
אסדרה במשק המים

ארגון עובדי המים -יום עיון בנושא הפקה ואספקת מים



הפרדת רישיונות-מחוק המים 

בין  , ים-לא יפיק אדם מים ממקור מים ולא יתפיל מי)א(.23

אלא על פי רישיון הפקה  , לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים
–להלן (מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרישיון 

בין אם הפיקם ממקור מים או  , ולא יספק מים, )רישיון הפקה
רשיוןאלא על פי –ים ובין אם קיבלם מספק אחר -התפילם ממי

הרשיוןהספקה מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי 
לרבות  –" הספקה", לעניין סעיף זה; )רישיון הספקה–להלן (

.צריכה עצמית



2018הנפקת הרישיונות לשנת 



)נושאים מרכזיים(הוראות כלליות ברישיון 

המטרות, המים, קביעת תקופת הרישיון על פי סוג הרישיון  ,
השימושים וההתנהלות

 הרשיוןחובות בעל  :
 כולל הנחיות ייחודיות למאגרי (להכין תכנית אחזקה וליישמה

)מים

לתעד פעולות החזקה והפסקות מים

להכין תכנית שיקום וליישמה

לבצע בדיקות מים ולפרסמן לפי הנחייה

חות הכספיים"רישום בנפרד של פעולות המים בדו



)נושאים מרכזיים(רישיון הפקה 

התקנת מערכת קריאה מרחוק למדי המים

 והנחיות  , פעילים ברישיוןשאינם רישום מתקנים -חדש
לגבי הטיפול בהם

 והתקנת  , חובת התקנת גדר סביב כל מתקן הפקה-חדש
שילוט

 הבטחת אחזקת שטח המתקן ללא חומרים מזהמים-חדש  ,
ואמצעים לאפשר , עם נגישות למד המים, בטיחותי

פיר סגור ופתח  –בקידוחים . למפקחים להיכנס למתקן
מדידת מפלס



)קריאה מרחוק(מ"קרמערכת 

.  שים"ומטמתקני הפקה 1,450-למערכת משודרות קריאות מ

.  חודשית בהתאם לדרישות האגף והמפיק/יומית/ניתן לראות את המידע בתדירות שעתית



מתקנים נטושים

מתקנים נטושים1000-יחידת הפיקוח של רשות המים סקרה השנה כ



מתקנים נטושים לאחר טיפול בטיחותי



)נושאים מרכזיים(הספקה רישיון 

 כל שימוש אחר, מים לשתייה–סדר עדיפויות של השימוש

סוגי רישיונות:

 ש"מטרישיון הספקה של

 בין אזוריקולחיןרישיון הספקה של ספק

 יצורף אחרי השימוע(מרחבי קולחיןרישיון הספקה של ספק(

 מצורף לשימוע(רישיון הספקה של ספק אזורי לחקלאות(



ניהול אזורי של אספקת מים לחקלאות
למטרתהמיםמשאבישלמיטבילניצוללהביאהאסדרהמטרת

צמצום,המיםמקורותעלשמירהתוך,האזוריתברמהחקלאות
ואמינותהוגנותוהבטחתנדרשתהיאבהןלמקומותהרגולציה
.הצרכניםלכללבהספקה

:משנהמטרות

והןוהצרכניםהספקיםלטובתהןופיקוחבקרה,ניהולהליכיושיפורפישוט
.המרכזיותהרשויותלטובת

זיהוםמניעתהבטחתתוך,באספקתםוייעולנחותיםמיםמקורותפיתוח
.המיםומקורותהסביבה

המיםאספקתלניהולשותפיםהיולאהיוםשעד,שוניםמגזריםשיתוף,
.האזוריותהפיתוחובתוכניותההשבהבתוכניות



2012פיילוט רישיונות אזוריים משנת 
)ק"מ(כמויות מים רישיון אזורי

חוף הכרמל

ישובים20

7,400,000:שפירים

34,600,000:ושולייםקולחין

מי גליל תחתון

ישובים10

3,000,000:שפירים

3,700,000:ושולייםקולחין

בקעת הירדן

ישובים20

22,200,000:שפירים

20,500,000:ושולייםקולחין

מים בגליל

ישובים40

57,000,000:שפירים

6,200,000:ושולייםקולחין

עמק הירדן

ישובים14

40,000,000: שפירים

700,000: ושולייםקולחין

מי גולן

ישובים27

33,600,000:שפירים

2,400,000:ושולייםקולחין



אזורייםפיילוט רישיונות 
תחום פעילות גאוגרפי  

כ"סה

אזורייםרישיונות6

חברים160-כ

:שפירים

ק"מ163,200,000-כ

:ושולייםקולחין

ק"מ68,100,000-כ

:כ"סה

ק"מ231,300,000-כ



דגשים ליישום מתוך הפיילוט
"המוגדרים ברישיון הספק חייבים להיות ברורים" גבולות הגזרה ,

על מנת להבטיח את זכות השימוש במים לצרכנים שאינם 
.ולניהול נכון של מקורות המים) טבע, בית(חקלאים 

יש לה תרומה רבה בבקרה על , ערכה של השקיפות ברגולציה רב
.פעילות הספקים

  מתוך היקף האחריות והסמכות המוטלים על הספק האזורי
כי אכן , יש חשיבות לשיקול דעת לפני כל חידוש רישיון, לחקלאות

.וממלא את תפקידו נאמנה, הספק עומד בכל הדרישות



)רישיון ספק אזורי לחקלאות(כללי המים 
:הכללים כוללים

  נוהל הגשת בקשה למתן רישיון ספק אזורי לחקלאות ותהליך
האישור

שיקולים בקביעת תחום הפעילות הגיאוגרפי

תנאים לאישור הבקשה ושיקולים במתן רישיון למבקש

עיסוקים מותרים ותנאים מיוחדים ברישיון

דיווחים ושקיפות

לביטול רישיון\תנאים לחידוש



בקשה מקדמית למתן רישיון
 מציע שמעוניין בקבלת רישיון לספק אזורי לחקלאות צריכה

להגיש בשלב ראשון  את התחום הגיאוגרפי המוצע לפעילות על  
הצרכנים הכלולים בתחום זה והצעה לפיתוח מקורות מים , ידיו

.שוליים באזור

  הבקשה המקדמית תפורסם לעמדות הציבור ותידון בהתייעצות
. עם משרד החקלאות

יקבע את תחום , במידה ויאשר את הבקשה, מנהל הרשות
.הפעילות הגיאוגרפי



שיקולים בקביעת תחום הפעילות הגיאוגרפי

האזור ההידרולוגי בתחום הפעילות

תחומי הרשויות המקומיות שבתחום הפעילות

קיומם של מגוון מקורות מים המשמשים צרכנים בתחום הפעילות

קיומו של מספר גדול דיו של צרכנים בתחום הפעילות

 המשמשים צרכנים בתחום הפעילותהקולחיןתחום האספקה של



בקשה למתן רישיון
אגודה שמעוניינת בקבלת רישיון לספק אזורי לחקלאות צריכה להגיש את פרטי  

:ובנוסף , מתקני ההפקה והתשתית, החברים, המבקש

תכנית עסקית

בעלי תפקידים וניסיון

תקנות האגודה

השיטה לקביעת חלוקת המים בין הצרכנים

הסדרי גבייה, אופן קביעתם, דמי המים

הסכמת החברים

הסכמים והסדרים בין החברים לאגודה אשר מאפשרים שימוש במתקנים

לעמדות הציבור ותידון בהתייעצות  תפורסם , תיבדק לצורך בהשלמותהבקשה 
.  עם משרד החקלאות



שיקולים במתן הרישיון

:בחינה האם מקודמות המטרות

למטרת , על כלל סוגיהם, ייעול השימוש במים
חקלאות

הבטחת השימוש במים נחותים

ניצול מיטבי של מקורות מים אזוריים



תנאים למתן הרישיון
 אפליה  -שתקנותיה ברורות לגבי אי, הוא אגודה שיתופיתהמבקש

ובאפשרות להצטרפות צרכנים בדמי המים , המיםבחלוקת 
בתחומה ולפרישה ממנה

 באגודהמהצרכנים באזור חברים 80%לפחות

כל סוגי המים לחקלאות נכללים ברישיון

כשירותם של בעלי תפקידים

היתכנות כלכלית



עיסוקים מותרים ותנאים מיוחדים ברישיון
 אספקת מים למטרת חקלאות ופעולות נלוות הקשורות במישרין

.  לפעילות זו

בהיקף קטן בלבד הנובע  –אם יינתן , רישיון לאספקה אחרת
מכורח הנסיבות ואופן פעילות המערכת

 במובחן ובמופרד מהפעילות  –מתן שירותים לפעילות אחרת
כספק אזורי לחקלאות



תודה על ההקשבה
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