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 נוהל עבודה בין משרדי לרשות המים ומשרד החקלאות לטיפול בפניות בנושא  

 1202הקצאות מים חקלאיות לשנת 

 : רקע .1

מפרסם משרד החקלאות תקנות מים המתוות את כללי  העבודה בנושא הקצאות מים.   במקביל   2011החל  משנת 

 רשות המים מובילה תהליכי אסדרה בתחומי הרישוי ועוד.  

 

במטרה לייעל את תהליכי העבודה בין משרד החקלאות ורשות המים ושיפור השירות הניתן לצרכני המים, גובש  

האחרונות על מנת לאפשר  השניםתף לשני המשרדים,   הנוהל מרכז את התובנות שעלו במהלך נוהל עבודה משו

 שיתוף פעולה מרבי בין המשרדים.  

 

 :  לוח זמנים .2

מועד אחרון  נושא

לקבלת  בקשות  

במחוזות משרד  

 החקלאות

משך הזמן להעברת   

בקשות מהמחוז  

 –לרשות לתכנון 

 מהמועד האחרון

משך הזמן להעברת   

מהרשות   בקשות

לתכנון לרשות המים 

 מיום קבלת הבקשה

משך הזמן להעברת 

סטטוס של הבקשות   

אישור על ביצוע/ אי 

 ביצוע מרשות המים

 עד חודשיים  שבוע  שבוע  6.4.2021 שפירים תוספת

 עד חודשיים  שבוע  שבוע  6.3.2021 תוספת שפד"ן

 עד חודשיים  שבוע  חודש 31.5.2021 מיזמים

 עד חודשיים  שבוע  שבועיים  31.10.2021 בע"ח 

 חודשיים עד  שבוע  שבועיים  31.10.2021 ניודי מים 

 חודשיים עד  שבוע  שבועיים  14.11.2021 העברות מים 

 עד חודשיים  שבוע  שבועיים  30.11.21 שמיטה

 חודשיים עד  שבוע  חודש         שוטף  העדכון תקר

 חודשיים עד  שבוע  שבועיים  שוטף תיקונים  

 חודשיים עד  שבוע  שבועיים  שוטף פרטי צרכןעדכון 

 

 נושאים נוספים: 

 סטטוס של הבקשות אישור על ביצוע / אי ביצוע יועבר עד חודשיים מיום קבלת הבקשה –משוב מרשות המים  .3

המסמכים הנדרשים על פי   כל:  בקשה תתקבל במחוז בצירוף הנחייה בנושא אופן קבלת הבקשה במחוז .4

 .ולא תוכנס למערכת המיםהתקנות.  בקשה שלא הושלמו בה כל המסמכים הנדרשים לא תתקבל במחוז 

 . המסמכים הדרושיםכל תוך צירוף במחוזות   יוקלדו למערכת המיםכל הבקשות  תהליכי עבודה: .5

 יוחזרו למחוז להשלמת מסמכים. בקשות למיזמים ובע"ח שיוגשו ללא אישור ספק  :אישור ספק מים .6
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 : העברות וניודי מים .7

 בדיקות שיש לבצע לכל בקשה:  - ניודי מים .א

 בדיקת רשות המים  בדיקת משרד החקלאות  
 

1 
 

לצרכן המעביר יש יתרת מים לצורך    11לפי תקנה  להקצאההצרכן המעביר לא קיבל תוספת 
 יכולת אספקה ומצב הידרולוגי , העברה

מההקצאה של הצרכן   30%  -לניוד מוגבלת בהכמות  2
 המעביר

נושאים הקשורים לרישוי לרבות  תשלום 
 אגרת רישיון

 

   מים באותה שנה,  אבל כן יתאפשר לו לבצע העברה. לנייד:צרכן שקיבל  תוספת מים בניוד לא יוכל  הערה

              בנוסף צרכן שנייד לא יוכל לקבל תוספת. 

 לצרכנים: הודעות  .ב

 רשות המים תשלח לצרכנים ולמחוז עדכונים לרישיון.  –בקשות מאושרות  -

משרד החקלאות המחוזי ישלח נוסח תשובה  -בקשות לא מאושרות או מאושרות באופן חלקי  -

 מובנה מראש לכל הצרכנים  )נספח א'(,  בהתאם לעדכונים של רשות המים. 

 

 :נושאים בהם הצרכן מטפל מול רשות המים באופן ישיר .8

, העברה בין מקורות  ידה פניות ובירורים בנושאים שקשורים ישירות לרשות המים כגון : הפרדת מד -

 זה.בספקי מים וכיוצא אסדרת פרטי הצרכן, , כמות מוכרת,   מים של הצרכן
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 הודעה לצרכן בנושא בקשה לניוד מים  –נספח א' 

 תאריך: ______________ 

 

 לכבוד: 

 ________________ 

 ________________ 

 

 

 הודעה על דחיית הבקשה / אישור חלקי / השלמת מסמכים  –בקשה לניוד מים מס' ____ הנדון: 

 

_____ נדחתה מהסיבות  __ ____  לצרכן מס'______ בקשתך לניוד מים מצרכן מס' ___ .1

 הבאות:  

  .אגרת רישיון לא שולמה 

  .אין יתרת מים לצרכן מעביר 

 .צרכן מחוץ למערכת הארצית 

  .צרכן בתוך רישיון אזורי 

 ת. לא ניתן להעביר מבארות למקורו 

 2021במהלך  להקצאה  קיבלת תוספת 

 

בכמות  חלקית,   ____ אושרה________  לצרכן מס'_______בקשתך לניוד מים מצרכן מס' _ .2

 מסיבה של מגבלת מכסת בסיס לצרכן המקבל.  _____ 

 

במידה והניוד לא אושר  מסיבה של אי תשלום אגרת רישיון,  ניתן להעביר לרשות המים  .3

 שבועות מתאריך שליחת המכתב(.  3ישיון  עד ליום : _________ )אסמכתא על תשלום אגרת ר 

 

 

 בברכה,

 

 מחוז ______ 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 העתק: 
 רשות המים  –חטיבת אסדרה 

 


