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 לכבוד

 ציבור צרכני המים לחקלאות 

 

 ,שלום רב 

 

 על ידי משרד החקלאות 2021  -פרסום תקנות הקצאת המים לחקלאות ב –הנדון 

 

"תקנות המים    חקלאות , התפרסמו על ידי משרד ה2.3.2021שפורסם בתאריך    9230בקובץ התקנות  

 ". 2021תיקון התשפ"א  –אמות מידה להקצאת מים לחקלאות  –

לתקנות אלו חשיבות רבה הן בתהליך קביעת ואישור ההקצאות על ידי משרד החקלאות המועברות  

הליך אישור זה נעשה כל שנה    .על ידו לרשות המים להוצאת רישיונות המים הפרטניים לכל צרכן

השונים  סוגיהם  על  המים  של  ההקצאות  היקפי  את  הקודמת  בשנה  קובעת  המים  שרשות  אחרי 

ובעיקר של המים השפירים לחקלאות )במערכת הארצית והאזורים המנותקים(. בשנות שפע מצאי 

להיתפס עשויות  החקלאות  משרד  תקנות  האחרונות,  בשנים  חווים  שאנו  אלו  כמו  כפחות    מים 

בהן  בצורת  בשנות  ובעיקר  מוגבל  המים  מצאי  בהן  בשנים  הדברים  פני  הם  כך  לא  משמעותיות. 

 הקצאות המים, בעיקר השפירים, מקוצצות ברמה כזו או אחרת.

תקנות משרד החקלאות כוללות מגון רחב של נושאים ומכילות את "אבני הבניין" של הקצאת כל  

 שטחים החקלאיים. צרכן על פי מגוון הגידולים וגודל ה

שקבעה רשות המים והנוסח  בחלק מההגדרות של התקנות, אימץ משרד החקלאות את השינויים  

 והיכללם בתקנות כלשונן. 

 :משרד החקלאות  תקנת עוסקת  ם בה נקודות חשובות להלן כמה 

 במקום מעלה כנרת, גליל עליון ורמת הגולן. –שינוי באזורים המנותקים  .1

מעבר למדידה בערכי מוליכות חשמלית )במקום מלג"ר    –שינויים בהגדרות המים המליחים   .2

 כלור(.

 הגדרת צרכן כאגודה או התאגדות במקום אדם. זהו שינוי מהותי.  .3

קיימת התייחסות נרחבת מה דין הקצאת מים שלא נוצלה במהלך שנת הרישוי והשפעתה  .4

 י להיות משמעותי ביותר בשנות בצורת. ההקצאה העתידית. סעיף זה עשו על

 קיימת התייחסות רחבה כיצד ניתן לשמור על היקף ההקצאה עקב שתילה חדשה של עצים. .5

 רצוי לבחון את הסעיפים העוסקים בהקצאת מים לבעלי חיים, מיזם קיים ומיזם עתידי. מומלץ  .6

בע סוג של  לכל  חישוב הקצאת המים  את הטבלאות של  לראות  חי, כפי שמופיע בחום  ל 

 של התקנות ולהבינן. ם בנספחי

(. סעיף זה עוסק בחישוב 5פרק נרחב בתקנות עוסק בפעילות חקלאית בקרקע חדשה )סעיף   .7

 ההקצאה החדשה בהתחשב בהיות הקרקע חדשה והגדרתה באזור האקלימי. גודל
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סעיף   .8 עוסק  ממנה,  גריעה  או  להקצאה  צורך  11בתוספות  ובעת  הנוהל  את  לבחון  ראוי   .

 בשנות בצורת(, לפעול על פי עקרונותיו. )בעיקר 

תקני מים. על מנת להבהיר את הדברים, נקבעו    –כדאי מאוד לעין במפת האזורים האקולוגים   .9

 אזור נקבעה הקצאת מים לדונם יחודית.  אזורים אקולוגים בלכל 11ידי משרד החקלאות  על

 

 

 בברכה,

 איתן ישראלי                                                                                                                           

 ובדי המיםארגון ע

 

 

https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il
mailto:iwwa@iwwa.co.il
http://www.iwwa.co.il/
https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il

