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 מועצת הרשות

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה 
כללי המים )קביעת תנאים לתקן את בדבר הכוונה להשמיע עמדתו 

 ספקי קולחים מרחביים של עדכון תחומי אספקהלעניין  ברישיון(

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

 :לשמיעת עמדות הציבור הואישרה את פרסומ 2020 –תנאים ברישיון()תיקון(, התש"ף 
 

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 בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים הציבור מוזמן להביא 

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

 12:00בשעה  11.10.2020-' האיום על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מ
 

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

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. 
 

להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה,  רשות המים רשאית
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 -כללי המים )קביעת תנאים ברישיון ספק( )תיקון(, התש"ף טיוטת 

 

 יםהמוצע כלליםשם ה

 .2020 –כללי המים )קביעת תנאים ברישיון ספק( )תיקון(, התש"ף 

 

 

  ים והצורך בהםהמוצע כלליםמטרת ה

מטרת התיקון המוצע לתקן את הגדרת מרחבי הפעילות של ספקי קולחין מרחביים, במטרה להשיג בצורה 

טובה יותר את מטרתם של הגופים הללו, כגופים האמונים על אספקת הקולחין לצרכנים והבטחת השבתם 

 לחקלאות. 

 

 : יםהמוצע כלליםלהלן נוסח טיוטת ה

 : ת למים ולביובמועצת הרשות הממשלתימטעם  כלליםטיוטת 

 2020 -, התש"ף )תיקון()קביעת תנאים ברישיון(  כללי המיםטיוטת 

( לחוק 5)-( ו3(, )1יז)א()124-ו 110, 24, 23, 21סמכותה לפי סעיפים בתוקף   

יח)ד( 124החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף  –)להלן  11959 -המים, התשי"ט

 :לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה

   

 בתוספת הראשונה 20142 –התשע"ד  ,(קביעת תנאים ברישיון)בכללי המים   .1 שינוי מרחבי פעילות

   -המפות להלן  ומפות מרחבי הפעילות ימחקו ובמקומן יבוא

 

                                                 
 .394; התשע"ז עמ' 169ס"ח התשי"ט עמ'  1
 .1118; התש"ף עמ' 663התשע"ד עמ' ק"ת  2

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

 12:00בשעה  11.10.2020-מלא יאוחר 
 

mailto:council@water.gov.il
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 (20___ ב________ התש_______ )___ ב________ ____

 (3- 4619)חמ  

__________________ 

 גיורא שחם

 יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

 למים ולביוב
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ר ב ס ה י  ר ב  ד

פרסמה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב מתכונת אסדרה חדשה לאספקת קולחין  2017בשנת 

לחקלאות. באותה רפורמה הורתה המועצה, כי יוקמו ספקי קולחין מרחביים, שיהיו אחראיים על הספקת 

הקולחין לכלל הצרכנים במרחב ועל קידום הפיתוח, התחזוקה והשימור של תשתיות אספקת הקולחין. 

 מתכונת האסדרה כללה הגדרה של מרחבי הפעילות השונים, שבהם יפעלו ספקי הקולחין המרחביים. 

 

מטרותיה של האסדרה החדשה הוגדרו בכללים שקבעה המועצה בהוראות המגדירות את תפקדיו של 

  –הספק המרחבי 

 להבטיח אספקת קולחין לצרכניו במרחב הפעילות; (1)

 ספק קיים המבקש להפסיק את פעילותו;לספק קולחין לצרכנים של  (2)

 להקטין, ככל האפשר, את השונות בעלות המים שמשלמים צרכניו; (3)

 לתכנן ולהקים תשתית נדרשת לאספקת קולחין בכל מרחב הפעילות לפי תכנית הפיתוח; (4)

 לספק קולחין לספק מרחבי או לספק קולחין מחוץ למרחב הפעילות שלו; (5)

את התשתית המרחבית באופן שיבטיח אספקת תקינה לאורך זמן, ניצול להפעיל ולתחזק  (6)

 יעיל של מי הקולחין ומניעת מפגעים;

לשקם ולחדש את כל התשתיות הדרושות לאספקת מי קולחין באופן שיבטיח את שימורן  (7)

 ותפקודן התקין לאורך זמן.

 

לעניין התשתית המרחבית, בהוגנות ובלא ספק מרחבי ימלא את תפקידיו הן כלפי צרכניו והן עוד נקבע, כי 

 אפליה.

עלה, כי על מנת לקדם מהר יותר את הליך הקמתו של ספק מרחבי, אשר  האסדרה החדשהבהליכי יישום 

התבררו  בין השאר,יחליף את הספקים הרבים בכל מרחב, יש מקום לעשות התאמות בתחומי הפעילות. 

פקים רבים מדי, שצריכים להתאחד ולהקים ספק מרחבי; בחלק מן המרחבים קיימים ס -הקשיים הבאים 

קיימת חפיפה שיוצרת אי בהירות בין מרחב הפעילות של הספק באזור "נגב" לבין מפעל השפד"ן; יש מקום 

לשנות גבולות של ספקים מרחביים מסוימים, כדי לצמצם את הסיכונים לזיהום מקורות מים ולמפגעים 

  –ינויים בכל אזור אחרים. להלן הקווים המנחים לש

 :במרחב "נגב" מוצע .א

 הותיר את האזורים המערביים יותר לאספקה ללצמצם את אזור הפעילות לנגב המזרחי ו

ממפעל השפד"ן. מהלך זה מבהיר טוב יותר את החלוקה בין הספק המרחבי למפעל 

מצב של פיתוח תשתיות כפולות. כמו כן מהלך זה מבטיח איכות מונע את ה ובכך השפד"ן

צמצום החשש לזיהום מים מתאימה הן בהתייחס לצרכי החקלאים והן בהקשר של 

 .מקורות מים

  בסמוך למרחב נגב, קיים מפעל השבה, מי שוקת, שלא הוכלל במקור בתחום הספק

המרחבי משיקולים הקשורים לניצול שפכי חברון. כיום, לאור הגידול בכמות הקולחים, 

אזור האספקה של ספק זה בתחום  מוצע להכליל, המחייב ניצולם בראיה מרחבית כוללת

 ספק הקולחים המרחבי.
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במרחב "מישור החוף הדרומי" קיימים ספקים רבים שהשונות ביניהם רבה, והדבר מקשה על  .ב

הליכי האיחוד לספק מרחבי. כמו כן, בעיית איכות המים במט"שים מסוימים, מעכבת גם היא את 

 :זה מוצעהליך האיחוד וקידום הפיתוח. באזור 

  להעביר את מט"ש תימורים המייצר מים במליחות גבוהה יחסית לספק קולחים מרחבי

 מש"י, אשר מספק קולחים באזורים שאינם רגישים הידרולוגית.

  אשר הפיתוח שלו יתמקד באזור להקים מרחב פעילות נפרד שאליו יופנו חלק מן הספקים ,

  ד"ן בו חסרותושתשתיות השפ תשאינו רגיש הידרולוגי ,המזרחי

מטעמים  התעורר קושי, הנוגע לאפשרות לעשות שימוש בקולחין בחלק מן השטח במרחב "איילון" .ג

שבו קיימים מים , "ירקון כרמל"שמצפון, מרחב . מוצע להעביר חלק זה למרחב הידרולוגיים

 נחותים שאינם קולחין והם מתאימים להשקיה באותו שטח.

את תחום הפעילות ולכלול בו ישובים, שלא הוכללו  במרחב "גליל מרכזי" מוצע להרחיב .ד

 מלכתחילה במרחבי פעילות לאספקת קולחין ושניתן לספק באזורם מי קולחין. 

 

  – התייחסות לסעיפי הכללים

מוצע להחליף את מפות מרחבי הפעילות הכלולות כיום בכללים במפות התואמות את השינויים  – 1לסעיף 

תחולתו של התיקון המוצע היא עם פרסומו, שכן אין בכך כדי לגרוע מיכולת הפעולה של  המפורטים לעיל.

 . החדשיםמרחבים קיימים ויש בכך כדי להאיץ תהליכים להקמת המרחבים 

 

 

 

  

 

 

 

 


