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"א שבט, תשפ"בי  
2202 לינואר 13

 
  

 

 כבודל
 

 מיכאל דייןמר 
 תפעול מתקנים בע"מ GESחברת מנכ"ל 

 
 ges.co.ilmichaeld@ : דוא"לבאמצעות 

            
 
 

, לפי חוק המים, נחל חילזוןתעלת אבליים ולל עכו, בחירום, להזרמת עודפי קולחי מט"ש צו הרשאה: הנדון
 9195-התשי"ט

 
במסגרת  םללנצ בהיעדר האפשרותנחל חילזון תעלת אבליים ולל עכולהזרמת עודפי קולחי מט"ש , בקשתכם

ובמטרה למנוע הזרמה בתקופת האביב, , יכולת נוספת לאיגום הקולחים היעדרוב השקיה חקלאית בתקופת החורף

הריני ( "החוק")להלן:  1959 –, התשי"ט לחוק המיםיא  20התקבלה במשרדנו. בתוקף סמכותי לפי סעיף 

להודיעכם, כי לאחר התייעצות עם משרד הבריאות וקבלת המלצת הוועדה המייעצת, שוכנעתי כי ההזרמה לנחל 

 כמתואר בבקשתכם מצדיקה מתן צו הרשאה כמשמעו בחוק מאחר ונסיבות העניין אינן מאפשרות ברירה אחרת.

 
 ת התנאים הבאים:בכך כי תקיימו א והתנאים על פיו מותניםצו ההרשאה 

 
 .22.20.315ועד לתאריך  2.2021.13: מתאריך תוקף צו ההרשאה .1

 בהתאם לקבוע ללא מגבלותממט"ש עכו באיכות להשקיה חקלאית  : קולחיםאיכות מותרת להזרמה .2

 .2010 -, התש"עבתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(

ובהתאם להנחיות  מ"ק 2,400,000זאת הזרמת קולחים בכמות של עד מאושרת ב :כמויות ההזרמה לנחל .3

 אגף תפעול ברשות המים.

 Y     213096 :X: 552397נ.צ. : נקודת ההזרמה .4

 .סמוך למאגר כפר מסריקב ,באמצעות צינור ,גלשה תבוצעהה :אופן ההזרמה .5

  :תיאום ויידוע בדבר ההזרמות לנחל .6

משרד  ת, נציגונחלים גליל מערבי רשות ניקוזאת ההזרמה לנחל ופן ההזרמה ואמצעי יעדכן באמקבל הצו 

(, לרבות אירה לויטסקיהמשרד להגנת הסביבה ) ת( ונציגהגר סבטירשות הטבע והגנים ) תנציג ,הבריאות

 תוואי ההזרמה ומועדיה. 

 *.  6911בטלפון: ביבה לפני תחילת ההזרמה ובסיומהיש לדווח למרכז המידע של המשרד להגנת הס

 את הפעולות הבאות: כםלבצע על חשבוניכם : עלחובות נוספות  .7

 ""סכנה מי קולחין. הכניסה למים אסורה! במורד הנחל הכולל את הנוסח הבא:  הצבת שילוט 7.1

. יש לבצע הדברת יתושים ידידותית כתוצאה מהזרמה זו מפגעי יתושיםיש למנוע דגירה והתפתחות  7.2
 לסביבה במידת הצורך.
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למפעל ההשבה מאגרי אשר לפנות נפח במאגרים, לצורך קליטת מלא הקולחים בתקופת  לסייע 7.3
 האביב.

אין באמור בצו זה כדי להטיל אחריות כלשהי על המדינה בשל פעילות שיבצע מקבל הצו בכל  :אחריות .8

הקשור בצו זה. על מקבל הצו מוטלת האחריות הבלעדית לכל פעילות שינקוט בקשר לצו זה לרבות בכל 

   הקשור לנושאי הבטיחות.

שבועיים מתום דו"ח מסכם לגבי אירוע ההזרמה עד  , מרכזת הועדה,שלם-מאי עםיש להגיש לגב'  :דיווח .9

ביצוע העבודה. הדו"ח יכלול את לוחות הזמנים שהיו בפועל להזרמה, הכמויות שזרמו, איכויות, תמונות 

 של העבודה )אם ניתן גם סרטון של העבודה( ומסקנות לעתיד בכל הנוגע להזרמה לנחל.

ה לגרום לביטול אי עמידה בתנאי מתנאי צו זה מהווה עבירה על חוק המים ועלול: עמידה בתנאי ההיתר .10

 הצו.

 הרשאה זה לא יבוא במקום כל אישור אחר הנדרש על פי דין. צו .11

 
 
 

 ,בכבוד רב

 
 

 גיורא שחם 
 מנהל הרשות        

 

 : העתק
 dannyg@water.gov.ilמר דני גרינוולד, סמנכ"ל אסדרה רשות המים, יו"ר הוועדה במייל: 

 zeeva10@water.gov.ilמ"מ יו"ר הוועדה במייל: מר זאב אחיפז, המשנה למנהל רשות המים רשות המים, 
 amirer@sviva.gov.ilד"ר אמיר ארז, ראש אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה במייל: 

 david.w@moh.gov.ilמר  דוד ויינברג, מהנדס קולחין ארצי, משרד הבריאות במייל: 
 avi-uzan@npa.org.ilמר אבי אוזן, אקולוג, רשות הטבע והגנים במייל: 

 maim@water.gov.ilגב' מאי עם שלום, מרכזת הוועדה, חטיבת אסדרה, רשות המים 
 dganit.eichen@moh.gov.ilגב' דגנית איישן, משרד הבריאות במייל: 

 harelg@water.gov.ilד"ר הראל גל, אגף לאיכות מים, רשות מים  במייל: 
 EtiNZ@water.gov.ilיל: במי אגף איכות מים, רשות המים;גב' אתי נתן זלצמן, 

 yakovl20@water.gov.ilד"ר יעקב ליפשיץ, השירות ההידרולוגי, רשות המים במייל: 
 RamiY@water.gov.ilעו"ד רמי יעקב, לשכה משפטית, רשות המים במייל: 

 nitzane@sviva.gov.ilגב' ניצן עזרא, אגף מים ונחלים המשרד להגנת הסביבה במייל 
 IraL@sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבה במייל: גב' אירה לויטסקי, 

 hagars@npa.org.ilגב' הגר סבטי, רשות הטבע והגנים במייל: 
 orlyg@nikuz-gm.org.il, מנכ"לית רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי במייל:  אורלי גבישי סוטוגב' 
 Anatd@ges.co.ilבמייל:  GES, חברת עוז -דקל ענת גב' 

 eyals@milouot.co.ilכ"ל מפעל ההשבה מאגרי אשר במייל: מנ –מר אייל סהר 
 inibtawi@sviva.gov.ilמרכזת הוועדה למתן היתרי הזרמה לים, המשרד להגנת הסביבה במייל:  -גב' מייסא ענבתאוי 

 


