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 23.2.2021 -סיכום דיון עם רשות המים ב –כיבוי אש בהתיישבות הכפרית 

 רשות המים – לוידני גרינוולד, שרון נוסבאום, איתי שגיא, יוני : נוכחים   

 ארגון עובדי המים  –יונית פרטוק, איתן ישראלי     

 התאחדות חקלאי ישראל –אבשלום )אבו( וילן, אילנה דרור     

 
התאחדות חקלאי ישראל וארגון עובדי המים עם רשות המים   של)בזום(  התקיים דיון    23.2.2021  -יום שלישי הב

ברזי מסירת מיפוי  לספקי המים על    6.1.2021  -מכתבה של רשות המים מתאריך ה  בעקבותוכלכלה(     אסדרה )אגף  

 התאחדות חקלאי ישראל.   נה )קו כחול( של הישובים. הדיון התקיים לבקשת ו בשטח המבלרשות המים  כיבוי אש

 

 להלן עיקרי הדברים:

 ית. רשות המים נשלח לכלל ספקי המים ובכללם לספקי המים בהתיישבות הכפרשל מכתב ה .1

 לוועד המוניציפאלי.  אגודה השיתופית החקלאית רשות המים לא עוסקת בחלוקה שבין ה  .2

אחרי    1.1.2019 -הפצת המכתב על ידי רשות המים נעשתה על סמך כללי כיבוי האש שנכנסו לתוקפם ב  .3

 החלטת מועצת רשות המים ופרסום בקובץ התקנות.  ,שעברו פרסום לציבור, שימוע ציבורי

 יעשה על פי מצב קיים ולא אחרי תכנון והתקנה חדשים.   ברזי כיבוי האש ציון מיקום .4

תכן הלימה עם חקלאות בתחום  יכללי כיבוי האש אינם כוללים את החקלאות שמעבר לקו כחול אבל ת  .5

 הקו הכחול. 

רישוי   תנאיו אשהכללי רשות המים, הוראות כיבוי   –כיבוי האש מטופל בשלושה מסלולים של אסדרה  .6

 עסקים. 

די למילוי  ומתן מענה לצורכי כיבוי אש יכול להינתן באמצעות רשת המים הראשית של הישוב או במרכז ייע .7

 כבאיות אש מחוץ לשטח הישוב. מוצע לכל אחד לבחון אחת משתי האפשרויות. 

בעלויות ספק המים בגין התקנת מערכות הכיבוי   קיימת הכרה בכללי המיםרשות המים שבה והזכירה ש  .8

 אש ותפעולן. 

 

 בברכה,
 

                      בשלום )אבו( וילןא                                                                          יונית פרטוק                 
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