
 

     
 מועצת הרשות

 
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה 

כללי המים )הסדר מפורט  לתקן את להשמיע עמדתו בדבר הכוונה
לעניין הגדלת הקצאת מים למטרות – 2020 –לאזור קיצוב(, התש"ף 

במסגרת הגברת בטחון המזון כחלק  2020חקלאות לשנת 
 נגיף קורונהמהתמודדות השפעות משבר 

 
לי המים לכמועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת  דנה 30.3.2020מיום בישיבתה 

ואישרה את פרסומה לשמיעת  2020 – התש"ף(, תיקון)השימוש במים באזור קיצוב()
 עמדות הציבור.

 
ניתן לעיין בטיוטות הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד 

 )לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור"(. www.water.gov.ilמועצת הרשות בכתובת 
 

בכתב בלבד הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים 
 . council@water.gov.ilאו בדוא"ל לכתובת  7608000-03באמצעות פקס שמספרו 

 
 12:00בשעה  9.6.2020-' הגיום על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מ

 
 .074-7677600/5ו: מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספר

 
המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול 
דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים 

 או בפני מליאת המועצה. 
 

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש 
עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי 

 עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.
 
 

 מזכירות המועצה
 
 
 
 

 2020באפריל  1-האינטרנט של רשות המים בפורסם באתר 
 
 

http://www.water.gov.il/
mailto:council@water.gov.il


 

 

 

 טיוטת כללים
 

 שם הכללים המוצעים

 12020 -כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב()תיקון(, התש"ף 

 

 

 מטרת הכללים המוצעים והצורך בהם 

, להגדיל מנהל רשות המים( –)להלן  מטרתם של כללים אלו לאפשר למנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

את הקצאות המים למטרת חקלאות באזור המערכת הארצית, באזור סובב כנרת ובאזור מעלה הכנרת באופן 

התיקון המוצע נדרש בעקבות החשש ממחסור במזון על שיאפשר הגדלת היצע המזון הזמין לצריכה בישראל. 

( ברחבי העולם covid – 19רקע ההשלכות של מצב החירום הנובע מהתפשטות נגיף ה"קורונה" החדש )

 ובישראל. 

 

בהתאם לנתונים שהציג משרד החקלאות, התפשטות הנגיף עשויה להשפיע על זמינות היצע המזון בישראל, הן 

משקית והן בשל הקשיים שנוצרו לגבי ייבוא מזון מחו"ל במקרה הצורך. על מנת לצמצם בשל הפגיעה בפעילות ה

הגדלת הכמות הכוללת למטרת חקלאות באותם אזורים, שבהם מצב  את הסיכון האמור, מוצע כאן לאפשר

, מבלי ליצור פגיעה לא סבירה י המים הרב שנתיים מאפשרים הגדלההמשקעים והתרומה שלהם למאגר

 המים. במקורות 

 

יש לציין, כי על פי הנתונים שהציג משרד החקלאות, קיימים גם מגזרים חקלאיים שצפויים לצמצם את 

תהיה קרובה  2020פעילותם, ועל כן ההערכה המקצועית של המשרד היא, כי כלל הצריכה החקלאית בשנת 

 שית שנה זו. אלכמויות שאושרו על ידי מועצת רשות המים בר

 

 להלן נוסח טיוטת הכללים המוצעים: 

  

                                                 
 נוסח הכללים המקורי מפורסם ברשומות וכן ניתן לעיין בו באתר האינטרנט של רשות המים 1

hamaim/Pages/Legislation.aspx-reshut-http://www.water.gov.il/Hebrew/about 

 

 7608000-03או פקס  council@water.gov.ilלהגשת עמדות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל 

 12:00בשעה  9.6.2020-מלא יאוחר 
 

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx
mailto:council@water.gov.il


 

 : מועצת הרשות הממשלתית למים ולביובטיוטת כללים מטעם 

 2020 -, התש"ף )תיקון(המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( טיוטת כללי 

החוק(  –)להלן  19592 –המים, התשי"ט  לחוק 37 לפי סעיף סמכותה בתוקף  

 קובעת מועצת ,יח)ד( לחוק124 –ו  40 - 38ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 

 כללים אלה: מועצת הרשות( –הרשות הממשלתית למים ולביוב )להלן 

   

הגדלת הכמות 

 המותרת להקצאה

 למטרת חקלאות

באזור המערכת 

 הארצית

 –)להלן  20203 -כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב(, התש"ף ל 3סעיף ב  .1

 ".396"" יבוא 325הכללים העיקריים( בסופו, במקום "

הגדלת הכמות 

המותרת להקצאה 

למטרת חקלאות 

באזור סובב כנרת 

 הגליל העליוןו

 ."110" יבוא "90" ובסופו במקום "100" יבוא "80( במקום "1)10בסעיף  )א(  .2

 ".100" יבוא "88"( במקום 5)10בסעיף  )ב(  

 (".4)6(" יבוא "בסעיף 5)6( במקום "בסעיף 3)10בסעיף   .3 תיקון טעות סופר

 

 

 (2020)___ ב________  ___ ב________ התש"ף

 (3 - 3872)חמ  

 

 __________________]חתימה[

 גיורא שחם

 יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

 למים ולביוב

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .331; התשס"ו , עמ' 169ס"ח התשי"ט, עמ'  2
 .586; התש"ף עמ' 406ק"ת תש"ף עמ'  3



 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

הצעדים הננקטים בארץ וברחבי כאמור בפרק הרקע, בשל ההשלכות של התפשטות נגיף הקורונה ושל 

, פנה משרד החקלאות לרשות המים בבקשה להגדיל את הקצאות המים למטרת העולם למניעת התפשטותו

. ישראלהתבסס על ייצור מזון מקומי להבטחת המזון לאוכלוסייה בלצורך חקלאות. זאת, בשל העלייה ב

צות למטרת רשאי להק ת המיםהכמויות המקסימאליות שמנהל רשו בכללים אלו מוצע להגדיל את

ללא חשש ממחסור  ,יאפשר לחקלאים לפעול להגברת הייצור החקלאי חקלאות באזורים השונים. מהלך זה

 בתשומת המים ומההשלכות של פריצת מסגרות ההקצאה שלהם. 

 

, מיליון מטרים מעוקבים 396מוצע לקבוע כי תקרת ההקצאה במערכת הארצית תעמוד על  – 1לסעיף 

 -הגיע כבר ל בהתאם לגידול במדד הגשם, אשר המוצע הוא . הגידול מיליון מטרים מעוקבים 325 במקום

מילימטרים למדד כמות הגשם, מעבר לכמות המאפשרת את  140 -, כלומר תוספת של כ מילימטרים 754

 התוספת המקסימלית לפי ההסדר המפורט, כנוסחו כיום.

 

מוצע לקבוע כי תקרת ההקצאה של מים שפירים ממקורות עיליים באזור הגליל העליון  –)א(  2סעיף ל

מיליון מטרים מעוקבים וכן להגדיל את הכמות  80 מיליון מטרים מעוקבים במקום 100תעמוד על 

מיליון  90מיליון מטרים מעוקבים במקום  110 –המקסימאלית להקצאה לאזור זה מכל מקורות המים ל 

התוספת המוצעת כאן צפויה לתת מענה גם להגדלת ההקצאות לאדמות הכבול, בכדי קבים. מטרים מעו

 לאפשר את ממשק ההקצאה והעיבוד על פי "אמנת הכבול", בעקבות השיפור במצב מקורות המים באזור

 . ובכך לאפשר שני מחזורי גידול בשטחים אלו בשנה הקרובה

 

זרימה במורד הנחל לרבות בגשר הפקק ובגשר אריק אינן להמינימאלית שיש להותיר המגבלות על הכמות 

 משתנות והגברת ההפקה חייבת לעמוד גם בתנאים אלו. 

 

מיליון מטרים מעוקבים  100ר סובב כנרת תעמוד על וכי תקרת ההקצאה לאז ,מוצע לקבוע –)ב( 2לסעיף 

יתרת הזרימה במוצא הכנרת לעניין גם במקרה זה אין שינוי במגבלות מיליון מטרים מעוקבים.  88במקום 

 והחובה לשמר את הזרימה במורד סכר אלומות נותרת על כנה. 

 

. פסקה זו מפנה כעת לכללים העיקריים (5)10הפניה המופיעה בסעיף במוצע לתקן טעות סופר  – 3לסעיף 

מוצע (. 4)6והיא מתייחסת בתוכנה לכמויות הנקובות בסעיף בכללים העיקריים ( שאינו קיים 5)6לסעיף 

 לתקן בהתאם. 

 


