21בתאריך 

המועצה, במסגרתה עדכנה מהנדסת המועצה כי המתכנן דוד ילוז קיבל הזמנת עבודה 

 וע תכנית אב למים בישוב וכבר התחיל לעבוד עליה.לביצ
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 ותציע המלצות לצמצומו. 
 

תוכנית אב לאספקת מים   -המלצה 
מהווה מסגרת תכנונית שנועדה לספק 

לגורמי התכנון ולמקבלי ההחלטות 
במועצת הרשות המקומית את הכלים  

הנדרשים להיטיב את משק המים, כולל  
יעורי פחת המים. פעולות להפחתת ש

לפיכך קיימת חשיבות לכך שהמועצות 
המקומיות אורנית ואלפי מנשה ישלימו 

הכנת תוכניות אב למים, ושהמועצות 
המקומיות אלקנה וקדומים ישלימו את 

עדכון תוכנית האב שלהן בהתחשב 
בשיעורי הגידול של האוכלוסייה, בגיל  

  -כפי שנראה להלן  -הצנרת, ובעיקר 
ל הניכר בשיעור פחת בהתחשב בגידו

 המים בשנים האחרונות. 

2 

ניסיונות 
להקים 
חברה 

אזורית 
לתשתיות 
מים וביוב 

 באיו"ש

,בעקבות  2015במהלך שנת   -ליקוי 
פנייתן של כמה מועצות מקומיות 

באיו"ש, ובגלל היעדר החובה להקמת 
, בחנה רשות תאגיד מים וביוב באיו"ש

המים הקמת חברה אזורית משותפת 
למועצות מקומיות באיו"ש, שתיתן 

מענה לקשיים בתפעול ובמימון משק 
המים והביוב לכל המועצות המקומיות 
באיו"ש שיהיו מעוניינות בכך. כחלופה  

נבחן מהלך של הפיכת חברת יובלים 
בשומרון לחברה אזורית על ידי 

הצטרפותן של שאר המועצות  
ומיות אליה.עד מועד סיום המק

הביקורת, לא חתמו המועצה המקומית 
אלקנה ותאגיד המים יובלים בשומרון 

 על הסכם ביניהם. 
הבדיקה העלתה כי בסופו של דבר לא 

נערך הסדר סופי עם המועצה המקומית 

 

ראש העין, והוצאה מימנו. המועצה מצויה במצב בלתי  –המועצה הייתה בעבר בתאגיד מים 

רון מחד, אפשרי בו נידחות בקשותיה להצטרף לתאגיד המים האזורי באזור יהודה ושומ

 ומאידך אינה רשאית להצטרף לתאגיד מים המצוי בתחום השיפוט של מדינת ישראל.

על כן, עד אשר מדינת ישראל תאשר לרשויות המצויות באזור יהודה ושומרון להצטרף 

מים המצוי בתחום השיפוט של מדינת ישראל ו/או עד אשר תאגיד המים אזורי לתאגיד 

אין בידי המועצה לעשות דבר  –מועצה להצטרף אליו ביהודה ושומרון יענה לבקשות ה

 מעבר לניסיונותיה שלה. 

 

   



3 

אורנית. בספרי המועצה לא נמצאו 
מסמכים שיצביעו על הסיבות לעצירת 

 . קידומו של רעיון הִתיאגוד
 

תאגיד מים וביוב הכולל שתי   -המלצה 
רשויות מקומיות בלבד אינו ממצה את 

מלוא יעילותו. משרד מבקר המדינה 
ממליץ כי הגורמים הרלוונטיים: משרד 
האוצר, רשות המים ויובלים בשומרון, 
יפעלו בצוותא עם הרשויות המקומיות 

הנותנות בעצמן שירותי מים וביוב, 
פטים ובעצה אחת עם משרד המש

ומשרד הפנים, לגיבוש מודל שיתאים 
לצורכי הרשויות בשומרון, ובכלל זה  

חלופה להגדלת מספר הרשויות החברות 
 בתאגיד.

3 

הדרכים 
לצמצום  
אובדני 

מים 
 אורנית

הבדיקה העלתה כי בעוד   -ליקוי 
כללה המועצה   2016 - 2014שבשנים 

המקומית הערכות על צריכת מים נוספת 
משוערת )ללא מדידה( לכלל הצרכנים 

מ"ק, ובשנת  3,000עד  1,000בהיקף של 
הרי בשנת  -מ"ק  7,000בהיקף של  2017
צריכת המים המשוערת )ללא  2018

מ"ק. המועצה   53,000- מדידה( עלתה ל
לאומדן צריכת כמויות מים  נדרשה

נוספות באותן שנים כיוון שלא מדדה 
את כמויות המים כנדרש על פי הכללים.  

יש לציין כי עיקר הצריכה מיוחסת 
לקבלן בניין שעבד ביישוב.בגלל היעדר 
נתוני אמת לגבי כמויות המים שצרכה 

,והכללת צריכת  2018המועצה בשנת 
מים משוערת בהיקף משתנה ולא 

לא ניתן לדעת מה היו שיעורי   מוסבר,
פחת המים השנתיים האמיתיים של 
המועצה ושל צרכני המים בתחומה 

 

 3-6תגובה לסעיפים 

לאספקה והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק  3/20פרסמה המועצה מכרז פומבי  2020במרץ 

בתחומי המועצה. מטרת פרסום המכרז הייתה התקשרות עם חברה לצורך החלפת מדי 

המים האנלוגים הקיימים במועצה לשעוני קריאה מרחוק. זאת בכדי לייצר יכולת מדידה 

ין של פחת המים ובהתאמה להביא לצמצום מדויקת של צריכת המים כמו גם ניהול אמ

אובדני המים. החלפת שעוני המים תאפשר מערכת יעילה וחכמה למעקב אמין ואיכותי 

אחר צריכת המים ואיתור דליפות סמויות באופן אשר יטיב עם צמצום אובדני המים.   

 במכרז זכתה חברת רימונים בע"מ. 

מדי מים בשלב הראשון במהלך  300-ת כחברת רימונים התחילה בפיילוט מדגמי של החלפ

. בשלב השני, בהמשך להצלחת הפיילוט, יוחלפו כלל השעונים בתחומי 21חודש אפריל 

 המועצה. 
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 בשנת זו.
 

על המועצה המקומית אורנית   -המלצה 
למדוד את כמויות המים שהיא מספקת 

לכל מטרה ושימוש, כפי שנקבע בכללי 
המים, ולא להסתמך על הערכות 

ואומדנים של כמויות המים הנצרכות. 
כמו כן, עליה לחייב את הקבלנים 

הפועלים בתחומה בהתקנת שעוני מים 
ולחייבם בגין הצריכה, ולבחון אפשרות 

הקבלן שעבד ביישוב בתשלום  לחייב את
 בגין כמויות המים שצרך.

בנוסף, יצויין כי המועצה מחייבת קבלן העוסק בבניה פרטית בתחומי המועצה בהתקנת 

 שעון מים כמו גם חיוב בצידו ובהתאמה. 

ית בשירות המועצה  מחוייבים הקבלנים בהתקנת שעוני ביחס לקבלן המבצע בניה ציבור

 מים כמו גם תשלום בגינם. 

 

4 

סקרי פחת 
 מים

טרם   2019עד תחילת שנת   -ליקוי 
בדקה המועצה המקומית אורנית את 
הסיבות לפחת המים, אף שכבר בשנת 

עלה שיעור פחת המים לשיעור  2015
 גבוה מממוצע הפחת הארצי. 

עד מועד סיום הביקורת לא ערכה 
המועצה המקומית אלפי מנשה סקר 

נוסף, ואף לא עדכנה את ממצאי הסקר 
זילות לאיתור מוקדים לנ  2014משנת 

 מים.
לא ערכה המועצה    2019נמצא כי עד יולי 

 המקומית אלקנה סקר נוסף.
 

על המועצה במקומית אורנית   -המלצה 
להשלים את הסקר לגילוי נזילות 
וטפטופים לפני מדי המים בשאר 

 השכונות, כדי לצמצם בהן את הנזילות. 
על המועצה המקומית אלפי מנשה 

להמשיך ולפעול לצמצום פחת המים 
 בתחומה.

על המועצה המקומית אלקנה להסדיר 
את התקנתם של מדי מים במוסדות 

ם הציבוריים שבתחומה, הציבור ובגני

 

 4-5תגובה לסעיפים 

 לשם.אנד.אי פיתוח ויישום' דיחברת ' "יעבוצע סקר מים בשתי שכונות  2019  הלך שנתבמ

 .סמויות נזילות ולאתר המים פחת על לעמוד החדשה המועצה שתוכל כך מים סקר ביצוע

מסגרת הסקר כוללת אף מיפוי צנרת המים במועצה הכוללת אף נתונים בדבר אורכי הצנרת 

כמו כן, תוכנית אב למים וביוב שהמועצה מקדמת כאמור לעיל, כוללת אף וגילאי הצנרות. 

 היא מידע ביחס לאורכי הצנרת וגיולה.

 .5.7.2019הסקר הושלם ודו"ח בדבר הליקויים אשר התגלו הוגש למועצה ביום 

סקר המים בוצע בשכונה הוותיקה כאשר יתר השכונות הינן שכונות חדשות ולמועצה אין 

תקלות באספקת המים. ולראיה לא ביצעו תיקונים הקשורים באספקת כל דיווח דבר 

 המים בשכונות החדשות במשך השנתיים האחרונות.

בדיקת נזילות מים תת קרקעיות ע"י חברה  20כמו כן, בוצעה במהלך חודש דצמבר 

 המתמחה בנושא, והנזילות תוקנו.
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וכן לערוך סקר מעודכן לאיתור מוקדי 
נזילות מים כדי לצמצם את שיעורי פחת 

המים בתחומה.על המועצה המקומית 
קדומים לערוך סקר כדי להפחית את 

 שיעורי פחת המים בתחומה. 

5 

גיל צנרת  
  המים

הבדיקה העלתה כי אין בידי   -ליקוי 
המועצות המקומיות אורנית ואלקנה 

מסמכים המעידים על גיל צנרת המים 
בכל רחוב. בידי המועצה המקומית 

אורנית אין מידע לגבי אורך הצנרת בכל 
רחוב, ובידי המועצה המקומית אלקנה 
אין מידע בדבר אורך צנרת המים שלא 

הוחלפה בכל רחוב.העובדה כי משנת 
ואילך )ראו לעיל( לא קטנו שיעורי  2014

פחת המים, במועצה המקומית קדומים 
אלא אף גדלו, מעידה כי בפעולות 

המועצה שנעשו בעשור האחרון להחלפת 
הצנרת לא היה די, ובפועל הן לא הביאו 

 לצמצום שיעורי פחת המים. 
במסגרת מיפקד נכסים עשתה המועצה  

  2008המקומית אלפי מנשה בנובמבר 
של גיל הצנרת ושל אורכה מיפוי 

בתחומה. המיפוי נעשה על ידי חברה ו', 
וצוינו בו המועדים התקניים להחלפת  

 -צנרת מים: צנרת העשויה מפלדה 
שנים מיום ההתקנה, וצנרת  35בחלוף 

שנים.   25בחלוף  -העשויה מפי וי סי 
מתוצאות הסקר עולה כי אורכה הכולל  

  30,650  -של צנרת המים באלפי מנשה 
מטר( הונחו  12,698ממנה ) 41%-טר; כמ

מטר בשנת  7,539שנים ויותר ) 28לפני 
ואף   1986מטר בשנת  5,159-ו 1991

 קודם לכן(.
עוד עלה מהנתונים כי צנרת פלדה 

מטר חרגה מהתקן, וכי  1,397באורך 
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- שנה, ו  38 -היא הונחה לפני למעלה מ
מטרים נוספים הונחו לפני למעלה   3,762

ת הפי וי סי לכל אורכה שנה. צנר 33-מ
מטר( חרגה מהתקן, כיון שחלקה   909)

שנים, וחלקה  28- הונח לפני למעלה מ
 שנים. 33- לפני למעלה מ -האחר 

 
מומלץ כי המועצה המקומית   -המלצה 

אלקנה תכין תוכנית הכוללת לוחות 
זמנים להחלפת הצנרת בשכונות 

השונות, בהתבסס, בין היתר על נתוני 
הן.מידע לגבי גיל הצנרת פיצוצי צנרת ב

ואורכה מאפשר הכנת תוכנית מקיפה 
וארוכת טווח וקביעת סדרי עדיפויות 
בקבלת החלטה על החלפת צנרת. על 

המועצות המקומיות אורנית ואלקנה 
לתעד את מועדי התקנת צנרת המים 

בשכונות חדשות ואת אורך הצנרת, וכן 
את הנתונים לגבי החלפת צנרת בשכונות 

ומלץ כי במסגרתשיקולי מתן קיימות. מ
קדימות ותיעדוף בטיפול בתשתיות 

ה המועצה המקומית  ַמפֶּ צנרת המים תְּ
אלקנה את פניות התושבים בנושא 

 תקלות בצנרת המים.
מומלץ כי המועצה המקומית קדומים 

תפעל לגיבוש תוכנית כוללת לשדרוג 
תשתיות המים בתחומי הרשות, כדי 

 הם. לצמצם את שיעורי פחת המים ב
מומלץ כי המועצה המקומית אלפי  

מנשה תפעל להחלפת הצנרת שחורגת 
מהתקן, כמו גם להחלפתה של הצנרת 

שמספר השנים שחלפו ממועד התקנתה 
 סמוך לגיל התקן שנקבע להחלפתה. 

6 
מ ד י  ה  

 מ י ם
מרבית מדי המים במועצות   -ליקוי 

המקומיות אלפי מנשה ואלקנה וכרבע 
 

 3-6תגובה לסעיפים 
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ממדי המים באורנית לא נשלחו לבדיקה 
ולכיול במבדקה ולא הוחלפו בתום שש 
שנים, כנדרש בכללי מדידת מים.נמצא 

כי המועצה המקומית אלקנה לא יישמה 
את התוכנית להתקנת מדי מים 

מרכזיים שהגישה לה החברה, תוכנית 
יתה לסייע באיתור מוקדי שיכולה הי

 נזילות מים לצורך צמצום פחת המים.
המועצות המקומיות אורנית ואלפי  

מנשה לא יזמו תוכנית להתקנת מדי 
מים מרכזיים שבאמצעותם תחולק רשת 

המים לאזורי מדידה קטנים ומדידים, 
ואשר יסייעו בידיהן לאתר דליפות ביתר 

 מהירות ולהשיג צמצום של איבוד מים.
 

מומלץ כי המועצות   -צה המל
המקומיות אלפי מנשה, אורנית ואלקנה 
תפעלנה להחלפת מדי המים ביישוביהן,  

כדי לצמצם את שיעורי פחת המים 
אצלן.מומלץ כי המועצות המקומיות 

אורנית, אלקנה ואלפי מנשה יפעלו  
לאיתור מוקדי נזילות סמוך למועד 

היווצרותם, לרבות באמצעות התקנת 
 יים.מדי מים מרכז

לאספקה והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק  3/20פרסמה המועצה מכרז פומבי  2020במרץ 

בתחומי המועצה. מטרת פרסום המכרז הייתה התקשרות עם חברה לצורך החלפת מדי 

המים האנלוגים הקיימים במועצה לשעוני קריאה מרחוק. זאת בכדי לייצר יכולת מדידה 

ין של פחת המים ובהתאמה להביא לצמצום מדויקת של צריכת המים כמו גם ניהול אמ

אובדני המים. החלפת שעוני המים תאפשר מערכת יעילה וחכמה למעקב אמין ואיכותי 

אחר צריכת המים ואיתור דליפות סמויות באופן אשר יטיב עם צמצום אובדני המים.   

 במכרז זכתה חברת רימונים בע"מ. 

מדי מים בשלב הראשון במהלך  300-ת כחברת רימונים התחילה בפיילוט מדגמי של החלפ

. בשלב השני, בהמשך להצלחת הפיילוט, יוחלפו כלל השעונים בתחומי 21חודש אפריל 

 המועצה. 

בנוסף, יצויין כי המועצה מחייבת קבלן העוסק בבניה פרטית בתחומי המועצה בהתקנת 

 שעון מים כמו גם חיוב בצידו ובהתאמה. 

ית בשירות המועצה  מחוייבים הקבלנים בהתקנת שעוני ביחס לקבלן המבצע בניה ציבור

 מים כמו גם תשלום בגינם. 
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-אי
השקעה  
במשק 
המים 
מכספי 

התקציב 
 הרגיל 

נמצא כי המועצות המקומיות   -ליקוי 
אורנית, אלפי מנשה ואלקנה לא 

השתמשו בעודפי הכספים ממשק המים 
שהצטברו בידיהן בשנים האחרונות 

הרגיל כדי לבצע בהם פעולות  בתקציב 
 לפיתוח משק המים. 

נמצא כי המועצות המקומיות אורנית, 
מנשה ואלקנה השתמשו בכספי  אלפי

אגרת מים לא רק לכיסוי הוצאות 
אספקת מים ולהגדלת השקעותיהן 

במשק המים, אלא גם למימון התקציב 

 

 יוסי כותב תגובה
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השוטף.נמצא כי המועצה המקומית 
אלקנה לא השתמשה בכספי קרן צנרת 

מים שהצטברו בשנים האחרונות, ה
  616,000והסתכמו במאות אלפי ש"ח,)

אלף ש"ח( לפעולות פיתוח של משק 
 המים.

-המועצה המקומית אלקנה פנתה ב
למשרד הפנים לקבלת אישור  1.7.19

הלוואה בסך מיליון ש"ח לצורך צמצום 
מדי  1,420פחת המים על ידי רכישת 

מים מסוג קר"מ. הרכישה נועדה 
מדי מים הקיימים ביישוב,  920להחלפת 

מדי מים לשכונה  300וכן להתקנת 
מדי מים לגינות הציבוריות  200-חדשה ו

ולמוסדות החינוך. בפנייתה ציינה 
המועצה כי התקנת מדי המים החדשים  

  13%-תצמצם את שיעורי פחת המים מ
 . 8%-ל

 -המועצה המקומית אלפי מנשה גבתה 
 -לפי חוק העזר שלה לאספקת מים 

 2015אגרה בגין הנחת צנרת מים בשנים 
,ואולם השתמשה בכספים שנגבו   2016-ו

לכיסוי השקעות בהחלפת צנרת ביוב 
.בספרי  2016שנעשתה עוד לפני שנת 

המועצה גם אין רישום נפרד להכנסות 
בגין אגרת הנחת צנרת מים, ואין הפרדה 

מכספים שנגבו בגין היטלים אחרים, 
 כגון היטל ביוב. 

מקומית קדומים גבתה בשנים מועצה ה
אגרת צנרת מים בסך  2018 - 2016

  48,060-ש"ח ו  35,957ש"ח,  27,757
ש"ח, כסדר השנים, ואולם את 

התקבולים היא זקפה כהכנסות 
 במסגרת התקציב הרגיל. 

 
על המועצות המקומיות   -המלצה 
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אורנית, אלפי מנשה ואלקנה לנהל את 
משק המים שלהן בחשבון נפרד, כך 

דפי הכספים במשק זה יופנו שעו
לפעולות פיתוחו.ראוי שהמועצה 

המקומית אלקנה תבחן את החלטתה 
לממן את רכישת מדי המים לקריאה 

מרחוק מכספי הלוואה הנושאים ריבית, 
במקום להשתמש בכספים שהצטברו 
אצלה בקרן צנרת המים או בכספים 
 מעודפי משק המים בתקציב הרגיל. 

גבייה בגין הסכומים הנגבים מאגרת ה
הנחת צנרת מים נועדו להשקעות בצנרת 
מים, ועל המועצה המקומית אלפי מנשה  

לרושמם בנפרד, ולא להשתמש בהם 
 לצורך השקעות בצנרת הביוב. 

על המועצה המקומית קדומים לרשום 
את סכומי אגרת צנרת המים שגבתה 

בחשבון נפרד כדי לייעד אותם להשקעות  
כחלק במשק המים, ולא לרשום אותם 

 מההכנסות בתקציב הרגיל.

8 

קרן 
לשיקום 

 המים

נמצא כי המועצות המקומיות   -ליקוי 
אורנית, אלפי מנשה, אלקנה, עמנואל 

וקדומים לא ניהלו קרן לשיקום המים 
(.  2019 - 2017בשנים שנבדקו בעניין זה )

המועצה המקומית עמנואל מבצעת 
רישום נפרד בספרים אבל לא הפקידה 

את הכספים שהפרישה בספרים, 
 בחשבון בנק נפרד.

 
קומיות על המועצות המ  -המלצה 

אורנית, אלפי מנשה, אלקנה, עמנואל 
וקדומים להעביר לחשבון בנק נפרד את 

התמורה שהתקבלה מצריכת המים 
בתחומיהן, ולהשתמש בכספים 

 

אישרה מליאת המועצה של אורנית פתיחת חשבון בנק נפרד עבור קרן המים  15.9.20ביום  .1

 [. 15]ראה החלטה מס' 

טפחות חשבון בנק נפרד ויעודי לניהול קרן המים -פתחה המועצה בבנק מזרחי 1.10.20ביום  .2

 .של אורנית
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שבחשבון אך ורק להשקעות במערכות 
 המים שלהן 

9 

מתן 
תמיכה 

ממשלתית 
להפחתת  

מחיר 
שירות 
 המים

א( פחות ממחצית הזכאים )  -ליקוי 
להטבות במועצות המקומיות אלפי  

את  2019מנשה ועמנואל ניצלו בשנת 
זכאותם להטבה; )ב( רק אחד מחמישה 

זכאים להטבה במועצה המקומית 
;  2019אורנית ניצל את זכאותו בשנת 

מהזכאים לקבלת הטבה  100%)ג(
במועצה המקומית אלקנה ניצלו את 

,וכמעט  2018-ו  2017זכאותם בשנים 
ניצלו את הזכאות גם בשנת  100%
.; )ד( תשעה מכל עשרה זכאים 2019

להטבה במועצה המקומית קדומים 
וביובלים בשומרון ניצלו את זכאותם 

; )ה(  2018- ו 2017לקבלת ההטבה בשנים 
חלה ירידה בשיעור מממשי  2019בשנת 

ההטבה מקרב הזכאים בכל הרשויות 
 .המקומיות, וגם ביובלים בשומרון

 
מומלץ כי המועצות   -המלצה 

המקומיות אלפי מנשה, עמנואל 
ובמיוחד אורנית יפעלו לאיתור הזכאים 

שלא מממשים את ההטבה לתשלום  
מים מופחת. מומלץ גם כי חמש 

הרשויות המקומיות ותאגיד המים 
יובלים בשומרון יפלחו את הסיבות 

הזכאות לקבלת  לירידה במימוש
ע כי רשות .עוד מוצ 2019ההטבה בשנת 

המים בתיאום עם משרד הפנים יפעלו  
בקרב הרשויות לעידוד מימוש ההטבה 

בהתאם לכללי הזכאות.משרד מבקר 
המדינה ממליץ כי המועצה המקומית 

אלפי מנשה תעזר הן ברשות המים והן 
במוסד לביטוח לאומי כדי לאתר את 

 

 יוסי כותב תגובה
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הזכאים ולתת להם את ההטבה: תעריף 
בר לכמות מ"ק לחודש מע 5.3-נמוך עד ל
 המותרת.

10 

פרסום 
מידע 

לתושבים 
על איכות 
המים ועל  

 מחירם

המועצות המקומיות אלפי    -ליקוי 
מנשה, אלקנה, עמנואל וקדומים לא 
פרסמו באתרי המרשתת שלהן מידע 

בדבר איכות המים ומחירם, למעט 
דוחות שפרסמה המועצה המקומית 

  2014אלפי מנשה על איכות המים בשנת 
בלבד. המועצה המקומית אורנית לא 
פרסמה באתר המרשתת שלה נתונים 

ם היא הקצתה אודות מחירי המים, ואול
באתר עמוד המפנה באופן ישיר, 

באמצעות קישורית, לאתר משרד 
הבריאות, שבו מצויים כלל הנתונים 

ביחס לטיב המים באורנית, לרבות 
איכות המים והסברי הערכים של 

 בדיקות המים.
 

משרד מבקר המדינה ממליץ   -המלצה 
כי המועצות המקומיות אלפי מנשה, 

תפרסמנה אלקנה, קדומים ועמנואל 
באתרי המרשתת שלהן מידעשוטף, ולא 

רק דוח שנתי בדבר איכות המים ומחירי 
המים. עוד מומלץ כי המועצה המקומית 

אורנית תפרסם מידע בדבר מחירי 
המים, אף שלפי הדין אינה מחויבת 

 לעשות זאת.

 

באתר המרשתת של אורנית ניתן למצוא הפניה פשוטה לאתר משרד הבריאות המציג באופן 

נהיר ושקוף את תוצאות בדיקות האיכות שנעשות למים בכלל הרשויות המקומיות, ולרבות 

  ראה לינק:המועצה המקומית אורנית. 

http://www.oranit.org.il/html5/?_id=14446&did=2235&G=8839&SM=14446 
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