עדכונים בתחום המים  -אפריל 2011
אפריל 2011
חוזר מקצועי מספר 32/11
 .1הקצאות מים לחקלאות לשנת 2011
השבוע החלה רשות המים לשלוח את הקצאות המים לחקלאות לשנת .2011
•

כפי שציינו בחוזרנו הקודם ,ההקצאות מבוססות על כמות כוללת של מים שפירים )במערכת
התלת-אגנית( בהיקף של  402מלמ"ק ,המהוות קיצוץ של  6.5%ביחס לשנה קודמת,
ומבוססת על מצב המשקעים נכון לסוף פברואר שנה זו.
בינתיים התברכנו ,במהלך חודש מרץ וראשית אפריל ,במשקעים רבים ,בעיקר בצפון  -דבר
המאפשר לרשות המים להוסיף להקצאות  2011כמויות ניכרות של מים ,וזאת על פי נוסחה
אותה קבעה רשות המים עצמה ,כדלקמן:
• הכמות הבסיסית )כאמור  402מלמ"ק( מבוססת על ממוצע משקעים )ב 21-תחנות
מדידה( של  380מ"מ גשם.
• בכללי המים ,שפרסמה רשות המים בינואר השנה ,נאמר" :עלתה כמות הגשם על 380
מ"מ ,רשאי מנהל הרשות הממשלתית להוסיף על הכמות האמורה 7 ,מלמ"ק של מים
שפירים לכל תוספת של  10מ"מ גשם."...
על פי נוסחה זאת ,ובהתחשב בכמויות הגשם ,שירדו כאמור במרץ-אפריל ,יכולה הרשות
להוסיף כבר כעת  100מלמ"ק נוספים ,דהיינו ,הקצאה של  502מלמ"ק )!(.
ככל הידוע לנו ,יידון העניין בישיבת מועצת הרשות למים וביוב ביום ה' הקרוב ),(14.4
כאשר ההצעה ,המונחת על שולחן המועצה ,גורסת תוספת של  75מלמ"ק ,ל 402 -מלמ"ק
)את התוספת הנ"ל תעביר הרשות בתאום עם משרד החקלאות במהלך החודשים הקרובים(.
הצעתנו :מאחר ,שלא ברור כיום באיזה שיטה בכוונת הרשות ומשרד החקלאות להקצות
ולחלק את התוספת ,להעביר כבר מעתה בקשות )מנומקות!( למשרדי החקלאות האזוריים.
טפסים לבקשה לתוספות מים ניתן להוריד מקובץ "תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים
לחקלאות()הוראת שעה( ,תשע"א ,"2011-המצורף לחוזר שבאתרי האינטרנט של ברית
פיקוח ומבט יועצים.

•

שפד"ן  -נכון להיום ,הקיצוץ ביחס לאשתקד יעמוד על  1%בפועל.

•

קולחין שניוניים  -טרם קיבלנו מידע מעודכן חדש.

 .2מים לצריכה ביתית בהתיישבות
• לרישיון ההקצאה ל 2011-מתלווה מכתב החתום על ידי תמי שור ,סמנכ"לית אסדרה ברשות
המים ,בו מפורטים בין השאר גם סוגיות ההקצאה הביתית בישוב מתוכנן.
כזכור ,בכוונת הרשות להקצות  150מ"ק לנפש בישוב ,עד סוף ספטמבר שנה זו .החל מ1-
באוגוסט  ,2011בכוונת הרשות לעבור לגביה על פי שימוש בפועל וזאת על פי המתווה
המופיע ב"נוהל מעבר להקצאה הביתית על פי צריכה בפועל בהתיישבות המתוכננת" ,אליו
הפנינו את קוראינו בחוזרנו האחרון ).(26/11

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il

• נבקש להפנות את תשומת לבכם לכתוב במכתב הנלווה" :לספקים אשר לא העבירו את
המידע הנדרש ,נקבעה כמות מוכרת )להזכירכם 2.5 ,מ"ק לנפש לחודש( של מחצית מהכמות
המוכרת שנקבעה להם לשנת  ."2010מוסיפה הסמנכ"לית לאסדרה" :יודגש ,כי דיווח
באיחור לא יביא לתיקון רטרואקטיבי של הכמות עבור פרק הזמן עד אישור הדיווח".
יודגש ,כי מאחרי אמירה זאת מסתתר הפסד כספי כבד ביותר ,שבתעריפים של היום
)במכפלת מספר התושבים(  -כדאי להימנע ממנו!
•

תזכורת נוספת עוסקת במילוי הטפסים המתלווים לנוהל המעבר ,כאשר הדרישה המקורית
עניינה בחובת התקנת המונים על הדירות בקיבוצים ובמושבים )למי שטרם התקינו!(.
מיחידת האכיפה מטעם רשות המים נמסר לנו שבכוונתם לאכוף דרישה זאת בביקוריהם
בישובים.

 .3המצב ההידרולוגי
כפועל יוצא ,מהאמור בסעיף  1לעיל ,חל שיפור ניכר במקורות המים של ישראל ,ננסה להציגו
במספר נקודות עיקריות:
 oכמויות המשקעים בצפון עומדות כיום על  90-100%ביחס לממוצע העונתי ,ובמספר
מקומות אף מעבר ל.100% -
 oמפלס הכנרת עלה בחודש מרץ ב 65 -ס"מ ,לעומת עליה של  31במרץ אשתקד.
 oנפחי המים הזמינים בכנרת במרץ הסתכמו ב 115 -מלמ"ק ,והוא הגבוה ביותר מאז !2003
 oבחלקו הצפוני של אגן ירקון-תנינים נרשמה עליה של  43ס"מ ,במרכז  30 -ס"מ ובדרום 16 -
ס" מ בלבד.
 oעליה ניכרת חלה באגן הגליל המערבי  -הרבה מעל הממוצע.
 oסיכום מעיינות הדן במרץ השנה ,שהגיעו לספיקה של  9מ"ק לשניה ,היו גבוהים בהרבה
לעומת חודשים מקבילים בשנים קודמות.
 oכאמור ככל שיורדים דרומה  -הנתונים מאכזבים יותר.
 .4היטלי הפקה בחריגה
רשות המים פרסמה הודעה לשימוע ציבורי בדבר תשלום "היטל על הפקה חורגת".
מאחר שה מועד האחרון לפנייה לשימוע נקבע ליום  14באפריל  -אנו מציעים למי שמפעילים
מקורות מים פרטים להתייחס לעניין מיידית ,אם רצונם בכך.
את הפניה יש להעביר לפקס  ,03-6369750ולוודא הגעתו בטלפון .03-6369600
התעריפים אותם פרסמה המועצה הם:
• בחריגה של עד  10%מעבר להקצאה  2.75 -ש"ח /מ"ק.
• בחריגה שמעבר לכך  4.48 -ש"ח/מ"ק.
בתקווה לשנה חקלאית ברוכה )וללא חריגות!(
חג פסח שמח ומאושר ללקוחותינו!
בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  -ניתן לפנות ליורם תמרי,
בטלפון 052-2565305 :או בדוא"ל yoram@mbt.org.il

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( ) הוראת שעה( ,תשע"א2011-
נוסח מלא ומעודכן

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה(,
תשע"א2011-

חקלאות טבע וסביבה – חקלאות
רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – הקצבה
רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – שימוש במים

תוכן ענינים
סעיף 1
סעיף 2
סעיף 3
סעיף 4
סעיף 5
סעיף 6
סעיף 7
סעיף 8
סעיף 9
סעיף 10
סעיף 11
סעיף 12

הגדרות
הקצאת מים שפירים באזור התלת אגני
הקצאת מים שפירים באזורים מנותקים
הקצאת מים אחרים
הקצאה ל
הקצאת מים שפירים לבעלי חיים במיזמים
הקצאה למטרות מיוחדות
העברת מים
הפקת בצורת
אדמות הכבול
הקצאה לאגודת המים עמק הירדן
תוקף
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תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( ) הוראת שעה( ,תשע"א2011-
נוסח מלא ומעודכן

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה(,
תשע"א*2011-

הגדרות

הקצאת מים
שפירים באזור
התלת אגני

בתוקף סמכותי לפי סעיף )37ג( לחוק המים ,התשי"ט) 1959-להלן – החוק( ,אני מתקינה
תקנות אלה:
בתקנות אלה –
.1
"אזור מנותק" – כל אחד מהאזורים המפורטים בסעיף  (4)2לכללי המים;
"אזור עדיפות לאומית" – כמשמעותו בהחלטה מס'  1060של הממשלה מיום  13בדצמבר
;2009
"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;
"הכמות הארצית" – כמות המים השפירים שהוקצתה לחלוקה באזור התלת-אגני לפי סעיף
 (1)2לכללי המים ,למעט כמות המים השפירים שהקצה מנהל הרשות הממשלתית לצרכנים באזור
התלת-אגני לשנת  2011במסגרת הפקת בצורת ,כהגדרתה בסעיף )7א( לתוספת השנייה לחוק,
בהפחתה של הכמות שמיועדת לצרכנים באזור התלת-אגני לפי תקנות )6א( 10 ,ו 11-ובתוספת של
כמויות המים השפירים שיופחתו לצרכנים באזור התלת-אגני לפי תקנות )2א())3 ,(3א() (4ו;9-
"הכמות באזור מנותק" – כמות המים השפירים המופקת בכל אחד מהאזורים המנותקים
לפי סעיף  (4)2לכללי המים ,למעט כמות המים השפירים שהקצה מנהל הרשות הממשלתית
לצרכנים באזור המנותק לשנת  2011במסגרת הפקת בצורת ,כהגדרתה בסעיף  (6)7לתוספת
השנייה לחוק ,בהפחתה של הכמות שמיועדת לצרכנים באזור המנותק לפי תקנות )6א( 10 ,ו11-
ובתוספת של כמויות המים השפירים שיופחתו לצרכנים באזור המנותק לפי תקנות )2א(), (3
)2א() (4ו;9-
"המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"הרשות לתכנון" – הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ,ההתיישבות והכפר שבמשרד;
"יישוב מתוכנן" – אגודה שיתופית שסיווג 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( ,התשע"א;2011-
"מגזר המיעוטים" – האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית;
"מיזם חקלאי" – פעילות חקלאית שלא במסגרת יישוב מתוכנן;
"מים אחרים" – מים המסופקים ממפעל השבה לשימוש למטרת חקלאות;
"מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי סעיף
124יט לחוק;
"מפעל השבה" – מפעל לטיהור מי שפכים 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.
)א( לצרכן באזור התלת-אגני תוקצה לשנת  ,2011מתוך הכמות הארצית ,כמות המים
.2
השפירים שהוקצתה לו בתחילת שנת  ,2010בתוספת ובהפחתה של הכמויות האלה:
) (1הוספה של תוספת שניתנה לצרכן במהלך שנת  2010בהתאם לסעיף  9לנוהל
* פורסמו ק"ת תשע"א מס'  6990מיום  31.3.2011עמ' .876
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תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( ) הוראת שעה( ,תשע"א2011-
נוסח מלא ומעודכן

הקצאת מים שפירים
באזורים מנותקים
הקצאת מים אחרים

הקצאה לתיקון
טעויות

הקצאת מים שפירים
לבעלי חיים במיזמים

אמות המידה להקצאת מים שפירים לחקלאות לשנת  2010שפורסם באתר האינטרנט
של המשרד )להלן – הנוהל(;
) (2הוספה של  50%מהתוספת שניתנה לצרכן במהלך שנת  2010בהתאם לסעיף 7
לנוהל או מהכמות שביקש להעביר אליו בהתאם לסעיף האמור ושלא אושרה לו עקב
אי-יכולת אספקה או עקב מניעה הידרולוגית;
) (3הפחתה של חצי מטר מעוקב מכמות המים השפירים ,על כל מטר מעוקב של
מים אחרים שסופקו בפועל לצרכן בשנת  2010ושלא הופחתם בשלהם מים פשירים
מהקצאתו בתחילת שנת ;2010
) (4הפחתה של כמות מים שפירים שנעשה לצרכן במהלך שנת  2010בשל הקצאת
מים אחרים שניתנה לו במהלך אותה שנה.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,פחתה או גדלה הכמות שיש להקצות לצרכנים לפי
תקנת משנה )א( לעומת הכמות הארצית ,תופחת או תוגדל ,בהתאמה ,הקצאת המים של כל צרכן
לפי תקנת משנה )א( ,באותו יחס.
לצרכן באזור מנותק ,תוקנה לשנת  ,2011מתוך הכמות באזור המנותק ,כמות מים שפירים
.3
בהתאם להוראות תקנות )2א( ו) 2-ב( ,בשינויים המחויבים.
)א( לצרכן שהוקצו או סופקו לו בשנת  2010מים אחרים לפי רישיון של מנהל הרשות
.4
הממשלתית ,תוקצה לשנת  2011אותה 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  ,2011ממפעל השבה ,הקצאת
חדשה של מים אחרים או תוספת להקצאה שלפי תקנת משנה )א( או )ב( ,לפי העניין ,ובלבד
שיוקצו לצרכנים של מפעל ההשבה ,בשנת  85% ,2011לפחות מהמים האחרים שהוקצו או סופקו
להם בשנת .2010
)ד( על כל מטר מעוקב של מים אחרים שיוקצו לצרכן בשנת  2011לפי תקנת משנה )ג(,
יופחת חצי מטר מעוקב מכמות המים השפירים שהוקצתה לו לפי תקנות אלה.
)א( כמויות המים השפירים שיופחתו מצרכנים באזור התלת-אגני לפי תקנה )4ד( וכמויות
.5
המים השפירים שיופחתו מצרכנים באזור מנותק לפי אותה תקנה ,ייועדו לתיקון טעויות בחישוב
ההקצאה לשנת  2011לצרכנים באותו אזור.
)ב( צרכן שסבור כי נעשתה טעות בחישוב הקצאתו לשנת  ,2011יגיש בקשה לתיקונה עד
יום כ"ז באייר התשע"א ) 31במאי  ,(2011על גבי טופס הבקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת
הראשונה ,למחוק המשרד שבתחומו הוא מתגורר.
)א( על אף האמור בתקנות  2ו ,3-למיזם חקלאי שהיה קיים בשנת  ,2010שפעילותו
.6
החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד ,תוקצה לשנת  2011הכמות שהוקצתה לו לשנת .2010
)ב( נותרה יתרה מכמויות המים השפירים שיועדו לתיקון טעויות לפי תקנה  ,5תוקצה
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 השנייה.
)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 כ"ז באייר התשע"א ) 31במאי  ,(2011טופס בקשה
הערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית ,בצירוף כל אלה:
) (1אישור השירותים הווטרינריים של המשרד על חיסון בעלי החיים בשנה שקדמה
לשנה שבעדה מבוקשת ההקצאה ,ככל שנדרש חיסון כאמור לפי דין;
) (2מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות
3
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תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( ) הוראת שעה( ,תשע"א2011-
נוסח מלא ומעודכן

הקצאה למטרות
מיוחדות

העברת מים

המבוקשת;
) (3אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו;1976-
) (4טופס  1220שהוגש למס הכנסה לשנת  2010עם חותמת "התקבל" של מס
הכנסה; אם טרם הוגש לשנת  ,2010ניתן להגיש את הטופס שהוגש לשנת ;2009
) (5כל מסמך או נתון נוסף שידרשו המשרד לקביעת כמות המים הדרושה להשקיית
בעלי החיים.
)א( נותרה יתרה מכמויות המים השפירים שיועדו להקצאה לפי תקנות  5ו)6-ב( ,תיועד
.7
היתרה למטרות האלה:
) (1הקצאה לפעילות חקלאית חדשה ולהגדלת פעילות חקלאית קיימת במגזר
המיעוטים;
) (2הקצאה לפעילות חקלאית חדשה על קרקע לא מעובדת ,לרבות קליטת מפוני
גוש קטיף ,ובלבד שלא ניתנה בעדה הקצאת מים לחקלאות בשנת  2010ושהיא תבוצע
בתחום אזור עדיפות לאומית;
) (3תוספת להקצאה בעבור הגדלת פעילות חקלאית שניתנה בעדה לראשונה
הקצאת מים בשנת  2010לפי סעיף  9לנוהל.
)ב( אדם המעוניין בהקצאה למטרות המפורטות בתקנת משנה )א( ,ימציא למחוז המשרד
שבתחומו הוא מתגורר ,עד יום כ"ז באייר התשע"א ) 31במאי  ,(2011טופס בקשה הערוך לפי
הנוסח שבתוספת השלישית ,בצירוף כל אלה:
) (1מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות
המבוקשת;
) (2אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו;1976-
) (3טופס  1220שהוגש למס הכנסה לשנת  2010עם חותמת "התקבל" של מס
הכנסה; אם טרם הוגש לשנת  ,2010ניתן להגיש את הטופס שהוגש לשנת ;2009
) (4כל מסמך או נתון נוסף שידרוש המשרד לקביעת כמות המים הדרושה לפעילות
החקלאית.
)ג( ההקצאה לפעילות חקלאית במסגרת המטרות המפורטות בתקנת משנה )א( ,תינתן
בהתאם להתקדמות הפעילות בפועל ,כפי שהוכחה להנחת דעתו של המשרד ,ובכל מקרה לא
תעלה על  300מטר מעוקב לדונם מעובד בפועל.
)ד( לעניין פסקה ) (2לתקנת משנה )א( ,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.
)א( לצרכן תינתן האפשרות להעביר עד  30%מכמות המים השפירים או האחרים
.8
שהוקצתה לו לשנת  ,2011לצרכן אחר )להלן בתקנה זו – הצרכן המעביר והצרכן המקבל ,
בהתאמה( ,בשנת  2011בלבד ,בהתקיים כל התנאים האלה:
) (1הצרכן המעביר והצרכן המקבל הגישו בקשה להעברה עד יום כ"ג בתשרי
התשע"ב ) 21באוקטובר  ,(2011על גבי טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת
הרביעית ,למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המקבל;
) (2לצרכן המעביר יש יתרת מים מספקת שלא נוצלה מהקצאתו לשנת הרישוי
;2011
) (3הצרכן המקבל לא חורג מהקצאתו לשנת  2011במועד הגשת הבקשה;
) (4ניתן 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  ,2011בשנת  ,2011לצרכן המקבל ,בכפוף לקיומם של התנאים המפורטים בפסקאות ) (1עד
4
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תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( ) הוראת שעה( ,תשע"א2011-
נוסח מלא ומעודכן

הפקת בצורת

אדמות הכבול

הקצאה לאגודת המים
עמק הירדן

תוקף

) (4שבתקנת משנה )א( ,בכל אחד מן המקרים האלה:
) (1לצרכן יש יותר מרישיון הפקה אחד ,והוא מבקש להעביר הקצאת מים שניתנה
לו לפי רישיון הפקה אחד ,כך שתיווסף להקצאת מים שניתנה לו לפי רישיון הפקה
אחר שברשותו;
) (2הצרכן המעביר הוא התאגדות שהצרכן המקבל הוא חבר או בעל מניות בה ,לפי
העניין ,בכפוף לכל דין החל על ההתאגדות; לעניין זה" ,כל דין" – לרבות החלטת
רשם האגודות השיתופיות בנוגע לחלוקת המים באגודות שיתופיות לשנת  2011מיום
ו' בטבת התשע"א ) 13בדצמבר  ,(2010המצויה לעיון הציבור באתר האינטרנט של
המשרד ,שכתובתו ;www.moag.gov.il
) (3הצרכן המעביר הוא חבר או בעל מניות בהתאגדות ,לפי העניין ,שהיא הצרכן
המקבל.
לעניין תקנת משנה זו" ,התאגדות" – אגודה שיתופית ,שותפות או חברה ,שחבריה או
בעלי מניותיה ,לפי העניין ,הם צרכנים המעבדים במשותף קרקע חקלאית.
הקצה מנהל הרשות הממשלתית לצרכן בשנת  2011הקצאה של מים שפירים במסגרת
.9
הפקת בצורת ,כהגדרתה בסעיף  (6)7לתוספת השנייה לחוק ,על כל מטר מעוקב שהוקצה לו
במסגרת הפקת הבצורת יופחת לו חצי מטר מעוקב מכמות המים השפירים שהוקצתה לו לשנת
 2011לפי תקנות  2או  ,3לפי העניין.
 .10על אף האמור בתקנות אלה ,לצרכנים שמחזיקים באדמות הכבול שבעמק החולה ,יוקצו
בשל אותן אדמות מים שפירים בהתאם לקבוע בהסכם הכבול.
 .11על אף האמור בתקנות אלה ,ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטיים בהסכם מיום ז'
בכסלו התש"ע ) 24בנובמבר  (2009בין המדינה לבין אגודת המים עמק הירדן ,אגודה חקלאית
שיתופית בע"מ ,ומפעל המים האזורי מי חצר ,שותפות לא רשומה )להלן – אגודת המים( ,יוקצו
לאגודת המים מים שפירים ואחרים בהתאם לקבוע בסעיף  5להסכם.
 .12תוקפן של תקנות אלה לשנת .2011
תוספת ראשונה
)תקנה )5ב((
טופס בקשה לתיקון טעות בחישוב ההקצאה לשנת 2011

לכבוד מחוז
)יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המבקש(

.1

פרטי הצרכן המבקש:
שם צרכן ראשי:
שם צרכן משנה:
טל':
כתובת:
פקסימילה:
דואר אלקטרוני:
הקצאת מים שפירים:

.2

פירוט טעות החישוב הנטענת:

מס' צרכן ראשי ברישיון:
מס' צרכן משנה ברישיון:
טל' נייד:

הקצאת מים אחרים:

הצרכן המבקש מצהיר בזה כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.
חתימת הצרכן המבקש ______________
תאריך
5
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תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( ) הוראת שעה( ,תשע"א2011-
נוסח מלא ומעודכן
אישור קבלת הבקשה במחוז _________________
)למילוי במחוז(

תוספת שנייה
)תקנה )6ב((
מטר מעוקב
לראש לשנה

בעל החיים

כבשים לבשר במכלאות
כבשים לבשר במרעה
כבשים לחלב במכלאות
כבשים לחלב במרעה
עזים לבשר במכלאות
עזים לבשר במרעה
עזים לחלב במכלאות
עזים לחלב במרעה
טלאים או גדיים לפיטום בגיל חצי שנה במכלאות
פרה בעדר – לחליבה
בקר במרעה
פרגיות רבייה קלות
מטילות רבייה קלות
פרגיות קלות
מטילות קלות
פרגיות רבייה כבדות
מטילות רבייה כבדות
פטמים
תרנגולי הודו מטילות לרבייה
תרנגולי הודו לבשר
חזירים במבנה מרוצף
חזירים בטפחות
סוסים

מטר מעוקב
לראש למחזור

זמן המחזור
בשבועות

2.9
4.1
5.7
7.3
2.9
4.1
6.1
7.5
2.0
98
22
0.015
0.11
0.015
0.035
0.015
0.14
0.115
2.9
1.5
18

טופס בקשה להקצאה לבעלי חיים או למטרות מיוחדות לשנת 2011

לכבוד מחוז
)יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר המבקש(

פרטי המבקש:
כתובת:
שם המבקש:
פקסימילה:
טל' נייד:
טל':
דואר אלקטרוני:
לגבי מבקש שהוא בעל הקצאה לחקלאות לשנת :2011
6
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8
26
18

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( ) הוראת שעה( ,תשע"א2011-
נוסח מלא ומעודכן
מס' צרכן ראשי ברישיון:
שם צרכן ראשי:
מס' צרכן משנה ברישיון:
שם צרכן משנה:
הקצאת מים אחרים:
הקצאת מים שפירים:
המטרה שבעדה מבוקשת ההקצאה/התוספת להקצאה )יש להקיף בעיגול את המטרה
.3
המתאימה(:
הקצאה למיזם חקלאי חדש שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד;
תוספת להקצאה למיזם חקלאי קיים שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים
בלבד;
הקצאה לפעילות חקלאית חדשה במגזר המיעוטים;
הקצאה לפעילות חקלאית חדשה על קרקע לא מעובדת ,באזור עדיפות לאומית ,שלא
ניתנה בעדה הקצאת מים לחקלאות בשנת  ,2010לרבות קליטת מפוני גוש קטיף;
תוספת להקצאה בעבור הגדלת פעילות חקלאית שניתנה בעדה לראשונה הקצאת מים
בשנת  2010לפי סעיף  9לנוהל אמות המידה להקצאת מים שפירים לחקלאות לשנת
.2010
המבקש מצהיר בזה כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.
חתימת המבקש _____________
תאריך
אישור קבלת הבקשה במחוז _______________
)למילוי במחוז(

תוספת רביעית
)תקנה (8
טופס בקשה להעברת מים בשנת 2011

לכבוד מחוז
)יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המקבל(

.1

.2

.3

פרטי הצרכן מקבל המים:
מס' צרכן ראשי ברישיון:
שם צרכן ראשי:
מס' צרכן משנה ברישיון:
שם צרכן משנה:
טל' נייד:
טל':
כתובת:
פקסימילה:
דואר אלקטרוני:
פרטי הצרכן מעביר המים:
מס' צרכן ראשי ברישיון:
שם צרכן ראשי:
מס' צרכן משנה ברישיון:
שם צרכן משנה:
טל' נייד:
טל':
כתובת:
פקסימילה:
דואר אלקטרוני:
הקצאת מים אחרים:
הקצאת מים שפירים:
נכון לתאריך:
יתרת הקצאת מים שפירים שטרם נוצלה:
נכון לתאריך:
יתרת הקצאת מים אחרים שטרם נוצלה:
כמות וסוג המים שמבקשים הצרכן המעביר והצרכן המקבל להעביר:
מ"ק
כמות המים:
7
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תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( ) הוראת שעה( ,תשע"א2011-
נוסח מלא ומעודכן
סוג המים:
)יש לצרף את אישור ספק המים שבאמצעותו מבוקש לבצע את ההעברה על
ספק המים:
יכולתו לבצע את ההעברה(

.4

האם בצרכן המעביר ובצרכן המקבל מתקיים אחד מאלה )תקנה )8ב((:
)א( לצרכן יש יותר מרישיון הפקה אחד ,והוא מבקש להעביר הקצאת מים שניתנה
לו לפי רישיון הפקה אחד ,כך שתיווסף להקצאת מים שניתנה לו לפי רישיון
הפקה אחר שברשותו;
)ב( הצרכן המעביר הוא אגודה שיתופית ,שותפות או חברה )להלן – ההתאגדות(
שהצרכן המקבל הוא חבר או בעל מניות בה ,לפי העניין;
)ג( הצרכן המעביר הוא חבר או בעל מניות בהתאגדות ,לפי העניין ,שהיא הצרכן
המקבל.
כן )יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה( .במידה שכן ,יש להקיף בעיגול גם את המקרה
המתאים .

הצרכן המקבל והצרכן המעביר מצהירים בזה כי הפרטים שמילאו בטופס הבקשה הם מלאים
ונכונים.
חתימת הצרכן המקבל ______________ חתימת הצרכן המעביר _______________
תאריך
תאריך
אישור קבלת הבקשה במחוז _____________
)למילוי במחוז(

אורית נוקד

י"ז באדר ב' התשע"א ) 23במרס (2011

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  -הקש כאן
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