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 מועצת הרשות

 
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה 

כללי המים לקבוע הוראת שעה בבדבר הכוונה להשמיע עמדתו 
לעניין  2020-)השימוש במים באזור קיצוב()הוראת שעה(, התש"פ 

 2020אספקת של כמות מים שפירים נוספת למטרת חקלאות בשנת 
 "(2020בתעריף לכמות נחרגת )"רישיון מורחב 

 
כללי המים ת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוט דנה 7.9.2020 מיוםבישיבתה 

לשמיעת עמדות  האישרה את פרסומו 2020-)השימוש במים באזור קיצוב()הוראת שעה(, התש"פ 
 :הציבור

 

ניתן לעיין בטיוטות הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת 
 )לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור"(. www.water.gov.ilהרשות בכתובת 

 
בכתב בלבד באמצעות הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים 

 . council@water.gov.ilאו בדוא"ל לכתובת  7608000-03פקס שמספרו 
 

 12:00בשעה  11.10.2020-' האיום מועצה לא יאוחר מעל העמדות להגיע למזכירות ה
 

 .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. 
 

ה, רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדת
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

 2020 ספטמבר 10-נט של רשות המים בפורסם באתר האינטר

http://www.water.gov.il/
mailto:council@water.gov.il
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 2020 -התש"פ  כללי המים )השימוש במים באזור קיצוב()הוראת שעה(,
 

ולאחר החוק(,  – )להלן 19591-שי"ט, התהמיםלחוק ( 1)א()37סעיף בתוקף סמכותה לפי  

למים יח)ד( לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 124-ו 40שקוימו הוראות סעיפים 

 :ולביוב כללים אלה

 הגדרות
 – בכללים אלה  .1

אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו  –"אתר האינטרנט"    
www.water.gov.il; 

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי סעיף  –"מנהל הרשות הממשלתית"    

 יט לחוק;124

 בעל רישיון הפקה הרשאי לפי תנאי הרישיון להפיק מים למטרת חקלאות; –"מפיק"    

 ;למטרת חקלאותמים  רשאי לפי תנאי הרישיון לספקההספקה בעל רישיון  –"ספק"    

 .תנאי הרישיון לספק מי קולחים הרשאי לפיהספקה בעל רישיון  –"ספק קולחים"    

מים שפירים למטרת חקלאות בכמות של עד הספקה של  –"צריכה חקלאית מורחבת"    

  ;לכל מקור מים ן הספקמעל כמויות המים השפירים הנקובות למטרה זו ברישיו 15%

כמות הצריכה של מים שפירים שהוקצו  –"צריכה כוללת של מים שפירים לחקלאות"    
לפי הוראות כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב(,  2020חקלאות לשנת  למטרת

 .2 2020 –"פהתש
 

                                                 
 .331, עמ' ו; התשס"169עמ'  "ח התשי"ט, ס 1
 .1586; ק"ת התש"ף עמ' 406, עמ' התש"ףק"ת  2

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

 12:00בשעה  11.10.2020-מלא יאוחר 
 

http://www.water.gov.il/
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0288.pdf
mailto:council@water.gov.il
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צריכה 

חקלאית 

 מורחבת 

כי מצב מאגרי המים והיקף הצריכה הכוללת של מים  ,ראה מנהל הרשות הממשלתית  .2

טבת ב ט"זשפירים לחקלאות מאפשרים זאת, רשאי הוא להתיר לספק בתקופה שעד יום 

, אם קבועים לגבי המים צריכה חקלאית מורחבתלספק כדין, ( 2020דצמבר ב 31) פתש"ה

שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית, השונים מן התעריפים הנקובים 

 .לכמות המוקצית

הפקה 

לצורך 

צריכה 

חקלאית 

 מורחבת

 ,לספק לצרכן צריכה חקלאית מורחבת שקיבל היתרו גם ספק מיםשהוא מפיק מים,   .3

מכמות המים  15%רשאי להפיק לצורך ההספקה האמורה כמות שעד , 2כאמור בסעיף 

 .למטרת חקלאות מכל מקור מיםהמותרת להפקה ברישיונו 

צריכה 

חקלאית 

מורחבת 

אמצעות ב

מפעלי 

 קולחים

מנהל הרשות הממשלתית רשאי, לפי בקשה של צרכן, להתיר לספק קולחים לספק לצרכן   .4

, באמצעות מפעל השבת 2שהוא זכאי לה לפי הוראות סעיף צריכה חקלאית מורחבת, 

תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית,  ופקוסיקבועים לגבי המים שהקולחים, בתנאי ש

 .השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית

הודעה 

 לספק

יפורסמו מקות להן וההנ 4או  3 ,2החלטת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיפים  )א( .5

 באתר האינטרנט. 

כהחלטה בעניין  4או  3 ,2יראו את החלטת מנהל הרשות הממשלתית לעניין סעיפים  )ב(  

 לחוק.  31בקשה לשינוי רישיון ויחול עליה סעיף 

מגבלת 

 אספקה

תהיה לפי היכולת  4או  3 ,2, שנעשית לפי היתר שניתן לפי סעיף או הפקתם אספקת מים .6

לקליטתם ולאספקתם בתשתיות הקיימות של הספק ושל ספק  להפקת המים, ההנדסית

 הקולחים, לפי העניין.

      __________  

 גיורא שחם 

 יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית       

 למים ולביוב

 "פ__ ב______ התש

 (2020)_ב___________

 (1ת-3-1179)חמ 
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 דברי הסבר

מקורות המים של  תאוששותוהביאו לה ותהיו מבורכ 2019/20 -ו  2018/19עונות הגשמים של חורף 

הטבעיים. בעקבות זאת, הוגדלו הקצאות המים למטרת חקלאות בהתאם למצאי המים במקורות 

החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים  ,ובאזורים השונים. בנוסף, בעקבות התפרצות נגיף קורונה

 ולביוב להגדיל את הכמויות המוקצות למטרת חקלאות במערכת הארצית ובמעלה הכנרת. 

 

על אף ההגדלה האמורה, על פי הנתונים שהתקבלו ברשות המים, גם השנה עשויים להיות מקרים 

ההגדלה האמורה  אך נוכח ,שהצרכנים החקלאיים ימצו את ההקצאה החקלאית שהועמדה לרשותם

וצריכה חלקית של צרכנים אחרים, לא צפוי ניצול מלא של ההקצאות למטרת חקלאות ולא צפויה פריצה 

למטרת חקלאות. המנגנון המוצע בכללים אלה יאפשר של המסגרת הכללית שהגדירה מועצת הרשות 

ריף הקבוע לחקלאים שהגיעו למיצוי ההקצאה להמשיך ולצרוך כמות מסוימת של מים, כאשר התע

  לצריכה זו יוצר תמריץ לצמצום הצריכה הנוספת. 

 

להתיר למנהל הרשות הממשלתית לאפשר הספקה נוספת של מים שפירים גם השנה לאור זאת מוצע 

  –למטרת חקלאות והפקה של מים נוספים לצורך כך, אם מתקיימים שני תנאי מצטברים 

לתעריפים הקבועים להספקה שאינה  קיימים לגבי ההספקה האמורה תעריפים גבוהים מעל .א

 בחריגה מן ההקצאה. 

על פי ההערכה המקצועית ברשות המים לא יהיה במתן ההיתר האמור כדי להביא לפריצת  .ב

 המסגרת הכוללת שקבעה מועצת הרשות בכללי ההסדר המפורט. 

 

  - השונים בכללים המוצעיםלהלן התייחסות לסעיפים 

ת הנדרשות לכללים ובכלל זה הגדרת ספק, מפיק וצרכן וכן ספק מוצע לקבוע את ההגדרו – 1לסעיף 

 קולחים. 

 15%מוצע לקבוע את האפשרות של מנהל הרשות להתיר לספק לספק לצרכן כמות של  – 2לסעיף 

נוספים של מים שפירים מעל לכמות הנקובה למטרת חקלאות ברישיון הספק. זאת, אם קבועים 

 לאספקה האמורה תעריפי חריגה. 

, מוצע 2על מנת לאפשר למפיק שהוא גם ספק מים לספק את הכמות האמורה בסעיף  – 3לסעיף 

 להתיר למפיק להפיק את הכמות הנוספת הדרושה לשם האספקה האמורה. 

מוצע לקבוע את האפשרות של מנהל הרשות הממשלתית להתיר את הספקת הצריכה  – 4לסעיף 

פקת מי קולחים. זאת, בתנאי שגם במקרה זה נשמר החקלאית המורחבת גם באמצעות תשתיות להס

 הריסון באמצעות תעריף חריגה. 

מוצע לקבוע, כי החלטות מנהל הרשות הממשלתית לפי כללים אלה דינן כדין החלטות  – 5לסעיף 

לעניין תנאים ברישיון, שלגביהן קיימת האפשרות להגיש ערר לבית הדין למים. כמו כן מוצע לקבוע 

  על מנת לאפשר פרסום מהיר של ההחלטה.  ,פורסמו באתר האינטרנטכי ההחלטות י

מוצע להבהיר, כי האספקה לפי הוראות כללים אלו מותנית בכך שמערכות התשתית  – 6לסעיף 

הקיימות מאפשרות אותה. זאת, כדי שלא ליצור חובה לספק את הכמות המותרת על בסיס הוראת 

 התשתית הנדרשת כדי לספק אותה. שעה, כאשר אין בידי הספק או המפיק את 


