רשומות

קובץ התקנות
ז' באייר התשע"ט

8216

 12במאי 2019
עמוד

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) ,התשע"ט3028 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2019-
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון) ,התשע"ט3031 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2019-

קובץ התקנות  ,8216ז' באייר התשע"ט12.5.2019 ,
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תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה),
התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 25א לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אני מתקין
תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"אגודה חקלאית"" ,מושב עובדים"" ,כפר שיתופי"" ,קיבוץ שיתופי" ו"מושב
שיתופי"  -כמשמעותם בתקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות),
התשנ"ו;21995-
"אזור מנותק"  -כל אחד מאלה:
( )1אזור עמק חרוד;
( )2אזור עמק המעיינות;
( )3אזור בקעת הירדן;
( )4אזור ים המלח והערבה;
( )5אזור מחולה;
"אזור מעלה הכנרת"  -האזור המסומן אזור מעלה הכנרת במפה שבתוספת הראשונה
לתקנות המים ,שרשימת הצרכנים שבתחומו מפורסמת באתר האינטרנט של
הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו ;www.water.gov.il
"אזור סובב כנרת"  -האזור המסומן אזור סובב כנרת במפה שבתוספת הראשונה
לתקנות המים ,שרשימת הצרכנים שבתחומו מפורסמת באתר האינטרנט של
הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו ;www.water.gov.il
"הוראת שעה התשע"ד - "2014-תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)
(הוראת שעה) ,התשע"ד;32014-
"הוראת שעה התשע"ז - "2017-תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות
בשנת ( )2017הוראת שעה) ,התשע"ז;42017-
"המערכת הארצית"  -כל שטח מדינת ישראל למעט האזורים המנותקים ,אזור מעלה
הכנרת ואזור סובב כנרת;
"הכמות הארצית"  -כמות המים השפירים שהוקצתה לחלוקה באזור המערכת
הארצית לפי סעיף (2א) לכללי המים;
"יישוב חקלאי מתוכנן"  -אגודה חקלאית ,מושב עובדים ,כפר שיתופי ,קיבוץ שיתופי,
או מושב שיתופי שמושכרים או מוחכרים לו מקרקעין במסגרת משבצת בתנאי
נחלה לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל;
"כללי המים"  -כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) ,התשע"ט;52018-
"מיזם חקלאי"  -פעילות חקלאית שלא במסגרת יישוב חקלאי מתוכנן;

1
2
3
4
5

3028

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ'  ;333התשע"ז ,עמ'  2604ועמ' .394
ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;246התשס"ז ,עמ' .963
ק"ת התשע"ד ,עמ' .644
ק"ת התשע"ז ,עמ' .660
ק"ת התשע"ט ,עמ' .1610
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"מים שפירים"  -מים שהוגדרו כאלה ברישיון ההפקה;
"מתכנן המחוז"  -נציג מחוז המשרד שבתחומו עיקר הפעילות החקלאית של הצרכן
הנוגע לעניין;
"המשרד"  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"פעילות חקלאית"  -ייצור צמחים וגידול בעלי חיים שתכליתו העיקרית היא הפקת
תוצרתם לשיווק ,וכן שלבי ריבוי ,אקלום ,שתלנות ומחקר ופיתוח של צמחים או
בעלי חיים כאמור ,לפי העניין ולרבות טיפול ראשוני כהגדרתו בתקנות המים;
"צרכן"  -אדם או יישוב חקלאי מתוכנן הצורך מים לפעילות חקלאית לפי רישיון הפקה,
ובלבד שהוא זכאי להשתמש בקרקע ,שבעדה ניתנת ההקצאה ,לפעילות חקלאית;
"תקנות המים"  -תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) ,התשע"ח;62018-
"תקרת ההקצאה"  -כמות מים ,שפירים ואחרים ,המחושבת לפי מכפלה של תקן
המים באזור שבו מצויה הקרקע שבעדה ניתנת ההקצאה לצרכן ,במספר
הדונמים של הקרקע כאמור ,למעט קרקע שהוקצתה לצרכן בפטור ממכרז לפי
תקנה  )7(25לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,71993-ולגבי מי שהוקצתה לו
כמות מים לראשונה לאחר שנת  - 1989הכמות שהוקצתה לו כאמור ,והכול
בשינויים שנעשו בה כדין מאז;
"תקרת הקצאת המים השפירים"  -תקרת ההקצאה של הצרכן ,בהפחתת כמות המים
השפירים שהומרה למים אחרים בשבילו.

.2

הקצאת מים
על אף האמור בתקנה (2ג) לתקנות המים ,יחולו הוראות אלה:
שפירים באזור
( )1מכמות המים השפירים שתיוותר לאחר הקצאה לפי תקנה (2א) לתקנות המים ,המערכת הארצית

ייועדו להקצאה  6מיליון מטרים מעוקבים לפי תקנות  8 ,7 ,5 ,4ו– 10לתקנות המים;
( )2יתרת הכמות ,אם תהיה ,תיועד להקצאה לפי תקנות  3ו– 4לתקנות אלה.

.3

על אף האמור בתקנה (6ג) לתקנות המים ,יראו כאילו בתקופת תוקפן של תקנות אלה הקצאת מים אחרים

נאמר בה "מנהל הרשות הממשלתית רשאי להקצות עד  8מיליון מטרים מעוקבים של
מים שפירים".

.4

אופן הקצאת
על אף האמור בתקנה  11לתקנות המים ,יחולו הוראות אלה:
תוספת מים שפירים
( )1לכל צרכן שהוא יישוב חקלאי מתוכנן או מיזם חקלאי באזור המערכת הארצית ,מיתרת הכמות
למעט מיזם חקלאי שעיקר פעילותו גידול בעלי חיים ,תוקצה לפעילות חקלאית הארצית

תוספת מים שפירים ,בשיעור מחצית מההפרש בין כמות המים השפירים שצרך
כדין בשנת  2017לבין כמות המים השפירים שהוקצתה לו בשנת ההקצאה עד מועד
כניסתן לתוקף של תקנות אלה ,או בשיעור תוספת המים שניתנה לצרכן בשנת 2018
לפי תקנה  11לתקנות המים ,אם ניתנה ,לפי הגבוה מביניהן;
( )2כמות המים השפירים שתיוותר לאחר הקצאה לפי פסקה ( ,)1אם תהיה ,תוקצה
לצרכן כאמור שהגיש בקשה למתן תוספת יחסית של מים שפירים ,על גבי טופס
בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השמינית לתקנות המים ,עד תום  4שבועות
ממועד פרסומן של תקנות אלה ,למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית

6
7

ק"ת התשע"ח ,עמ'  ;1772ק"ת התשע"ט ,עמ' .3028
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;826התשס"ט ,עמ' .442
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ובלבד שלא הגיש בקשה להעברת מים לפי תקנה (12א) לתקנות המים וכן לא הגיש
יותר מבקשה אחת למתן תוספת מים שפירים בעד אותה פעילות חקלאית;
( )3כמות המים לפי פסקה ( ,)2תוקצה לצרכנים באופן הזה:
(א) לצרכנים שקיבלו תוספת מים שפירים בשנת  2016לפי תקנה  5להוראת
השעה התשע"ד ,2014-או לפי תקנה  5להוראת השעה התשע"ז - 2017-לא
יותר מ– 60%מהתוספת שקיבלו לפי אחת מההוראות האמורות;
(ב) לצרכנים שנטעו גידולים רב–שנתיים לאחר יום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר
 ,)2016ולא קיבלו תוספת מים שפירים בשנה שקדמה לשנת ההקצאה  -לא
יותר מ– 50%מהכמות שהתבקשה או הכמות הדרושה בהתחשב בגודל השטח
החקלאי וסוג הגידול הרב–שנתי ,לפי הכמות הנמוכה מביניהן ,ובלבד שצוין
בבקשה מספר זיהוי של החלקה וצורפו לה אחד או יותר מהמסמכים האלה:
( )1חשבוניות בעד רכישת השתילים;
( )2תצלומי אוויר של השטח לפני ולאחר הנטיעה;
( )3אישור בכתב חתום ביד מתכנן המחוז בדבר הנטיעה;
(ג) לצרכנים שצריכתם כדין לשנת  2017עולה על כמות המים השפירים שהוקצתה
להם בשנת ההקצאה עד מועד כניסתן לתוקף של תקנות אלה  -לא יותר מ–40%
מהתוספת שאושרה לפי פסקה (;)1
(ד) יתרת המים ,אם תהיה ,תחולק לצרכנים שמבקשים להגדיל את פעילותם
החקלאית על שטחים חקלאיים קיימים ,בהתחשב בהפרש שבין תקרת הקצאת המים
השפירים שלהם לבין כמות המים השפירים שהוקצתה להם בשנת ההקצאה ,באופן
שווה ביניהם.
הקצאת מים
שפירים באזורים
מנותקים ובאזור
מעלה הכנרת
וסובב כנרת

.5

על אף האמור בתקנה (3ג) לתקנות המים ,יחולו הוראות אלה:
( )1מכמות המים השפירים שתיוותר לאחר הקצאה לפי תקנה (3א) לתקנות המים,
ייועדו להקצאה לפי תקנות  8 ,7 ,5 ,4ו– 10לתקנות המים  1מיליון מטרים מעוקבים
מסך כל הכמות שקבעה רשות המים לאזור סובב כנרת ו– 1מיליון מטרים מעוקבים
מסך כל הכמות שקבעה רשות המים לאזור מעלה כנרת;
( )2יתרת הכמות באזור סובב כנרת ויתרת הכמות באזור מעלה כנרת ,אם תהיה,
תיועד להקצאה לצרכניהם ,בשיעורים שווים.

תוקף

.6

תוקפן של תקנות אלה עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר .)2019

כ"ה בניסן התשע"ט ( 30באפריל )2019
(חמ )3-4025

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
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תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון) ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 25א לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אני מתקין
תקנות אלה:

.1

בתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) ,התשע"ח( 22018-להלן  -תיקון תקנה 1

התקנות העיקריות) ,בתקנה  ,1אחרי ההגדרה "צרכן" יבוא "שפד"ן  -מכון טיהור שפכי
גוש דן".

.2

בתקנה (3ג) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "ובכל מקום ,במקום באזור המערכת תיקון תקנה 3

הארצית יקראו "אזור מנותק ,אזור מעלה הכנרת ,וסובב כנרת"".

.3

בתקנה  6לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 6

במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) מנהל הרשות הממשלתית בהמלצת
המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיך לעניין זה ,רשאי לקבוע לצרכני
מפעל השבה הקצאה אחרת של מים אחרים ובלבד שהקצאתם לא תפחת
מ– 95%מההקצאה של המים האחרים שקבע מנהל הרשות הממשלתית ברישיון
ההפקה לשנה שקדמה לשנת ההקצאה; יתרת המים האחרים ,אם תהיה ,תחולק,
לפי בקשות שיגישו צרכנים על גבי טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבחלק
ב' לתוספת הרביעית לתקנות אלה ,למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותם
החקלאית ,לפי סדר עדיפות זה:
( )1צרכנים חדשים של מפעל ההשבה;
( )2הגדלת כמות המים האחרים לצרכני המפעל הקיימים;".

( )2בתקנת משנה (ה) ,אחרי "לכל צרכן לפי תקנות אלה" יבוא "למעט צרכן של
השפד"ן".

.4

בתקנה  11לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 11

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "שהתוספת שתינתן לצרכן לא תעלה על הכמות
שביקש" יבוא "שלא הגיש בקשה להעברת מים לפי הוראות תקנה 12א ושהתוספת
שתינתן לצרכן לא תעלה על הכמות שביקש";
( )2בתקנת משנה (ב) ,במקום " 6שבועות ממועד פרסומן של תקנות אלה" יבוא "4
שבועות ממועד קבלת רישיון ההפקה".

.5

1
2

במקום המפה בתוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת התוספת
השנייה

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשע"ח ,עמ' .1790
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עדכון התוספת
השלישית

.6

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות ,במקום טבלה  1יבוא:
"בעל החיים

כבשים ועזים לבשר

7.0

כבשים ועזים לחלב

12.0

טלאים או גדיים לפיטום מגיל חצי
שנה במכלאות

2.0

בקר במרעה

22.0

עגלים לפיטום

30.0

פרה בעדר חלב

98.0

מטילות רבייה קלות ומטילות כבדות

0.110

מטילות רבייה כבדות

0.125

פטמים

3032

מטר מעוקב לראש
לשנה

מטר מעוקב לראש
למחזור

0.015
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מטר מעוקב לראש
לשנה

"בעל החיים

.7

מטר מעוקב
לראש למחזור

תרנגולי הודו מטילות לרבייה

0.140

תרנגולי הודו לבשר

0.115

חזירים (אמהות)

49.3

סוסים

"100.0

בתוספת הרביעית לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
"חלק ב'
(תקנה (6ד))

תיקון התוספת
הרביעית

טופס בקשה להקצאת תוספת מים אחרים
לכבוד מחוז      
(יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש)
.1

פרטי הצרכן מעביר המים:
מס' זהות       ...................................
שם צרכן ראשי ................................. :שם צרכן משנה      ......................................... :
מס' צרכן ראשי ברישיון ................................. :מס' צרכן משנה ברישיון................................. :
כתובת ................................. :טל'      ................................. :
טל' נייד ............................... :פקסימילה ......................... :דואר אלקטרוני................................. :
התוספת המבוקשת להקצאה הקיימת ................................. :מ"ק .................................
התפלגות צפויה של צריכת המים על פני  5שנים      ................................. :
השימוש המיועד לתוספת המבוקשת (יש לפרט סוגי גידולים והיקף שטחים):
...........................................................................................................................................................................
פרטי גוש וחלקה של השטח שבעדו מבוקשת התוספת להקצאה...................................... :
האם יש מניעה משימוש במים אחרים להשקייה המבוקשת :כן/לא ...................................
נימוק............................................................................................................................................................. :

הצרכן מצהיר בזה כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה מלאים ונכונים;
על מגיש הבקשה לצרף את מפת השטח או תצלום אוויר כתנאי לדיון בבקשה.
חתימת הצרכן המבקש .................................
תאריך .................................
עמדת מחוז המשרד

3

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................
שם עובד המחוז ,חתימתו ותאריך
3

יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה
שמוציא מנהל רשות המים.
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טופס 1
אישור ספק המים האזורי על יכולת אספקה

4

שם ספק המים      .............................................. :
מס' רישיון ברשות הממשלתית למים ולביוב      ........................................ :
אני מאשר כי באפשרותי לספק מים אחרים לצרכן  .............................ת"ז................................ :
בעבור גוש/חלקה       ........................................
שם מורשה החתימה מטעם הספק    ........................................ :
חתימת מורשה החתימה ........................................ :חותמת........................................ :
תאריך"........................................ :
כ"ה בניסן התשע"ט ( 30באפריל )2019
(חמ )3-4025

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
4

יובהר כי קביעת זהות הספק תיעשה בידי רשות המים לפי סמכויותיה ,ואין במסמך זה כדי לחייב את
רשות המים לקבוע את הספק הנזכר לעיל כמי שיספק את ההקצאה.
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המחיר  3.24שקלים חדשים
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