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  :עבור

 חברי אגודת מים לישראל

 

 שלום רב. 

 

עדכון  – 2018 ע"תשמ ברישיון תנאים קביעתכללי המים  –דון יהנ

 והבהרות משימוע

 

 . מידע על כך הועבר לידיעתכם 2018. כללים לקביעת תנאים ברישיון הוצאו לשימוע בסוף ינואר 1

 .6.2.2018 -ב   

 מגוון רחב מאוד של נושאים והוראות. ניתן לחלקב , מוצעים כללים בכללים אלו. כאמור 2

  עיקריים: ריים בכללים המוצעים לארבעה סוגיםאת הנושאים העיק   

 רישיון אזורי.א. 

 מרחבי.בין ב. רישיון לספק 

 ושקיפות משק המים של . כללי רישיונות מים ודיווחים על הספקת המים, ניהול משק המים3

 המפיק/ספק.   

 המפיק/ספק ועוד.  כגון כניסה לחצרות והתנהלות . הוראות ואישורים לפיתוח 4

 ישראל הגישה הסתייגויות לרשות המים לכללים המוצעים. הסתייגויות האגודה ל. אגודת מים 5

 כללו את מגוון הנושאים שצוינו בכללים.   

 ידי מספר אגודות מים, פורום תאגידי מים וביוב הוגשו על לשימוע . יש לציין שהתנגדויות נוספות 6

 וחב' מקורות. כל ההתנגדויות נמצאות באתר רשות המים. מומלץ לעיין בהן.   

 . לקראת הדיון בהסתייגויות השונות, נמסר לנו שרשות המים הקפיאה את הליך אסדרת אגודות7

 לך זה בעת הזאת.. אין בידנו תשובה מוסמכת למהמטעמיה ושיקוליה מים אזוריות   

 . החלטת רשות המים בנושא ההתארגנויות האזוריות, יתרה באופן מעשי, את הדיון בסעיפים 8

 קיימת או בתהליך הקמה(, במגוון השימועיםהתארגנות העוסקים בהתארגנות אזורית )   
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 וההסתייגויות בעיקר של אגודות המים.   

   בנושא ההתארגנויות האזוריות והן בהוראות. הסתייגויות מים לישראל עסקו בהרחבה הן 9

 צורך בחובת דיווח על פיתוח ועד כניסה לחצר בעל המתקן )מצורף(.הבנושאים שונים מהמוצעות    

 . מעניין מאוד לקרוא את הסתייגויות מקורות. מכיוון שמקורות מתנהלת עוד מימי הקמתה10

 של אנושאים של ההתארגנויות האזורית אלבמתכונת של חברה אזורית אחת, הערותיה לא היו ב    

 ף, חובת הדיווח, נושאי מנהלתיים ועוד. רצוי לקרוא דברים אלו בעיון, מכיווןטהתפעול השו    

 כלול גם את המפיקים/ספקים הפרטיים.עשויות ל הימים חלק נכבד מההוראות החדשות ן שביום מ    

 

 בברכה,

 איתן ישראלי

 מים לישראל

 –העתק 

 לישראלהנהלת מים 

 עו"ד לילך רזניק
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