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 לכבוד

 גב' חנה טובי
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 שלום רב,

 

 

 9201-פ, התש")הוראת שעה(תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(,  הנדון:

, הרינו להגיש את והתאחדות חקלאי ישראל אגודה שיתופית חקלאית –נו מים לישראל יתובשם מרש

)להלן:  2019-פ, התש"הוראת שעה() התייחסותנו לטיוטת תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(

 :"( כדלקמןהמיםתקנות "

ברך על מועד פרסום טיוטת התקנות, ועל הכוונה לפרסמן בתחילת השנה, כך שהקצאות המים לחקלאות ראשית נ

 יוודעו לחקלאים מוקדם ככל האפשר.

  -נפרט להלן את הערותינו 

 רכת הארציתעהקצאת המים לחקלאות במ

טרם עדכונם  2019הקצאות המים שהיו בשנת על  2020י טיוטת התקנות יעמדו הקצאות המים לשנת פל .1

. קביעה זו אינה סבירה, ומרוקנת מתוכן את הקביעה 2019שירדו בחורף  בעקבות כמות הגשמים

 מלמ"ק 280השפירים במערכת הארצית על כמות המים המסתמנת של מועצת רשות המים, לפיה תעמוד 

 .מלמ"ק כפי שמופיע בדברי ההסבר לתקנות[ 272]ולא 

. לאור הגשמים למערכת הארציתמלמ"ק  258טרם "הוראת השעה" נקבעו לפי כמות של  2019ת הקצאו .2

בהתאם להוראות ההסדר המפורט, וכמות זו חולקה בין  מלמ"ק 47 הוספה כמות של 2019בחורף 

 .2019ידי שר החקלאות במאי -( להוראת השעה שנקבעה על1) 4סעיף  החקלאים בהתאם להוראות
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להוראת השעה היווה חלוקה מחדש של מכסות המים לחקלאות, שלו ( 1) 4ראת סעיף ההסדר שנקבע בהו .3

חלוקות התנגדה מרשתנו, לאור הצורך בוודאות ויכולת הסתמכות הנדרשות לחקלאים, ואשר נפגעות מ

נביא להלן את העמדה כפי שהוגשה באפריל שנה שעברה טרם קביעת  –חדשות שנערכות חדשות לבקרים 

 מות המים לחקלאות:כחלוקת עדכון 

 )א( לטיוטת התקנות 3תקנה  –עדכון הקצאות הבסיס לחקלאים במערכת הארצית 

, מנציחה, למעשה, את הקיצוץ החריג שנקבע 2019הקצאת תוספות המים בהוראת השעה 

  2018-בתקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(, )הוראת שעה( תשע"ח

עיוותים שבהם שנגרמו עקב הצורך בסעד קיצוני אשר "(, על ה2018)להלן:" הוראת שעה 

, במקום לשוב למנגנון וההסדר שהיו קבועים כל 2018בא לידי ביטוי בהוראת השעה לשנת 

 השנים שלפני כן. 

נדייק כי על אף השימוש במונח "תוספות מים" אין המדובר בתוספת אלא בעדכון 

עצת רשות המים במסגרת ידי מו -ההקצאה עקב הגדלת הכמות הכוללת שנקבעה על

. על אף שהקצאת כמות זו לחקלאים מוסדרת תחת 2019קביעת ההסדר המפורט לשנת 

סעיף "התוספות" עניינה הינו הקצאת הבסיס של החקלאים, וככזו אנו סבורים שיש  

 2018לחלקה באותו האופן בו נקבעו ההקצאות כל השנים האחרונות, ולא על סמך 

 והחריגה;  

  2018-הותקנו תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(, תשע"ח 2018בשנת 

)להלן: "תקנות המים"( אשר אינן מוגדרות כהוראות שעה ובהן נשמר הנוסח האחיד  

לתקנות  2המורה על הקצאת המים על פי רישיון ההפקה בשנה הקודמת וכך נאמר בסעיף 

   -הנ"ל 

צה לפעילות חקלאית, מתוך הכמות הארצית, כמות ")א(לכל צרכן במערכת הארצית תוק

המים השפירים שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו בשנה שקדמה לשנת 

 (" 1ההקצאה, למעט אם לא נוצלה ההקצאה כמפורט בתקנת משנה )ג( עד )ד

 את אופן הקצאת תוספת מים שפירים:  11עוד קובעות תקנות המים בסעיף 

שהוא יישוב חקלאי מתוכנן או מיזם חקלאי באזור המערכת צרכן  )א(  . 11

הארצית, למעט מיזם חקלאי שעיקר פעילותו גידול בעלי חיים, רשאי להגיש בקשה 

המים  הקצאתלקבלת תוספת יחסית של מים שפירים, בהתחשב בהפרש שבין תקרת 

תן המים השפירים לשנת ההקצאה ובלבד שבתוספת שתינ הקצאתהשפירים שלו, לבין 

 לצרכן לא תעלה על הכמות שביקש. 

לתקנות המים, מתבסס על ההפרש בין תקרת הקצאת המים השפירים   11כאמור, סעיף 

לבין ההקצאה לשנה הנוכחית, הסעיף אינו מתייחס, ובצדק, לצריכה, אלה מבסס את 

 התוספות על הקצאות בלבד. 

]להלן: "תקנות  2018-תקנות המים )אמות המידה להקצאת מים לחקלאות(, התשע"ח

המים"[ הותקנו לאחר מספר שנים של "הוראות שעה", אשר גם במסגרתן נקבע פעם 

אחר פעם העיקרון שהקצאת המים של החקלאי נקבעת לפי הקצאת המים בשנה שקדמה 

 לה. 

, חייב צעדים דרסטיים, אשר באו לידי ביטוי  2018כידוע, המצב הקיצוני ששרר בשנת 

, ואין מקום ליתן 2018אין מקום להסתמך עוד על הקצאות  . 2018בהוראת השעה לשנת 
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, ויש לחזור למנגנון הרב שנתי שנקבע בתקנות המים, תוך 2019להן ביטוי בקביעת הקצאת 

 , וחלוקת תוספת המים בהתאם להקצאות שנה זו. 2017הקצאות התבססות על 

ל בסיס שנה נקבעו בהמשך למדיניות הרב שנתית של קביעת ההקצאות ע 2017הקצאות 

קודמת, וזאת מדי שנה ושנה, מדיניות אשר נועדה להגביר את הוודאות ולהקטין את 

 הסיכונים שבשינויים קיצוניים של הקצאות המים.

, אשר נסמכה על שימוש בפועל של שנתיים מקריות, גרמה 2018הוראת השעה לשנת 

יקר הפגיעה לעיוותים בהקצאות המים ופגיעה בלתי סבירה בחלק מהחקלאים )ובע

בחקלאים אשר הרחיבו את פעילותם החקלאית בשיתוף ובסיוע משרד החקלאות(, אולם 

ככל הנראה היתה "רע הכרחי" עקב התנאים הקיצוניים של מצב מקורות המים בשנת 

, המנגנון המוצע אינו 2018. בניגוד לשאיפה לתקן את העיוות שיצרה הוראת השעה 2018

, אלא ממשיך ומעצים את הבעיה כאשר 2018שעה  מבטל את ההסתמכות על הוראת

נמשכת ויוצר בעיה חדשה  2018-ההסתמכות על הקצאות שנקבעו על סמך הוראת השעה ל

 . 2017בהסתמכות על צריכת 

בעת קביעת הקצאות בתחילת שנת  2018מלכתחילה לא היה מקום להסתמך על הקצאות 

נשענו על הקצאות שנים קודמות כפי שקובעות תקנות לא  2018שכן הקצאות  – 2019

בעת קביעת  2018המים, אלא על צריכה בפועל בשנה שרירותית. ההישענות על הקצאות 

ונוצר מצב אבסורד ומעוות שבו הקיצוץ  טרם קביעת התוספת היתה שגויה 2019הקצאות 

נגרר וממשיך להכתיב הלכה למעשה  2018החריג והנקודתי שנקבע כהוראת שעה בשנת 

את הקצאתם של החקלאים על הפגעים והעיוותים שהיו טמונים בהקצאות שהסתמכו על 

 הצריכה, ובניגוד לכוונת התקנות ולפרשנות הנכונה שלהן. 

יוותים אלה, לאור החורף ברוך הגשמים וקביעת תוספת משניתנה ההזדמנות לתקן ע

, אין מקום לקבע את העיוותים, ויש לקבוע את חלוקת התוספת באופן 2019המים בשנת 

שתשיב את קביעת הקצאות המים של החקלאים לכזו הנגזרת מהקצאת המים של שנת  

2017 . 

עתנו כבסיס , אשר שימשה למיטב ידי2017במקום להסתמך על צריכת המים בשנת 

, יש לחלק את התוספות באופן שיקרב את החקלאים ככל  2018לקביעת תוספות לשנת 

 ואף מעבר לכך. 2017הניתן להקצאות 

כמות המים נראה כי גם השנה בכוונת משרד החקלאות להקצות לחקלאים כמות בסיסית לפי  –והנה  .4

עובדה שכמות המים העומדת לרשות , בהתעלם מה2018, על בסיס הקיצוץ של שנת 2019שנקבעה בתחילת 

 המערכת הארצית גדולה יותר, ולא ברור כיצד תחולק היתרה.

בהתחשב במלוא הכמות הקצאות המים בתחילת השנה צריכות להתבסס על הקצאות שנים קודמות,  .5

 ., באופן יציב ורציף על פני השנים ככל שניתןשנקבע בכללי המים לשנת הרישוי הבאה

 

 מכסות פיצוי בגין קיצוץ

ואשר נקבעו מהוות הפחתה משמעותית מכמויות המים שעמדו לרשות החקלאים, גם הכמויות המתוקנות  .6

 ת הזכויות מחייבת מנגנוני פיצוי מתאימים.תידי הרשויות המוסמכות. הפח-להם על
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 השלמה להקצאות התקן

. משרד החקלאות עשה עבודה מעמיקה וקבע 1989מסגרת קביעת מכסת זכותו של החקלאי למים נקצבה ב .7

בהתאם לאזורים וגודל הנחלות. עמדת מרשותי שיש לפעול להתאמת לחקלאים את מכסות התקן 

ההקצאות השנתיות למכסות התקן, על מנת להגביר את הוודאות, לאפשר את פיתוח המשקים החקלאים 

תקלות חד פעמיות ולא מתמשכות או טעויות מהוות רכיב  להפחית את המקים בהםבהתאם לגודלם, ו

לשם בחינת ההתאמה מוצע לערוך טבלת השוואה בין מכסות בקביעת הקצאת המים במשך מספר שנים. 

שההפרש בעניינם התקן וההקצאות השנתיות על מנת שניתן יהיה לבחון את עניינם של אותם חקלאים 

 חורג מהממוצע.

 . ןת להפגש עמכם לשם השלמת השמעת עמדתומבקש ןנו, והיתוצוי טענות מרשאין באמור כדי להוות מי

 

 בכבוד רב

 

 רזניק, עורכי דין –וינר 

 לילך רזניק, עו"ד

 

 
 

 מים לישראל –העתק 

 התאחדות חקלאי ישראל


