מועצת הרשות

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע הוראת
שעה לעניין מתן אפשרות לספקים מסוימים לספק כמויות מים
נוספות לצרכנים חקלאיים בשנת רישוי 4102
בישיבתה מיום  55.5.51דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת כללי
המים (השימוש במים באזור קיצוב)(הוראת שעה) ,התשע"ד –  4151ואישרה את
פרסומה לשמיעת עמדות הציבור:
ניתן לעיין בטיוטות הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב,
בעמוד מועצת הרשות בכתובת ( www.water.gov.ilלשונית "כללים לשמיעת עמדות
הציבור").
הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים בכתב
בלבד באמצעות פקס שמספרו  10-7079631או בדוא"ל לכתובת
 .council@water.gov.ilעל העמדות להגיע למזכירות המועצה עד ליום ג'
 4673702בשעה  704011מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון
שמספרו.10-606061135 :
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
פורסם באתר האינטרנט ב 81-במאי 4182

להגשת עמדות בכתב בלבד באמצעות פקס 10-7079631 0או דוא"ל council@water.gov.il

לא יאוחר מ 4673702-בשעה 04011
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה) ,התשע"ד–4102
בתוקף סמכותה לפי סעיף  73לחוק המים ,התשי"ט–( 19191להלן – החוק) ולאחר שקוימו הוראות
סעיפים  04ו920-יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
הגדרות
 .9בכללים אלה –
"מכסת הבסיס" – כהגדרתה בתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)
(הוראת שעה) ,התשע"ד;22490-
"מפעל קולחים" – תשתיות אספקת מים המשמשות להשבת מי קולחים לשימוש חקלאי;
"צרכן קולחים" – צרכן של מי קולחים ממפעל קולחים.
צריכה חקלאית מורחבת
 .2ראה מנהל הרשות הממשלתית כי מצב מאגרי המים במערכת הארצית והיקף הצריכה
של הכמות הכוללת של מים שפירים שהוקצו למטרת חקלאות לשנת  2490באזור
המערכת הארצית (להלן – הצריכה הכוללת של מים שפירים לחקלאות) מאפשרים זאת,
רשאי הוא להתיר לבעל רישיון הפקה המספק מים מן המערכת הארצית ,להפיק או לספק
כדין ,בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה ( 79בדצמבר  ,)2490מים שפירים למטרת
חקלאות בכמות של עד  74%מעל כמויות המים השפירים הנקובות למטרה זו ברישיונו
לכל מקור מים (להלן – היתר לאספקת כמות נחרגת) אם נתקיים לגביו התנאי המתאים,
לפי העניין:
( )1קבועים לגבי המים שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית;
( )2קבועים לגבי המים שהוא מפיק היטלי הפקה נפרדים לכמות שמעל לכמות
המוקצית.
אספקת צריכה חקלאית מורחבת לצרכן של מפעל קולחים
( .7א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לתת לבעל רישיון הפקה ,היתר נוסף לאספקת כמות
נחרגת לצרכן קולחים ,בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה ( 79בדצמבר  ,)2490אם
נתקיימו לגביו התנאים הבאים:
( )9הקצאת מי הקולחים של צרכן הקולחים נמוכה ממכסת הבסיס שלו
ממפעל הקולחים;
( )2צרכן הקולחים ביקש לאשר עבורו אספקה של מים שפירים ככמות
שמעל לכמות המוקצית;

 1ס''ח התשי''ט ,עמ'  ;961התשס"ו ,עמ' .779
 2להשלמה

( )7על פי הנתונים הקיימים בידי מנהל הרשות הממשלתית לגבי הצריכה
הכוללת של מים שפירים לחקלאות ,מתן היתר נוסף לאספקת כמות
נחרגת לא יביא לחריגה מהכמות הכוללת שנקבעה כאמור;
( )0נתקיים לגבי בעל רישיון ההפקה התנאי המתאים ,לפי העניין,
מהתנאים הקבועים בסעיף  )9(2או (.)2
(ב) מנהל הרשות הממשלתית יקבע את הכמות המותרת לאספקה במסגרת ההיתר
לפי סעיף קטן (א); הכמות האמורה לא תעלה על ההפרש שבין מכסת הבסיס של
הצרכן ממפעל הקולחים לבין ההקצאה הנקובה עבורם ממפעל הקולחים ברישיון
ההפקה לשנת .2490
הודעה לספק
( .0א) החלטות מנהל הרשות לפי סעיפים  2ו 7-וההנמקות להן יפורסמו באתר האינטרנט
של הרשות הממשלתית שכתובתו .,WWW.WATER.GOV.IL
(ב) יראו את החלטתו של מנהל הרשות לעניין סעיפים  2ו 7-כהחלטה בעניין בקשה לשינוי
רישיון ויחולו לגביה הוראות סעיף  79לחוק.
מגבלת אספקה
 .9אספקת מים לפי היתר לאספקת כמות נחרגת שניתן לפי סעיפים  2או  7תהיה בהתאם
ליכולת ההנדסית לאספקת המים בתשתיותיו של הספק.
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דברי הסבר
הניסיון שנצבר בשנים קודמות מלמד ,כי קיים פער בין סך ההקצאה למטרת חקלאות
לבין ניצולה מדי שנה .הוראת השעה נועדה לאפשר לספק ,שהאספקה או ההפקה על ידו מוסדרת
גם באמצעים כלכליים ,שיש בהם כדי לרסן את הצריכה או את ההפקה ,לספק או להפיק כמות
נוספת ,מתוך הנחה שלא יהיה בכך כדי להביא לפריצת המסגרת הכוללת שאושרה על ידי מועצת
הרשות לאספקה של מים שפירים לחקלאות במערכת הארצית .מנהל הרשות יכול לתת היתר
לאספקת כמות נחרגת רק לגבי מפיקים וספקים שמקורות המים שלהם הינם מן המערכת
הארצית .הוראת השעה קובעת את התנאים הכלכליים שצריכים להתקיים ,כדי לאפשר את
האספקה הנוספת ,קרי – קיימים היטלי הפקה ייעודיים נפרדים להפקה שמעבר לכמות הנקובה
ברישיון או שקיימים תעריפים לאספקה של כמות שמעל להקצאה הנקובה ברישיון .בנוסף,
קיימת הוראה המגבילה את האספקה על פי ההיתר האמור בכללים ביכולת ההנדסית של הספק
לספק את המים.

