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 8120מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת  -נספח 

 

מועד משוער 

 להנגשה

 שם מאגר המידע הסבר על המאגר

10/2018 
נתונים חודשיים של מפלס ים המלח משנת 

 הונגש .1976

 -data-www-https://data.gov.il/dataset/https

683-dataset-il-gov 

 מפלס ים המלח
https://data.gov.il/dataset/https-
www-data-gov-il-dataset-683 

 
 

הכמות המוכרת הרשומה בחוק מסדירה קבלת 

 מ״ק מים לנפש לחודש. במאגר זה 3.5

 

3/2019 
ישנה שרשרת אספקה ממקורות מים שונים 

 מספק המים אל הצרכן המוגדר ברשות

 כמות מוכרת לעניין תעריפים

 

 טרם הונגש המים.
 

 

רשימת מתקני טיפול בשפכים, המקבלים 

 שפכים מרשויות מקומיות ומעיריות,

 

3/2019 
בשפכים טיפול  מקיבוצים וממושבים ומטפלות

שניוני/שלישוני בהתאם לסוג המתקן. מתקן 

מט״ש אחד יכול לקבל שפכים מכמה רשויות 

 טרם הונגש מקומיות ולא מאחת.

 מתקני טיפול בשפכים

 
10/2018 

 
 

.   רשימת שמות מאגרי המים העיליים בישראל
 הונגש

 

 מאגרי המים בישראל
https://data.gov.il/dataset/reservoi
rs 
 

 
 

https://data.gov.il/dataset/reservoi
rs  
 

 

רשימת ספקי המים של רשות המים, המקבלים 

כוללת פרטי צרכן, רישיון לפי שנה. רשימה זו 

   כמו שם, כתובת, צורת

 

10/2018 
התיישבות וסוג צרכן. צרכנים אלה יכולים להיות 

ספקי מים, מפיקים, תאגידים וגם צרכן המקבל 

מים ישירות מחב' ״מקורות״. רשימה זו מתעדכנת 

 הונגש מדי שנה.

 צרכני רשות המים
https://data.gov.il/dataset/lic_co
nsumers 

 

 

רשימת הקידוחים השונים, שחטיבת אסדרה 

 מנהלת, נותנת רישוי, מפקחת ומסדירה

 

10/2018 
הפקה. מדובר לא רק בקידוחים שואבים ממי 

 התהום, אלא גם בקידוחי החדרה, בקידוחי

 קידוחי רשות המים
https://data.gov.il/dataset/boreh
oles 
  

 הונגש  ניטור ובתצפית.
 

 

רשימת מכוני המים השונים, שחטיבת אסדרה 

 מנהלת, נותנת רישוי, מפקחת

 

10/2018 
ומסדירה הפקה. מכוני המים שואבים מן הנחלים 

 הונגש )מעלה, ביניים ומורד הנחל( והמעיינות.

 מכוני מים רשות המים
https://data.gov.il/dataset/water
_factory 

 

https://data.gov.il/dataset/https-www-data-gov-il-dataset-683
https://data.gov.il/dataset/https-www-data-gov-il-dataset-683
https://data.gov.il/dataset/https-www-data-gov-il-dataset-683
https://data.gov.il/dataset/https-www-data-gov-il-dataset-683
https://data.gov.il/dataset/reservoirs
https://data.gov.il/dataset/reservoirs
https://data.gov.il/dataset/reservoirs
https://data.gov.il/dataset/reservoirs
https://data.gov.il/dataset/lic_consumers
https://data.gov.il/dataset/lic_consumers
https://data.gov.il/dataset/boreholes
https://data.gov.il/dataset/boreholes
https://data.gov.il/dataset/water_factory
https://data.gov.il/dataset/water_factory
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מועד משוער 

 להנגשה

 שם מאגר המידע הסבר על המאגר

 

 כמויות מים כל חודש לנקודת חיבור במרחב

 

10/2018 
לכל ״מקורות״, מפעל, תת מפעל ואזור לחץ. 

נקודת חיבור משויך צרכן של חב' ״מקורות״ ושל 

 הונגש רשות המים.

 אספקה מחברת מקורות
https://data.gov.il/dataset/mekorot
_supply 

 
 

10/2018 
 
 

 
 

 .1966-2017 -נתוני מפלס יומיים של הכנרת 
 הונגש

 
 
 

 הכנרתמפלס 
https://data.gov.il/dataset/https-
www-data-gov-il-dataset-682 

 נחלים ומעיינותבנתוני איכות מים  נתוני איכות המים בנחלים 12/2018
 בעבודה  פי מדידות כל רבעון.-ובמעיינות על

 
 

 
 
 הונגש רשימת נחלים בישראל. 10/2018 

 רשימת נחלים
https://data.gov.il/dataset/streams 

 הונגש רשימת מעיינות בישראל. 12/2018
 רשימת מעיינות

https://data.gov.il/dataset/springs 
 

 
 הונגש עומק בקידוחים. 12/2018

 עומק לקידוחים
https://data.gov.il/dataset/bor_dep
th 
 

3/2019 
רשימת תאים הידרולוגיים בתת אגנים בשימוש 

 טרם הונגש  השירות ההידרולוגי.

 רשימת תאים ותת אגן

3/2019 
רשימת שמות האקוויפרים בשימוש השירות 

 טרם הונגש  ההידרולוגי.

 רשימת אקוויפרים

רשימת שמות אגנים בשימוש השירות  3/2019

 טרם הונגש  ההידרולוגי.

 רשימת אגנים

 

 רשימת עומקי הפרפורציות בקידוחים.

 

 רשימת פרופורציות בקידוחים הונגש 12/2018
https://data.gov.il/dataset/bor_perf
or 

   

12/2018 
רשימת תחנות הידרומטריות בנחלים, המודדות 

 הונגש איכות מים ורום.

 דרומטריותירשימת תחנות ה
https://data.gov.il/dataset/hydro_st
ation 

12/2018 
פי -נפח החדרה במ״ק של קידוחי החדרה על

 הונגש השנה ההידרולוגית.

 החדרה בשנה הידרולוגית
https://data.gov.il/dataset/penetrat
ion 

 החדרה וריכוזי כלוריד וחנקה וריכוזי כלוריד וחנקהנתוני החדרה  3/2019

 בקידוחים טרם הונגש  בקידוחים.
 

 ריכוז נתוני קידוחים: כללי, יונים ראשיים,

 

12/2018 
איכות לפרמטרים נבחרים, מפלסים, מפלסים 

 ועומקים, נקודת יחס אחרונה,
 ריכוז נתוני קידוחים

 

 טרם הונגש  פרפורציה.
 

4/2019 
 

 הונגש  .למתקן חודשיתנתוני הפקה פרטית 

 

 2018ת מים בשנת הפק
https://data.gov.il/dataset/producti
on 

 

 פרויקטים להקמת מפעלי השבה כולל

 

 פרויקטים להקמת תשתיות מאפייני פרויקט, לרבות תקציבים ובקרת 10/2019

 

 טרם הונגש  ביצוע.
 

 

https://data.gov.il/dataset/mekorot_supply
https://data.gov.il/dataset/mekorot_supply
https://data.gov.il/dataset/https-www-data-gov-il-dataset-682
https://data.gov.il/dataset/https-www-data-gov-il-dataset-682
https://data.gov.il/dataset/streams
https://data.gov.il/dataset/springs
https://data.gov.il/dataset/bor_depth
https://data.gov.il/dataset/bor_depth
https://data.gov.il/dataset/bor_perfor
https://data.gov.il/dataset/bor_perfor
https://data.gov.il/dataset/hydro_station
https://data.gov.il/dataset/hydro_station
https://data.gov.il/dataset/penetration
https://data.gov.il/dataset/penetration
https://data.gov.il/dataset/production
https://data.gov.il/dataset/production
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מועד משוער 

 להנגשה

 שם מאגר המידע הסבר על המאגר

7/2019 
רשימת קידוחים מטויבים עם סוג הטיפול לפי שנים 

 טרם הונגש  .2005-2017 -

 קידוחים מטוייבים

 

 מאגר של משרדי הממשלה/מוסדות

 

 לאוכלוסיות מיוחדותהטבה במים  ציבוריים, המבקשים הטבה במים לזכאים 3/2020

 

 טרם הונגש  מטעמם.
 

4/2019 

ועד היום  2005צריכות המים ברמה שנתית משנת 

בישראל של מים שפירים ושאינם שפירים לצרכני 

 טרם הונגש  המים לפי מטרות ואיכויות.

 צריכת המים השפירים ושאינם שפירים

12/2019 
דיווח חודשי ממט״שים אודות מדידות איכות 

 טרם הונגש  מכל מט״ש. חודשיות

 איכות קולחים ממט״שים

 

 תחשיב תעריפי המים כפי שכתובים בכללים

 

 תחשיבי תעריפי מים ומעובדים לנוסחאות בקובצי אקסל לכל 4/2019

 

 טרם הונגש  שנה.
 

 

 דמי הקמה לתשתיות מים וביוב: כללי חישוב

 

4/2019 
של עלות הקמה, מקורות מימון להקמה, פיתוח 

 טרם הונגש  מערכות מים וביוב ושדרוגן.

 דמי הקמה

12/2018 
פי מדידות כל -נתוני איכות המים בקידוחים על

 הונגש  רבעון.

 נתוני איכות מים בקידוחים
https://data.gov.il/dataset/borehole
_wq_params 

3/2020 

הטבה ברמת ספק גדול/תאגיד בשנה לכל הזכאים 

 הרשומים תחתיו ללא התייחסות לגורם המדווח.

 טרם הונגש

הטבה שניתנה לזכאים ברמת ספק 

 גדול/תאגיד ושנה

12/2019 
 .2016איכויות מים נמדדות במתקני התפלה לשנת 

 טרם הונגש

 איכויות מים נמדדות במתקני התפלה

 

 מים וביוב מגישיםרשויות מקומיות/תאגידי 

 

10/2019 
-לרשות תכניות הנדסיות לאישור הוועדה הבין

משרדית של המילת״ב לאישור ביצוע פרויקטי 

 טרם הונגש  ביוב.

 תוכניות הנדסיות שנשפטו הנדסית

10/2019 

תקצוב פרויקטי ביוב במסגרת הלוואות/ מענקי 

מדינה/תקצוב החלטות ממשלה ייעודיות/העברה 

גגות/וסיכומים תקציביים נוספים באישור אגף בין 

 טרם הונגש  תקציבים.

 תקצוב תוכניות הנדסיות

 

 ,2014-2018 -תוכנית הפיתוח של ״מקורות״ 

 

10/2019 
האב, סכום הערכה, ביצוע -כולל פרטי פרויקט

  מתוכנן, סוג המים, סוג הפרויקט וסוג התכנון.

 טרם הונגש

 תוכניות פיתוח

 

https://data.gov.il/dataset/borehole_wq_params
https://data.gov.il/dataset/borehole_wq_params
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משוער מועד 

 להנגשה

 שם מאגר המידע הסבר על המאגר

7/2019 
כמויות מים של תכנון וביצוע של מפעלי התפלה 

 טרם הונגש  .2007-2016 -לפי שנים 

 כמויות מים ממתקני התפלה

7/2019 
סטטוס תאגידי המים, כולל אוכלוסייה ושנת 

 טרם הונגש  הקמה.

 סטטוס תאגידים

7/2019 

 בין התאגידים לעיריות. 2014חלוקת רווחים משנת 

 רווחים

7/2019 
ריכוז עובדים בתאגידי המים בפילוח של תפקידים 

 טרם הונגש  בכירים.

 ריכוז עובדים

7/2020 

נתוני תוצאות דיגום בתחנות קבועות באגן הכנרת 

פי אירועי כשל וגלישות -ובנקודות שונות על

 טרם הונגש  באירועי גשם.

באגן מאגר תוצאות דיגום פיקוח 

 היקוות הכנרת

7/2020 

תוצאות דיגום בתחנות קבועות בפרויקט החולה 

של כימיה, מפלסים, ניטור אקולוגי: צמחייה, דגים, 

 טרם הונגש  עופות, יונקים.

מאגר נתוני דיגום וניטור בפרויקט 

 החולה

7/2020 

 נתוני תוצאות דיגום בתחנות קבועות באגן
מאגר נתוני דיגום חומרי הדברה 

 במים

טרם   הכנרת בתדירות חודשית ובאירועי גשם.

 בתחנות באגן היקוות הכנרת הונגש

7/2020 

ועד היום של נתוני  1970נתונים היסטוריים משנת 

מעיינות ברמה שבועית, נתוני נחלים ברמה יומית 

או/רגעית )תחנות ניטור אוטומטיות רציפות 

 טרם הונגש  משדרות(.

שוטף מאגר נתוני ניטור כימי 

מתחנות ניטור באגן היקוות 

 הכנרת באחריות חברת ״מקורות״

7/2020 

נתוני ניטור מתחנות בכנרת ברמה יומית ו/ או 

רגעית )תחנות ניטור אוטומטיות רציפות משדרות(. 

  ועד היום. 1969מכיל נתונים היסטוריים משנת 

 טרם הונגש

מאגר נתוני ניטור כימי שוטף 

 מתחנות ניטור באגם הכנרת

 -באחריות המעבדה לחקר הכנרת

 חיא״ל
 

 מאגרי מידע הפתוחים לציבור
 

 שם מאגר המידע הסבר על המאגר

 מפלס ים המלח .1976נתונים חודשיים של מפלס ים המלח משנת 

 מפלס הכנרת -2017 -נתוני מפלס יומיים של הכנרת  1966.
 


