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 לחקלאות המים בסוגיית הציבור עמדות להגשת המועד הארכת - המים לחוק 27 תיקון   .1

 המים לכללי הנוגע בכל הציבור עמדות להגשת המועד את פרסמה המים רשות ,כזכור

 חוסר גם הנראה כלכו) שונות סיבות עקב .2017באפריל  30 ליוםעד  ,27 תיקון בעקבות

 עמדות להגשת המועד הארכת בדבר הודעהכעת  פורסמה -( המים רשות של מלאה מוכנות

 .2017במאי  7 יוםל עד ,קרי - בשבוע הציבור

 ותעריפים עלויות חישוב) המים כללי, התעריפים כללי :הבאים הנושאים על חלה הדחייה

 תעריפים) המים כלליו (מקורות אתמ המסופקים מים תעריפי) המים כללי, (והולכה להפקה

 .(מקומיים ספקים שמספקים

 החלופה נעדרי והישובים האזורים רשימת   .2

 שפירים מים רכישת בעת בהנחה לזכות אמורים נעדרי חלופה, באזורים הנכללים ,שוביםיהי

 (.היעד בשנת ק"למ ח"ש 1.81 במקום ק"למ ח"ש 1.54) לחקלאות

 כל :םינה חלופה כנעדרי המוכרים האזוריםכי  ,עולה םהמי רשות יל ידע שפורסמה מהמפה

 למעט) ומרוןשהודה ויזור בא הכלול המרחב כלו הגולן רמת אזור כל, העליון הגליל אזור

 (.הירדן בקעת

 .ההודעה בתוכן מפורטים - ואל באזורים הנמצאים המים וצרכני הישובים רשימת

 להתכונן כדאי - הקולחין משק    .3

 המנהלים מועצת לחברי ,מרץחודש  באמצע שנשלח ,מקורות רתחב הנהלת לש עמדה במכתב

 נכון כי ,היא העקבית מקורות עמדת ,בתמצית" :כדלקמן השאר בין נאמר ,המים רשות של

 בין וכי ,אזורית היבראי ולא ארצית כלל בראייה ולהסדירו הקולחין משק על להסתכל יותר

 שוויון הבטחת לצורך לחקלאות תעריפים אמבטיית של פתרון לקדם יש ,זאת במסגרת ,היתר

 ."...שונים מים לסוגי ובנגישות בזמינות התחשבות תוך ,החקלאים של המים בעלויות

 כנרת וסובב המנותקים באזורים ההידרולוגי המצב בדבר הודעה   .4

 משה מר( בפועל) ביובלו למים הממשלתית הרשות מנהל הודיע ,2017באפריל  18 ביום

 המצב השנה יוגדר - ההידרולוגי המצב חורף כל של בסיומו נקבע בהם האזורים שבכל ,זיגרא

 ".גרוע"כ

 והערבה המלח ים, הירדן בקעת, שאן-בית עמק, חרוד עמק :הם בהגדרה הכלולים האזורים

 .כנרת סובבו
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