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 לציבור בעלי רישיונות המים

 ,שלום רב

 

 2020רישיונות המים לשנת  –הנדון 

 

נשלחו לאחרונה לבעלי רישיונות ההפקה וההספקה, על ידי  2020רישיונות המים לשנת  .1

 רשות המים.

 רישיון המים הנו מסמך משפטי והנו המסמך החשוב ביותר שניתן על ידי רשות המים. יש .2

 להתייחס אליו בכובד ראש ובאחריות מרגע קבלתו ולשומרו לאורך השנים הבאות.

בעיקר אחרי כניסת הכללים , בשנים האחרונות  עובר שינויים רבים מבנה רישיון המים  .3

. שינויים אלו הם בתחום הוראות הקצאות המים, לחוק המים  27כחלק מתיקון  החדשים 

ועוד. במסגרת זו נושא שעובר תהליך מואץ  הוראות מקורות המים, הוראות אספקת המים 

 מחמירות משנהאלו הוראות  ., הוא הוראות התנאים הנלווים לרישיוןותוספות שינויים  של

 המים וביטולויית רישיון  נעד להת להגיע    העשוילמי שאינו עומד בהוראות,  משמעותן  ולשנה  

  במקרה של מעשים קיצוניים. על ידי בעל הרישיון 

מהשרות לציבור החקלאים, אנו מצרפים לדף זה את דבריה של עו"ד לילך רזניק כחלק  .4

 ., בנושא רישיונות המים רזניק העוסק רבות בתחום משק המים )בהמשך(-וינר ממשרד 

ארגון עובדי המים נותן מענה לניהול משאבי המים: במקום לטפל בקנסות, אנו מזמינים  .5

המראה   4הרישיון שלכם. ראו לדוגמא סעיף  לגבי שאתכם להסתייע בנו כבר עכשיו בנדר

 את משמעות ה"קבוצות" לעניין החיוב.

 

 .מכם יהיה מעונין לקבל פרטים נוספים או הבהרות, ניתן לפנות לאיתן ישראליבמידה ומי              

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                             

 איתן ישראלי                                                                                                 

 ארגון עובדי המים                                                                                                           

 

 

 

 

https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il
mailto:iwwa@iwwa.co.il
http://www.iwwa.co.il/
https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il


 

 ייעוץ, תכנון וטיפול במערכות מים וסביבה ארגון עובדי המים |  
 7903440-09 |  פקס:  7903444-09|  טלפון:   45840קיבוץ אייל  ד.נ שרון תיכון מיקוד 

                                                 iwwa@iwwa.co.il|  Mail:   www.iwwa.co.il    |
 
 

 

 

 

 שלום רב,

  

 אנחנו .(חלק קיבלו וחלק לא קיבלו)למפיקים ולספקים  2020בימים אלה מגיעים רישיונות  .1

 כי תעברו על הרישיונות בקפידה.  ים מציע

בדקו איך הוגדרו המים והאם דרגות  –מפיקי המים המליחים ו/או הנחותים האחרים  .2

 שרשומות תואמות את המידע שבידכם. המליחות 

לעיתים מתחבאים בין תנאי הרישיון הוראות  )ברישיונות(.קראו את כל האותיות הקטנות  .3

 תקוף אותן.שיש למלא אחריהן או לנסות ול חדשות 

  – לעיתים ביטוי כואב מאוד  –  27שימו לב לעניין שלדעתי קיבל ביטוי רק לאחר תיקון  .4

למפיקים שמפיקים מיותר ממקור מים אחד, רשומים מקורות המים ב"קבוצות" וההקצאה 

שלא כבעבר, שהמפיק היה מחויב בחריגה אם הפיק   .בכמות לקבוצת מקורות מים ניתנת

  ! המפיקים היום בחריגות אם חרגו מההקצאה בקבוצה  הכוללת שלו, מחויבים יותר מהכמות  

אם אין הגיון בהקבצה שנעשתה, מוצע לפנות   .הם גדולים וכואבים )אלו(  החיובים בחריגות  

 לתקנה.

ולכן    . יום מיום קבלת הרישיון  21המועד להגשת ערר על רישיון הפקה ורישיון הספקה הוא   .5

 . מרגע שמקבלים את הרישיון ולבחון האם יש צורך לערור לפעול בזריזות  יש

עוד ברצוננו להפנות את תשומת ליבכם שבערעור שהגישה לאחרונה המדינה על פסק דין   .6

תנאים ברישיון צריכה  העמדה המדינה על כך שתקיפת  ,על ידי בית הדין לענייני מים  שניתן

על דמי  הוויכוחעקיפה בעת בדרך של ערר על הרישיון, ולא בדרך של תקיפה  להיעשות 

המים, המתעורר על פי רוב כשנה וחצי לאחר מכן. עוד הבהירה המדינה את עמדתה כי  

משפט אזרחי ]עמדה נכונה  הערכאה לברר תנאים ברישיון היא בית הדין למים ולא בית 

שאין באמור כדי לגרוע  שייכתבאנחנו בקשנו במסגרת ניסוחה של הפשרה  [.נולדעת 

 ואכן כך נכתב.. ארכה להגשת עררש מהזכות לבק

להמתין עד שיתקבלו חשבונות דמי מים על מנת להגיש ערר על רישיון  ים אנחנו לא מציע .7

במידת הצורך, אולם מקום שמפיקים חויבו בדמי מים משמעותיים עקב תנאים ברישיון   2020

הגשת ערר  קודמות ]בעיקר בעניין "הקבצת" מקורות המים[, יתכן ויש מקום לשקול  שנים 

 כזה.

שיש למפיקים ארכה להגשת  ונ לא למד  ,מקריאת ההוראה בדבר שעת חירום בבתי משפט .8

 שלא לחכות בבדיקת רישיונות ההפקה וההספקה. ים מציע. לבית הדין לענייני מים עררים 

  

 ,שיגיעו ימים רגועים יותר

  

 עו"ד לילך רזניק 
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