לכבוד
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 62נובמבר 6102

השגות התאחדות חקלאי ישראל ל -תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים
לחקלאות)(הוראת שעה) ,התשע"ד3102-

 .0חלוקת  01%לכלל הצרכנים – סעיף )2( .4
מקובל כי תוספת הקצאה החורגת ממכסת הבסיס (מכסת  )98תעבור שיפוט
של יכולת אספקה על ידי רשות המים.
השגתנו נוגעת להליך:
( )0הכתוב גורס ,כי על המשקים להגיש בקשה לתוספת הקצאת מים
שמעבר למכסת הבסיס  ,98כולל אישור ספק המים על כושר
האספקה .באם ספק המים מאשר יכולת אספקה – לשם מה נדרש
אישור רשות המים? לגבי הישובים המתוכננים הרוכשים מים
מחברת מקורות – ספק המים היא חברת "מקורות" שלא סביר
שתתחייב ללא שיכולה לעמוד בכך .מדוע נדרש הליך כפול? הרי רשות
המים גם כן תבדוק את כושר האספקה מול "מקורות".
( )6בהתחשב בכך שמתן חלק מההקצאה כרוכה עוד בבדיקת כושר
אספקה ,ה 8 -למאי  6102הוא מועד מאוחר מידי .על המשקים
לעמוד בלוח הזמנים ,אבל אין לדעת כמה זמן יקח הליך הבדיקה
ברשות המים .באופן זה – למרות האפשרות להקצות כמויות גדולות
של מים ,חלקם עלול לא להגיע לשימוש בשל האיחור באישור
ההקצאה.
אנו מציעים לכן ,לקבוע את מועד הגשת הבקשות ל 20 -למרץ ,6102
ומועד סיום הבדיקה ב 01 -למאי .6102
( )2בטופס  ,0לבקשת תוספת מים מעבר למכסת הבסיס ועד לתקרת
ההקצאה ,מופיעה הערה עם סימני שאלה ביחס לתעריף חריגה
שיהיה על הצרכנים לשלם.
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יש להבהיר חד משמעית וללא סימני שאלה – כל המים המחולקים
במסגרת ההקצאה השנתית עליה הוחלט – משלמים את התעריף
האחיד שנקבע .חריגה – באם תאושר גם בשנה זו ע"י רשות המים,
תשלם את תעריף החריגה שייקבע – רק מעל ההקצאה שניתנה לו.
עוד בטופס  - 0כמו כן ,מדוע על הצרכן לציין בטופס את הגוש/חלקה
אליה מיועדת תוספת המים? הישוב לא יודע מראש ,ולמקבל המידע,
הוא אינו מועיל במאומה.
 .3חלוקת  41%למבקשים תוספת הקצאה סעיף 5
( )0מדוע לא תוגבל ותשוריין בקשת צרכנים להקצאות חדשות כפי שנעשה
בסעיפים אחרים לתיקון טעויות ,מיזמים מיוחדים וכו'? למעשה צרכנים
הרוצים להגדיל את היקף החקלאות מכיוון שהמדינה מקצה תוספות
מים – ואינם צרכנים חדשים – נמצאים בעדיפות אחרונה?
( )6המטרה היא לחלק את מירב המים העומדים לרשות החקלאות ,כמה
שיותר מהר ויעיל .לכן ,גם במקרה זה ,יש להקדים את המועד להגשת
הבקשות ,ולקצוב את זמן מתן התשובות.
 .2הקצאת מי קולחין – סעיף ( .0ד)
( )0החלק החסר בתקנות ,קשור להליך ההידברות עליו סוכם בין מפעלי
הקולחין ,רשות המים והמשרד.
( )6על פניו ,עלול להיווצר מצב על פיו יחל תהליך גמילה של צרכן מי קולחין
בהתאם לכתוב בתקנות ,ללא שיהיו למים אלו צרכנים אחרים/חדשים
לפחות לשנה זו ואולי אף מעבר לה.
( )2לכן ,הכתוב צריך לייצג את התהליך עליו סוכם.

בברכה,
אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
העתקים:
מזכירי התנועות
אגפי המשק של התנועות
ארגון עובדי המים
מזכירי ארגונים
ועדות חקלאיות
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