26.2.2020
לכבוד
ציבור צרכני המים
שלום רב,
הנדון  :קובץ התקנות  - 8356תקנות המים  -אמות מידה להקצאת מים לחקלאות
 .1בתאריך  18.2.2020התפרסם קובץ התקנות של משרד החקלאות העוסק אמות מידה להקצאת
מים לחקלאות בשנת .2020
 .2קובץ התקנות כתוב בלשון משפטית ולכן רב הנסתר מהנגלה  .מטרת הדברים הבאים היא להבהיר
את הכתוב והכוונות ככל הניתן.
 .3להלן רשימה חלקית של הנושאים הכלולים בתקנות המים לחקלאות ב: 2020 -
א .התקנות מוגדרות כהוראות שעה ולא במסגרת קביעת כללים .המשמעות ,זמניות ויכולת
שינוי מהירה של הוראות השעה.
ב .תקנות המים של משרד החקלאות אינן חורגות מהקצאות המים לאזורים השונים שנקבעו
על ידי רשות המים ,אלא נכללים במסגרתם (אין פריצת הקצאה).
 .4התקנות מאפשרות קבלת תוספת הקצאה על פי מנגנון שמפורט באמות המידה באופן מדויק.
בקשה לתוספות הקצאה יתאפשרו להגשה עד לתאריך .30.4.2020
א .תוספות ההקצאה תלויות בכללי המים ,ביחס של כמות הגשמים שירדה במהלך החורף
ונמדדה בתחנות מדידה מייצגות שנקבעו ובתאריך קובע .השנה מסתמן שתהיינה תוספות
הקצאה.
ב .קיים שוני בתוספות בין המערכת הארצית (הקצאה פרטנית) לאזורים מנותקים (הקצאה
כללית לאזור).
 .5ניוד הקצאות בין צרכנים יתאפשר עד לתאריך .31.10.2020
ניוד המים לא פוגע בהקצאה הכללית של מי שהעביר מהקצאתו (התורם).
מנגד מקבל ההקצאה (הנתרם) ,הקצאתו הכללית הבסיסית לא תשתנה אלא רק לשנה האמורה.
 .6התייחסות לצרכים מיוחדים באמות המידה (חלקי) :
א .צרכנים שנטעו מטעים אחרי 1.1.2016
ב .תוספות לבעלי חיים
ג .צרכנים שקיבלו תוספת אוטומטית בשנת .2019
 .7שפד"ן  -ניתן להגיש בקשות לתוספת בשפד"ן עד  4שבועות מפרסום הוראת השעה ,כלומר
מתאריך  .18.2.2020עדיפות תינתן לצרכנים שהקצאת השפד"ן שלהם נמוכה מ 25%-מתקרת
ההקצאה שלהם.
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כאמור ,בדף זה הוצגו נקודות חלקיות ועיקריות.
אמות המידה נמצאות בארגון עובדי המים ובמחוזות משרד החקלאות .מומלץ לכל אחד לבחון את
אמות המידה ולפעול לפי ההוראות.
ברצוננו להדגיש את חשיבות העמידה בלוח הזמנים שפורסם .איחור בהגשת בקשה ,עשוי להתברר
כטעות.
בברכה,
ארגון עובדי המים
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