תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה) ,התשע"ב1021-
להערות הציבור
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בתוקף סמכותי לפי סעיף (73ג) לחוק המים ,התשי"ט( 9191-להלן – החוק) ,אני מתקינה תקנות אלה:
הגדרות

.9

בתקנות אלה –
"אזור מנותק" – כל אחד מהאזורים המפורטים בסעיף  )4(2לכללי המים;
"אזור עדיפות לאומית" – כמשמעותו בהחלטה מס'  9101של הממשלה מיום
 97בדצמבר ;2111
"האזור התלת אגני" – כל שטח הארץ למעט האזורים המנותקים;
"הסכם הכבול" – הסכם בעניין הטיפול באדמות הכבול בעמק החולה ,בין
מדינת ישראל לבין החברה לחקלאות בגליל העליון והמועצה האזורית הגליל
העליון ,המונח לעיון הציבור במשרדי הרשות הממשלתית למים ולביוב
והמפורסם באתר האינטרנט שלה;
"ועדת פרוגראמות" – ועדה שהסמיך שר החקלאות להמליץ למינהל מקרקעי
ישראל בנוגע להחכרת קרקע חקלאית ,בתוקף סמכותו לפי החלטה  8של
מועצת מקרקעי ישראל ,מיום י"ז בתמוז תשכ"ו ( 9ביולי ;)9100
"הכמות הארצית" – כמות המים השפירים שהוקצתה לחלוקה באזור התלת
אגני לפי סעיף  )9(2לכללי המים ,למעט כמות המים השפירים שהקצה מנהל
הרשות הממשלתית לצרכנים באזור התלת אגני לשנת  2192במסגרת הפקת
בצורת ,כהגדרתה בסעיף  )0(3לתוספת השנייה לחוק ,בהפחתה של הכמות
שמיועדת לצרכנים באזור התלת אגני לפי תקנות (3א) 99 ,ו 92-ובתוספת של
כמויות המים השפירים שיופחתו לצרכנים באזור התלת אגני לפי תקנה ;91
"הכמות באזור מנותק" – כמות המים השפירים המופקת בכל אחד מהאזורים
המנותקים לפי סעיף  )4(2לכללי המים ,בהפחתה של הכמות שמיועדת
לצרכנים באזור המנותק לפי תקנות (3א) 99 ,ו;92-
"המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"הרשות לתכנון" – הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ,ההתיישבות והכפר
שבמשרד;
"התאגדות" – אגודה שיתופית ,שותפות או חברה ,שחבריה או בעלי מניותיה,
לפי הענין,מעבדים במשותף במסגרתה קרקע חקלאית;

 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;901התשס"ו ,עמ' .779
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"חקלאות" – ייצור צמחים וגידול בעלי חיים המיועדים להפקת תוצרת
חקלאית לשיווק ,לרבות פעילות ריבוי ,אקלום ,שתלנות ,מרעה ,מחקר וטיפוח
של צמחים או בעלי חיים כאמור ,לפי העניין.
"יישוב מתוכנן" – אגודה שיתופית שסווג רשם האגודות השיתופיות ,לפי
פקודת האגודות השיתופיות ,כקיבוץ ,כמושב עובדים ,ככפר שיתופי ,כמושב
שיתופי או כאגודה חקלאית שיתופית ,ואשר מושכרים או מוחכרים לה
מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה;
"כללי המים" – כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב)(הוראת שעה),
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התשע"ב; 2199-
"הכמות הכוללת" – כמויות המים השפירים והמים האחרים שהוקצו לצרכן
בשנת ;2192
"מגזר המיעוטים" – האוכלוסיה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית;
"מיזם חקלאי"  -פעילות חקלאית שלא במסגרת יישוב מתוכנן;
"מים אחרים" – מים המסופקים ממפעל השבה לשימוש למטרת חקלאות;
"מכסת הבסיס" – כמות המים ,שפירים או אחרים ,שהוקצתה לצרכן לשנת
 ,9181ולגבי מי שהוקצתה לו כמות מים לראשונה לאחר שנת  – 9181הכמות
שהוקצתה לו כאמור ,והכל בשינויים שנעשו בה בעקבות המרות מסוג מים
אחד לאחר או בהתאם להחלטות של ועדת פרוגראמות עד סוף שנת  ,2199אך
למעט תוספות של מים שהוגדרו ברישיון ההפקה כזמניים או כחד-פעמיים;
"מכסת הבסיס הכוללת" – סך מכסת הבסיס של המים השפירים ומכסת
הבסיס של המים האחרים שהוקצו לאותו צרכן.
"מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה
לפי סעיף 924יט לחוק;
"מפעל השבה" – מפעל לטיהור מי שופכין להספקתם לשימוש למטרת
חקלאות ,לרבות מפעל השפד"ן ומפעל תשלובת הקישון;
"צרכן" – אדם הצורך מים לחקלאות לפי רישיון הפקה ,ובלבד שהוא זכאי
להשתמש בקרקע ,שבעדה ניתנת ההקצאה ,למטרת חקלאות;
"התוספת לנגב" – כמויות מים שפירים שהוקצו לצרכנים בנגב בהתאם
להחלטת הממשלה מס'  7137מיום  24ביולי ;2119

 2ק"ת התשע"ב ,עמ' .439
2

"תקנות לשנת  – "2199תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים
3

לחקלאות)(הוראת שעה) ,תשע"א. 2199-
הקצאת מים

.2

(א)

שפירים באזור
התלת אגני

עמדה הכמות הארצית על עד  441מיליון מטרים מעוקבים ,תוקצה
לצרכן באזור התלת אגני ,לשנת  ,2192כמות המים השפירים
שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו לשנת ,2199
בתוספת ובהפחתה של הכמויות הבאות ,ובהפחתה נוספת באותו יחס
לכל הצרכנים באזור התלת אגני בכדי שלא לחרוג מהכמות הארצית
כאמור:
( )9

לצרכן שהעביר מים שפירים או אחרים לצרכן אחר לפי תקנה 8
לתקנות לשנת  ,2199תתווסף הכמות שהעביר כאמור;

( )2

לצרכן שקיבל מים שפירים או אחרים מצרכן אחר לפי תקנה 8
לתקנות לשנת  ,2199תופחת הכמות שקיבל כאמור;

( )7

לצרכן שניתנת לו הקצאה ממפעל השפד"ן ,תופחת התוספת
שניתנה לו לפי תקנה 2א( )2לתקנות לשנת ;2199

( )4

לצרכן שקיבל מים שפירים במסגרת התוספת לנגב ,ואינו מעבד
את הקרקעות ,שבעדם קיבל את המים כאמור ,באופן רציף,
תופחת הכמות שקיבל כאמור.

(ב)

עמדה הכמות הארצית על עד  490מיליון מטרים מעוקבים ,יוקצו 441
מיליון מטרים מעוקבים לפי תקנת משנה (א) ,והיתרה תוקצה באופן
הבא:
( )9

מחצית מהיתרה תחולק בין צרכנים ,שהקצאת המים האחרים
שלהם לשנת  2192ממפעל השבה ,נמוכה מ 89%-ממכסת הבסיס
של המים האחרים שנקבעה לו מאותו מפעל השבה ,באותו יחס,
אך עד להגדלת הקצאת המים האחרים לשנת  2192של אותם
צרכנים ל 89%-מהמכסה כאמור; נותרה יתרה שלא חולקה בין
הצרכנים לפי פסקה זו ,תחולק היתרה בין הצרכנים באזור התלת
אגני ,באותו יחס;

( )2
(ג)

מחצית מהיתרה תוקצה לפיתוח לפי תקנה .4

עמדה הכמות הארצית על עד  498מיליון מטרים מעוקבים ,יוקצו 490
מיליון מטרים מעוקבים לפי תקנות משנה (א) ו(-ב) ,והיתרה תוקצה
לפיתוח לפי תקנה .4

 3ק"ת התשע"א ,עמ'  ;830התשע"א ,עמ' .9904
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(ד)

עלתה הכמות הארצית על  498מיליון מטרים מעוקבים ,יוקצו 498
מיליון מטרים מעוקבים לפי תקנות משנה (א) עד (ג) ,והיתרה תחולק
בין כל הצרכנים באזור התלת אגני ,באותו יחס.

הקצאת מים

.7

(א)

שפירים באזורים
מנותקים

לצרכן באזור מנותק תוקצה ,לשנת  ,2192כמות המים השפירים
שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו לשנת ,2199
בתוספת ובהפחתה של הכמויות כמפורט בפסקאות ( )9ו )2(-לתקנת
משנה (2א) ,וככל הנדרש ,בהפחתה נוספת באותו יחס לכל הצרכנים
באזור המנותק בכדי שלא לחרוג מהכמות באזור המנותק.

(ב)

עלתה הכמות באזור המנותק על זו שהוקצתה לאזור לשנת ,2199
תחולק הכמות שהוקצתה לשנת  2199לפי תקנת משנה (א) והיתרה
תחולק לפי תקנות (2ב) עד (2ד) ,באותו יחס ובשינויים המחויבים.

הקצאת מים

.4

(א)

שפירים לפיתוח

כמויות המים השפירים לפי תקנה (2ב)( )2והיתרה כאמור בתקנה (2ג),
יחולקו בין הצרכנים באזור התלת אגני ,שיגישו בקשה לקבלת תוספת
מים שפירים עד יום כ"ג באייר התשע"ב ( 99במאי  ,)2192על גבי טופס
בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ,למחוז המשרד שבתחומו
הם מתגוררים.

( ב)

התוספת שתינתן לכל צרכן מאותה קבוצה תהיה באותו שיעור ותחושב
ביחס להקצאות המים השפירים והמים האחרים ,ביחד ,של אותו צרכן
לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו לשנת  ,2199בתוספת ובהפחתה
של הכמויות כאמור בפסקאות ( )9ו )2(-לתקנה (2א) (להלן בסעיף זה –
ההקצאה לשנת  ;)2199לעניין תקנה זו יהיו  7קבוצות כדלקמן:
( )9

צרכנים שהקצאתם לשנת  2199הייתה בהיקף של  31%ומעלה
ממכסת הבסיס הכוללת שלהם;

( )2

צרכנים שהקצאתם לשנת  2199הייתה בהיקף של  41%עד 01%
ממכסת הבסיס הכוללת שלהם;

( )7

צרכנים שהקצאתם לשנת  2199הייתה בהיקף של עד 71%
ממכסת הבסיס הכוללת שלהם.

(ג)

התוספת שתינתן לצרכן מקבוצה  2תהיה בשיעור כפול מהתוספת
שתינתן לצרכן מקבוצה  ;9התוספת שתינתן לצרכן מקבוצה  7תהיה
בשיעור כפול מהתוספת שתינתן לצרכן מקבוצה .2

(ד)

על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו(-ג):
( )9

התוספת שתינתן לצרכן לפי תקנה זו לא תעלה על הכמות שביקש
הצרכן;
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( )2

הקצאות המים השפירים והמים האחרים ,ביחד ,של צרכן לשנת
 2192לא תעלה על מכסת הבסיס הכוללת שלו;

( )7
(ה)

התוספת שתינתן לצרכן לפי תקנה זו לא תעלה על  911אלף מטר
מעוקב.

נותרה יתרה שלא חולקה בין הצרכנים לפי תקנה זו ,תחולק היתרה בין
הצרכנים באזור התלת אגני ,באותו יחס.

הקצאת מים
אחרים

.9

הקצאה לתיקון
טעויות

.0

(א)

לצרכן שהוקצו לו בשנת  2199מים אחרים לפי רישיון של מנהל הרשות
הממשלתית ,תוקצה לשנת  2192אותה כמות של מים אחרים.

(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,פחת היצע המים האחרים במפעל
השבה מהכמות שיש להקצות לצרכנים של מפעל ההשבה לפי תקנת
משנה (א) ,תופחת הקצאתו של כל צרכן של המפעל בשיעור זהה.

(ג)

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להקצות לצרכן ,בשנת  ,2192ממפעל
השבה ,הקצאה חדשה של מים אחרים או תוספת להקצאה שלפי תקנת
משנה (א) או (ב) ,לפי הענין ,ובלבד שיוקצו לצרכנים של מפעל ההשבה,
בשנת  89% ,2192לפחות ממכסת הבסיס של המים האחרים שנקבעה
להם מאותו מפעל השבה.

(ד)

על כל מטר מעוקב של מים אחרים שיוקצו לצרכן ושיסופקו לו בפועל
בשנת  2192לפי תקנת משנה (ג) ,יופחת חצי מטר מעוקב מכמות המים
השפירים שהוקצתה לו לפי תקנות אלה.

(ה)

על אף האמור בתקנת משנה (ד) ,מנהל הרשות הממשלתית רשאי
להקצות לצרכן ,בשנת  ,2192הקצאה חדשה של מים אחרים או תוספת
להקצאה שלפי תקנת משנה (א) או (ב) ,לפי הענין ,מבלי שיופחתו לו,
כנגד הקצאה זו ,מים שפירים כאמור בתקנת משנה (ד) ,ובלבד שתוקצה
לצרכנים של מפעל ההשבה שממנו תסופק ההקצאה או התוספת
כאמור ,בשנת  ,2192מלוא מכסת הבסיס של המים האחרים שנקבעה
להם מאותו מפעל השבה.

(ו)

הקצאות לפי תקנת משנה (ה) ייועדו תחילה לפעילות חקלאית חדשה
ולהגדלת פעילות חקלאית קיימת במגזר המיעוטים; נותרה יתרה לאחר
ההקצאות למגזר המיעוטים כאמור ,תחולק היתרה לכל פעילות
חקלאית אחרת של כלל הצרכנים של מפעלי ההשבה.

(א)

כמויות המים השפירים שיופחתו מצרכנים באזור התלת אגני לפי תקנה
( 9ד) וכמויות המים השפירים שיופחתו מצרכנים באזור מנותק לפי
אותה תקנה ,ייועדו לתיקון טעויות בחישוב ההקצאה לשנת 2192
לצרכנים באותו אזור.
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(ב)

צרכן שסבור כי נעשתה טעות בחישוב הקצאתו לשנת  ,2192יגיש בקשה
לתיקונה עד יום י' בסיון התשע"ב ( 79במאי  ,)2192על גבי טופס
הבקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה ,למחוז המשרד שבתחומו
הוא מתגורר.

הקצאת מים
שפירים לבעלי חיים

.3

(א)

במיזמים

על אף האמור בתקנות  2עד  ,4למיזם חקלאי שהיה קיים בשנת ,2199
שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד ,תוקצה לשנת 2192
הכמות שהוקצתה לו לשנת .2199

( ב)

נותרה יתרה מכמויות המים השפירים שיועדו לתיקון טעויות לפי תקנה
 ,0תוקצה היתרה למיזמים חקלאיים חדשים שפעילותם החקלאית
מבוססת על בעלי חיים בלבד ולמיזמים קיימים כאמור שהגדילו את
פעילותם ,כך שבעד כל בעל חיים במיזם ,יוקצו מים שפירים בכמות
הקבועה לבעל החיים ,כמפורט בתוספת השלישית.

( ג)

על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,פחתה היתרה מהכמות שאותה יש
להקצות לפיה למיזמים כאמור בתקנת המשנה ,תופחת ההקצאה לכל
מיזם בשיעור זהה.

( ד)

לצורך קבלת ההקצאה לפי תקנת משנה (ב) וכתנאי לה ,יגיש בעל המיזם
החקלאי למחוז המשרד ,שבתחומו הוא מתגורר ,עד יום י' בסיון
התשע"ב ( 79במאי  ,)2192טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת
הרביעית ,בצירוף כל אלה:
( )9

אישור השירותים הווטרינריים של המשרד על חיסון בעלי החיים
בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת ההקצאה ,ככל שנדרש
חיסון כאמור לפי דין;

( )2

מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית
לפעילות המבוקשת;

( )7

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו;2 9130-

( )4

טופס  9221שהוגש למס הכנסה לשנת  2199עם חותמת "התקבל"
של מס הכנסה; אם טרם הוגש לשנת  ,2199ניתן להגיש את
הטופס שהוגש לשנת  ;2191ואולם ,היה המבקש תאגיד ,יצרף את
פירוט גידוליו לשנת  2199מתוך מאזן התאגיד לשנת  ,2199חתום
על ידי רואה החשבון של התאגיד;

( )9

כל מסמך או נתון נוסף שידרוש המשרד לקביעת כמות המים
הדרושה להשקיית בעלי החיים.

 2ס"ח התשל"ו ,עמ' .281
6

הקצאה למטרות

.8

(א)

מיוחדות

נותרה יתרה מכמויות המים השפירים שיועדו להקצאה לפי תקנות  0ו-
(3ב) ,תיועד היתרה למטרות הבאות:
( )9

הקצאה למיזם חקלאי בתחום רשות מקומית ,שאינו רשום
כצרכן ,שהרשות המקומית הקצתה לו בעבר מים שפירים לשימוש
חקלאי ושבוטלה לאותה רשות הקצאת המים לחקלאות;

( )2

הקצאה לפעילות חקלאית חדשה על קרקע לא מעובדת ,לרבות
קליטת מפוני גוש קטיף ,ובלבד שלא ניתנה בעדה הקצאת מים
לחקלאות בשנת ;2199

( )7

תוספת להקצאה עבור הגדלת פעילות חקלאית שניתנה בעדה
לראשונה הקצאת מים בשנת  2199לפי סעיף  3לתקנות לשנת
;2199

( )4

נותרה יתרה מכמויות המים השפירים שיועדו להקצאה למטרות
המפורטות בפסקאות ( )9עד ( )7לעיל ,תיועד היתרה להקצאה
לפעילות חקלאית חדשה ולהגדלת פעילות חקלאית קיימת במגזר
המיעוטים ולהקצאה לפעילות חקלאית חדשה או תוספת
להקצאה לפעילות חקלאית קיימת ,שמטרתה שיקומית ,לפי
אישור של משרד הרווחה;

(ב)

אדם המעוניין בהקצאה למטרות המפורטות בתקנת משנה (א) ,ימציא
למחוז המשרד שבתחומו הוא מתגורר ,עד יום י' בסיון התשע"ב (79
במאי  ,)2192טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת הרביעית,
בצירוף כל אלה:
( )9

מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית
לפעילות המבוקשת;

( )2

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות
2

גופים ציבוריים ,התשל"ו; 9130-
( )7

טופס  9221שהוגש למס הכנסה לשנת  2199עם חותמת "התקבל"
של מס הכנסה; אם טרם הוגש לשנת  ,2199ניתן להגיש את
הטופס שהוגש לשנת  ;2191ואולם ,היה המבקש תאגיד ,יצרף את
פירוט גידוליו לשנת  2199מתוך מאזן התאגיד לשנת  ,2199חתום
על ידי רואה החשבון של התאגיד;

 2ס"ח התשל"ו ,עמ' .281
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( )4

על אף האמור בפסקה ( ,)7הייתה הבקשה להקצאה בעד פעילות
חקלאית חדשה ,שהמבקש לא חייב היה על פי דין להגיש בגינה
מסמכים כאמור בפסקה ( ,)7ימציא המבקש למחוז המשרד
שבתחומו הוא מתגורר ,עד יום כ"ה באלול התשע"ג ( 79באוגוסט
 ,)2197את המסמכים כאמור ,לפי העניין ,שיגיש לשנת  ,2192בגין
הפעילות כאמור;

( )9

מיזם חקלאי כאמור בתקנת משנה (א)( )9יצרף גם חשבוניות על
צריכת מים שפירים לשימוש חקלאי בשנים  2191ו;2199-

( )0

כל מסמך או נתון נוסף שידרוש המשרד לקביעת כמות המים
הדרושה לפעילות החקלאית.

(ג)

ההקצאה לפי תקנה זו ,למעט למיזם ברשות מקומית כאמור בתקנת
משנה (א)( )9ולפעילות שיקומית כאמור בתקנת משנה (א)( ,)4תינתן
בהתאם להתקדמות הפעילות בפועל ,כפי שהוכחה להנחת דעתו של
המשרד ,ובכל מקרה לא תעלה על הכמויות הבאות ,לפי הנמוך:
( )9

 791מטר מעוקב לדונם מעובד בפועל;

( )2

 29אלף מטר מעוקב לצרכן ,ואולם ,היה הצרכן התאגדות ,רשאי
הוא לקבל תוספת של עד  29אלף מטר מעוקב על כל חבר או בעל
מניות בהתאגדות ,לפי הענין ,המעבד במשותף במסגרתה קרקע
חקלאית ,ובלבד שהתוספת לצרכן כאמור לא תעלה על  291אלף
מטר מעוקב.

(ו)

ההקצאה לפי פסקה ( )9לתקנת משנה (א) ,תחושב על בסיס ממוצע
הצריכה של המיזם בשנים  2191ו ,2199-כפי שהוכחה להנחת דעתו של
המשרד.

(ד)

לעניין פסקה ( )2לתקנת משנה (א) –
( )9

ההקצאה תהיה כפופה לכך שמבקש ההקצאה יוכיח ,להנחת
דעתו של המשרד ,כי מרכז חייו של הצרכן מצוי בתחום היישוב
שבו מבוצעת הפעילות החקלאית; המשרד רשאי לדרוש מהמבקש
כל מסמך הדרוש לו לעניין זה;

( )2

ליישוב מתוכנן שיקלוט מפוני גוש קטיף לא תינתן תוספת בעד
למעלה מעשרה נקלטים בשנת ;2192

( )7

כמות המים השפירים הכוללת שתוקצה לא תעלה על  2מיליון
מטרים מעוקבים; עלתה הכמות שצריכה להינתן לעניין פסקה ()2
על  2מיליון מטרים מעוקבים ,תופחת הכמות לכל מבקש באותו
יחס בכדי שלא לחרוג מהכמות כאמור.
8

העברת מים

.1

(א)

לצרכן תינתן האפשרות להעביר עד  71%מכמות המים השפירים או
האחרים שהוקצתה לו לשנת  ,2192לצרכן אחר (להלן בתקנה זו –
הצרכן המעביר והצרכן המקבל ,בהתאמה) ,בשנת  2192בלבד,
בהתקיים כל התנאים הבאים:
( )9

הצרכן המעביר והצרכן המקבל הגישו בקשה להעברה עד יום י"ד
בתשרי התשע"ג ( 71בספטמבר  ,)2192על גבי טופס בקשה הערוך
לפי הנוסח שבתוספת הרביעית ,למחוז המשרד שבתחומו מתגורר
הצרכן המקבל;

( )2

לצרכן המעביר יש יתרת מים מספקת שלא נוצלה מהקצאתו
לשנת הרישוי ;2192

( )7

הצרכן המעביר לא קיבל הקצאה או תוספת להקצאתו לפי תקנות
 8 ,3 ,4או תקנת משנה זו;

( )4

לא הוקצו לצרכן המעביר ,לשנת  ,2192מים אחרים לפי תקנה (9ג)
או (9ה);

( )9

הצרכן המעביר לא העביר מהקצאתו מים שפירים או אחרים
לצרכן אחר ,ברציפות ,בשנים  2191ו;2199-

( )0

הצרכן המקבל לא חורג מהקצאתו לשנת  2192במועד הגשת
הבקשה;

( )3

הכמות הכוללת של הצרכן המקבל לא תעלה על  921%ממכסת
הבסיס הכוללת שלו כמשמעותה בתקנה ;97

( )8

ניתן לבצע את ההעברה מבחינת יכולת האספקה ומבחינה
הידרולוגית ,לפי קביעת הרשות הממשלתית למים ולביוב.

(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,הצרכן המעביר רשאי להעביר עד מלוא
הקצאתו לשנת  ,2192בשנת  ,2192לצרכן המקבל ,בכפוף לקיומם של
התנאים המפורטים בפסקאות ( )2עד ( )4שבתקנת משנה (א) ,ובכפוף
להגשת בקשה להעברה עד יום א' בכסלו התשע"ג ( 99בנובמבר ,)2192
על גבי טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת הרביעית ,למחוז
המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המקבל ,בכל אחד מן המקרים
הבאים:
( )9

לצרכן יש יותר מרשיון הפקה אחד ,והוא מבקש להעביר הקצאת
מים שניתנה לו לפי רישיון הפקה אחד ,כך שתיווסף להקצאת
מים שניתנה לו לפי רישיון הפקה אחר שברשותו;
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( )2

הצרכן המעביר הוא התאגדות שהצרכן המקבל הוא חבר או בעל
מניות בה ,לפי הענין ,בכפוף לכל דין החל על ההתאגדות;
לעניין זה" ,כל דין" – לרבות החלטת רשם האגודות השיתופיות
בנוגע לחלוקת המים באגודות שיתופיות לשנת  2199מיום ו'
בטבת התשע"א ( 97בדצמבר  ,)2191המצויה לעיון הציבור באתר
האינטרנט של המשרד ,שכתובתו ;www.moag.gov.il

( )7
הפקת בצורת

הצרכן המעביר הוא חבר או בעל מניות בהתאגדות ,לפי הענין,
שהיא הצרכן המקבל.

 .91הקצה מנהל הרשות הממשלתית לצרכן בשנת  2192הקצאה של מים שפירים
במסגרת הפקת בצורת ,כהגדרתה בסעיף  )0(3לתוספת השנייה לחוק ,על כל
מטר מעוקב שהוקצה לו במסגרת הפקת הבצורת יופחת לו חצי מטר מעוקב
מכמות המים השפירים שהוקצתה לו לשנת  2192לפי תקנות אלה.

אדמות הכבול

 .99על אף האמור בתקנות אלה ,לצרכנים שמחזיקים באדמות הכבול שבעמק
החולה ,יוקצו בשל אותן אדמות מים שפירים בהתאם לקבוע בהסכם הכבול.

הקצאה לאגודת

 .92על אף האמור בתקנות אלה ,ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בהסכם
מיום ז' בכסלו התש"ע ( 24בנובמבר  )2111בין המדינה לבין אגודת המים עמק
הירדן ,אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,ומפעל המים האזורי מי חצר ,שותפות

המים עמק הירדן

לא רשומה (להלן – אגודת המים) ,יוקצו לאגודת המים מים שפירים ואחרים
בהתאם לקבוע בסעיף  9להסכם.
הקצאה במסגרת
מכסת הבסיס

 .97על אף האמור בתקנות אלה ,למעט בתקנות  91עד  ,92ההקצאה של מים
שפירים או אחרים לצרכן לא תעלה על מכסת הבסיס שנקבעה לו לאותו סוג
מים; ואולם לעניין צרכנים שתינתן להם תוספת לפי תקנה (2ב)( ,)9הקצאת
המים השפירים שלהם לשנת  2192יכול שתעלה על מכסת הבסיס שנקבעה
להם לאותו סוג מים ,ובלבד שהכמות הכוללת לא תעלה על מכסת הבסיס
הכוללת.

תוקף

 .94תוקפן של תקנות אלה לשנת .2192
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תוספת ראשונה
(תקנה (4א))
טופס בקשה לתוספת מים שפירים לשנת 1021
לכבוד מחוז _____________
(יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המבקש)

.2

פרטי הצרכן המבקש:
שם צרכן ראשי______________________:

מס' צרכן ראשי ברישיון ______________________:

שם צרכן משנה______________________:

מס' צרכן משנה ברישיון_______________________:

כתובת _________________________:טל' _____________:טל' נייד ____________:פקסימילה_____________:
דואר אלקטרוני_______________:

.1

כמות המים השפירים הנוספת המבוקשת ________________________ :מ"ק

חתימת הצרכן המבקש _____________
תאריך ___________
אישור קבלת הבקשה במחוז _______________
(למילוי במחוז)
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תוספת שנייה
(תקנה (0ב))
טופס בקשה לתיקון טעות בחישוב ההקצאה לשנת 1021
לכבוד מחוז _____________
(יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המבקש)

.3

פרטי הצרכן המבקש:
שם צרכן ראשי______________________:

מס' צרכן ראשי ברישיון ______________________:

שם צרכן משנה______________________:

מס' צרכן משנה ברישיון_______________________:

כתובת _________________________:טל' _____________:טל' נייד ____________:פקסימילה_____________:
דואר אלקטרוני_______________:
הקצאת מים שפירים _______________ :הקצאת מים אחרים_________________:
.4

פירוט טעות החישוב הנטענת:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

הצרכן המבקש מצהיר בזאת כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.
חתימת הצרכן המבקש _____________
תאריך ___________
אישור קבלת הבקשה במחוז _______________
(למילוי במחוז)
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תוספת שלישית
(תקנה (3ב))

בעל החיים

מטר מעוקב לראש
לשנה

כבשים לבשר במכלאות

2.9

כבשים לבשר במרעה

4.1

כבשים לחלב במכלאות

5.7

כבשים לחלב במרעה

7.3

עזים לבשר במכלאות

2.9

עזים לבשר במרעה

4.1

עזים לחלב במכלאות

6.1

עזים לחלב במרעה

7.5

טלאים או גדיים לפיטום בגיל חצי שנה במכלאות

2.0

פרה בעדר  -לחליבה

98

בקר במרעה

1.199
1.199

99

1.99

פרגיות רבייה כבדות
מטילות רבייה כבדות

99

0.11

פרגיות קלות
מטילות קלות

בשבועות

22

פרגיות רבייה קלות
מטילות רבייה קלות

מטר מעוקב לראש
למחזור

זמן המחזור

0.035

91

1.929

פטמים

0.015

8

תרנגולי הודו מטילות לרבייה

1.94

26

תרנגולי הודו לבשר

0.115

18

חזירים במבנה מרוצף

2.9

חזירים בטפחות

1.5

סוסים

18
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תוספת רביעית
(תקנות (3ד) ו(8-ב))
טופס בקשה להקצאה לבעלי חיים או למטרות מיוחדות לשנת 1021
לכבוד מחוז _____________
(יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר המבקש)

.2

פרטי המבקש:
שם המבקש _____________________________ :כתובת_________________________:
טל'_____________:

טל' נייד ____________:פקסימילה_____________:

דואר אלקטרוני_______________:
.1

לגבי מבקש שהוא בעל הקצאה לחקלאות לשנת :1021
שם צרכן ראשי______________________:

מס' צרכן ראשי ברישיון ______________________:

שם צרכן משנה______________________:

מס' צרכן משנה ברישיון_______________________:

הקצאת מים שפירים _______________ :הקצאת מים אחרים_________________:
.3

המטרה שבעדה מבוקשת ההקצאה/התוספת להקצאה (יש להקיף בעיגול את המטרה המתאימה):
(א )

הקצאה למיזם חקלאי חדש שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד;

( ב)

תוספת להקצאה למיזם חקלאי קיים שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד;

(ג)

הקצאה לפעילות חקלאית חדשה במגזר המיעוטים;

( ד)

תוספת להקצאה לפעילות חקלאית קיימת במגזר המיעוטים;

(ה)

הקצאה לפעילות חקלאית חדשה על קרקע לא מעובדת ,לרבות קליטת מפוני גוש קטיף ,ובלבד שלא ניתנה בעדה הקצאת מים לחקלאות בשנת ;2199

הקצאה לפעילות חקלאית חדשה או תוספת להקצאה לפעילות חקלאית קיימת ,שמטרתה חברתית או שיקומית ,לפי אישור של משרד הרווחה;הקצאה
(ו)
למיזם חקלאי בתחום רשות מקומית ,שאינו רשום כצרכן ,שהרשות המקומית הקצתה לו בעבר מים שפירים לשימוש חקלאי.

המבקש מצהיר בזאת כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.
חתימת המבקש _____________
תאריך ___________
אישור קבלת הבקשה במחוז _______________
(למילוי במחוז)
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תוספת חמישית
(תקנה )1
טופס בקשה להעברת מים בשנת 1021
לכבוד מחוז _____________
(יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המקבל)

.2

פרטי הצרכן מעביר המים:
שם צרכן ראשי_______________________:

מס' צרכן ראשי ברישיון____________________ __:

שם צרכן משנה______________________:

מס' צרכן מש נה ברישיון_______________________:

כתובת _________________________:טל' _____________:טל' נייד ____________:פקסימילה_____________:
דואר אלקטרוני_______________:
הקצאת מים שפירים _______________ :הקצאת מים אחרים_________________:
יתרת הקצאת מים שפירים שטרם נוצלה _____________:נכון לתאריך__________ :
יתרת הקצאת מים אחרים שטרם נוצלה _____________ :נכון לתאריך__________ :
.1

פרטי הצרכן מקבל המים:
שם צרכן ראשי______________________:

מס' צרכן ראשי ברישיון ______________________:

שם צרכן משנה______________________:

מס' צרכן משנה ברישיון_______________________:

כתובת _________________________:טל' _____________:טל' נייד ____________:פקסימילה_____________:
דואר אלקטרוני_______________:
.3

כמות וסוג המים שמבקשים הצרכן המעביר והצרכן המקבל להעביר:
כמות המים _____________ :מ"ק
סוג המים – צרכן מעביר______________ :

סוג המים – צרכן מקבל______________ :

ספק המים – צרכן מעביר______________ :

ספק המים – צרכן מקבל ______________ :

(יש לצרף את אישור ספק המים שבאמצעותו מבוקש לבצע את ההעברה על יכולתו לבצע את ההעברה)

.4

האם בצרכן המעביר ובצרכן המקבל מתקיים אחד מאלה (תקנה (9ב)):
לצרכן יש יותר מרשיון הפקה אחד ,וה וא מבקש להעביר הקצאת מים שניתנה לו לפי רישיון הפקה אחד ,כך שתיווסף להקצאת מים שניתנה לו לפי
(א )
רישיון הפקה אחר שברשותו;
( ב)

הצרכן המעביר הוא אגודה שיתופית ,שותפות או חברה (להלן – ההתאגדות) שהצרכן המקבל הוא חבר או בעל מניות בה ,לפי הענין;

(ג)

הצרכן המעביר הוא חבר או ב על מניות בהתאגדות ,לפי הענין ,שהיא הצרכן המקבל.

כן  /לא (יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה)  .במידה שכן ,יש להקיף בעיגול גם את המקרה המתאים.
הצרכן המקבל והצרכן המעביר מצהירים בזאת כי הפרטים שמילאו בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.
חתימת הצרכן המקבל _____________

חתימת הצרכן המעביר ____________

תאריך ___________

תאריך ____________

אישור קבלת הבקשה במחוז _______________
(למילוי במחוז)
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_____________ התשע"ב ( ____________ )2192
(חמ ) 7-4129

אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
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