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 2018-חתשע", (המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאותתקנות 

 תוכן ענינים

 Go 2 הגדרות  1סעיף 

 Go 4 הקצאת מים שפירים באזור המערכת הארצית  2סעיף 

הקצאת מים שפירים באזורים מנותקים ובאזור מעלה הכנרת וסובב   3סעיף 

 כנרת

Go 5 

 Go 6 חקלאיהקצאת מים שפירים לבעלי חיים במיזם   4סעיף 

 Go 6 הקצאת מים שפירים לפעילות חקלאית חדשה  5סעיף 

 Go 7 ם אחריםהקצאת מי  6סעיף 

 Go 7 הקצאת מים שפירים לטיפול ראשוני  7סעיף 

 Go 7 הקצאת מים שפירים למטרות שיקומיות  8סעיף 

 Go 8 הפחתת הכמות הכוללת של מים שפירים בשנה מסוימת  9סעיף 

 Go 8 יםתיקון הקצאת מ  10סעיף 

 Go 8 אופן הקצאת תוספת מים שפירים מיתרת הכמות הארצית  11סעיף 

את תוספת מים שפירים מיתרת הכמות הארצית אם נקבעה אופן הקצ א 11סעיף 

 תוספת בשל כמות הגשם

Go 8 

 Go 9 מטרים מעוקביםמיליון  325אופן הקצאת תוספת מים שפירים מעל  ב 11סעיף 

 Go 9 העברת מים  12סעיף 

 Go 9 אדמת הכבול  13סעיף 

 Go 9 הקצאת מים לאגודת המים עמק הירדן  14סעיף 

 Go 10 הקצאת תוספות מים אזוריות לפי הסכם המים  15סעיף 

 Go 10 תוספת ראשונה 

 Go 11 תוספת שנייה 

 Go 12 תוספת שלישית 

 Go 14 תוספת רביעית 

 Go 17 תוספת חמישית 

 Go 18 תוספת שישית 

 Go 19 תוספת שביעית 

 Go 20 תוספת שמינית 

 Go 21 תוספת תשיעית 
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 *2018-תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(, תשע"ח

החוק(, אני  –)להלן  1959-לחוק המים, התשי"ט א25 ףסעילפי  יסמכותבתוקף  

 :תקנות אלה ןמתקי

 –בתקנות אלה  .1

ופי" ו"מושב "אגודה חקלאית", "מושב עובדים", "כפר שיתופי", "קיבוץ שית 

-לתקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות(, התשנ"ו 2כמשמעותם בתקנה  –שיתופי" 

1995; 

אגודה חקלאית שהרשם כהגדרתו בפקודת האגודות  –"אגודה שיתופית חקלאית"  

 השיתופיות, סיווג אותה כמושב עובדים או ככפר שיתופי;

 כל אחד מאלה: –"אזור מנותק"  

 ד;אזור עמק חרו (1)

 אזור עמק המעיינות; (2)

 אזור בקעת הירדן; (3)

 אזור ים המלח והערבה; (4)

 אזור מחולה; (5)

  

 האזור המסומן במפה שבתוספת הראשונה אזור הגליל העליון; -"אזור הגליל העליון" 

 אזור סובב כנרת;במפה שבתוספת הראשונה האזור המסומן  –"אזור סובב כנרת" 

 ור המסומן במפה שבתוספת הראשונה אזור רמת הגולן".האז –"אזור רמת הגולן" 

אתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שכתובתו  –"אתר האינטרנט"  

www.moag.gov.il; 

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( )הוראת  –" 2019הוראת השעה " 

 ;2019-שעה(, התשע"ט
 

בין מדינת הסכם בעניין הטיפול באדמות הכבול בעמק החולה,  –"הסכם הכבול"  

ישראל לבין החברה לחקלאות בגליל העליון והמועצה האזורית הגליל העליון, המונח לעיון 

הציבור במשרדי הרשות הממשלתית למים ולביוב והמפורסם באתר האינטרנט שלה 

 ;www.water.gov.ilשכתובתו 

וע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב הסכם עקרונות לסי –"הסכם המים"  

תם העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד", שנח

 16בין התאחדות חקלאי ישראל לבין נציגי ממשלת ישראל ביום כ"ב החשוון התשס"ז )

 שלו; (, המונח לעיון הציבור במשרד והמפורסם באתר האינטרנט2006בנובמבר 

                                                   

 .1772עמ'  12.4.2018מיום  7984מס'  תשע"ח"ת קפורסמו  *

 .2019-תק' תשע"ט – 1213עמ'  12.5.2019מיום  8216ק"ת תשע"ט מס' תוקנו 

עד  1.1.2020; תוקפה מיום 2020-הוראת שעה תש"ף – 644עמ'  18.2.2020מיום  8356ק"ת תש"ף מס' 

-הוראת שעה )תיקון( תש"ף – 1642עמ'  28.6.2020מיום  8624ק"ת תש"ף מס'  תוקנה .31.12.2020יום 
2020. 

 הגדרות

-ף"תש( שעה הוראת)
2020 

http://www.moag.gov.il/
http://www.water.gov.il/
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7984.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8216.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8356.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8624.pdf


 2018-תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(, תשע"ח
 נוסח מלא ומעודכן

 

3 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter 

Service\Temp\be7aa4a1ab5130f09a8b8d1eca86b23db03da120b8abdbfe82abab934ad7d239.doc 

 שותפות, חברה, או עמותה הרשומים כדין ושחבריה או בעלי מניותיה, –התאגדות" " 

 ;לפי העניין, מעבדים במשותף במסגרתה קרקע חקלאית

הפקת שתכליתו העיקרית היא ייצור צמחים וגידול בעלי חיים  – "פעילות חקלאית" 

יים ח של צמחים או בעלי חומחקר ופיתו וכן שלבי ריבוי, אקלום, שתלנות תוצרתם לשיווק,

 ;יולרבות טיפול ראשונ כאמור, לפי העניין

 פעולות מיון ואריזה של צמחים לשם שיווקם בצורתם הטבעית; –"טיפול ראשוני"  

קיבוץ  ,, מושב עובדים, כפר שיתופיחקלאיתאגודה  –מתוכנן" חקלאי "יישוב  

 המשבצת בתנאי נחלבמסגרת ן מקרקעי ומושכרים או מוחכרים לשמושב שיתופי שיתופי, או 

 ;לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל

למים ולביוב לשנת  הרשות הממשלתיתמועצת ם  שקובעת כללי –כללי המים" " 

 ;לחוק המים 37רישוי, בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 

 האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית; –"מגזר המיעוטים"  

 בשנת רישוי למטרת חקלאות כמות המים השפירים שהוקצתה  –"הכמות הארצית"  

 37ת הרשות הממשלתית למים ולביוב לפי סעיף מערכת הארצית לפי כללים שקבעה מועצב

 לחוק;

כמות המים השפירים שהוקצתה בשנת רישוי למטרת חקלאות באזורים  -"הכמות הכוללת" 

עה אזור רמת הגולן לפי כללים שקבבאזור סובב כנרת ובהמנותקים, באזור הגליל העליון, 

 לחוק; 37מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב לפי סעיף 

 מתוכנן;חקלאי פעילות חקלאית שלא במסגרת יישוב  –זם חקלאי" "מי 

, לרבות תיחקלא לפעילותמים המסופקים ממפעל השבה לשימוש  –"מים אחרים"  

 ;מים מליחים

ושהוגדרו  דציסימנס למטר 1.9שמוליכותם החשמלית עולה על מים  –"מים מליחים"  

 ברישיון ההפקה מים מליחים או מים מלוחים;

 מים שהוגדרו כאלה ברישיון ההפקה; –שפירים" "מים  

מחלות בעלי חיים )ייבוא  תקנותל 9תקנה כהגדרתם ב –או "תחנת הסגר"הסגר"   "מקום

 ;1974-בעלי חיים(, התשל"ד

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי  –"מנהל הרשות הממשלתית"  

 יט לחוק;124סעיף 

הגליל ת ישראל למעט האזורים המנותקים, אזור כל שטח מדינ –"המערכת הארצית"  

 ואזור סובב כנרת;העליון 

מפעל לאספקת מי קולחין לשימוש לפעילות חקלאית, לרבות מפעל  –"מפעל השבה"  

 השפד"ן ומפעל תשלובת הקישון;

 מקורות חברת מים בע"מ; –"מקורות"  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר; –"המשרד"  

 אחד מאלה:כל  –"עיבוד משותף"  

מיזם משותף של אגודה שיתופית חקלאית עם חלק מחבריה, לצורך עיבוד  (1)

 חקלאי של שטחי האגודה, כולם או חלקם;

מיזם משותף של שתי אגודות שיתופיות חקלאיות או יותר או של אגודה  (2)

שיתופית חקלאית ושל גוף אחר, לצורך פעילות חקלאית בשטחי האגודה 

-ף"תש( שעה הוראת)
2020 
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לחוק ההתיישבות החקלאית  2ובלבד שהותר לפי סעיף השיתופית חקלאית, 

 ;1967-)סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים(, התשכ"ז

בלא עיבוד כלשהו, לרבות בלא הקפאה לצורך שיווק כמוצר קפוא,  –"צורה טבעית"  

 בלא חיתוך וכדומה;

ן לפי רישיו לפעילות חקלאיתהצורך מים או יישוב חקלאי מתוכנן אדם  –"צרכן"  

 ;לפעילות חקלאיתבעדה ניתנת ההקצאה, ש ,הפקה, ובלבד שהוא זכאי להשתמש בקרקע

 ;מכון טיהור שפכי גוש דן –שפד"ן" " 

 ;בדצמבר של אותה שנה 31תקופה מאחד בינואר של שנה פלונית ועד  –"שנת רישוי" 

 לשבות במסגרתה נהוג ,השביעית במחזור של שבע שניםהעברית השנה  -"שנת שמיטה" 

  .עמפעילות חקלאית בקרק
 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר; –"השר"  

מים לדונם שנקבעה לכל אזור המפורט ליישוב חקלאי מתוכנן כמות ה –תקן המים" " 

מהכמות כאמור בעד שטח שאינו עולה על  200% –במפה שבתוספת השנייה ולמיזם חקלאי 

 ;מהכמות כאמור 130%עד  –תקן נחלה, ובעד יתרת השטח 

מספר הדונמים השכיח לנחלה ביישוב חקלאי מתוכנן באזור המפורט  –"תקן נחלה"  

 במפה שבתוספת השנייה;

כמות מים, שפירים ואחרים, המחושבת לפי מכפלה של תקן  –" ההקצאה "תקרת 

המים באזור שבו מצויה הקרקע שבעדה ניתנת ההקצאה לצרכן, במספר הדונמים של הקרקע 

( לתקנות חובת 7)25כאמור, למעט קרקע שהוקצתה לצרכן בפטור ממכרז לפי תקנה 

 – 1989ם לראשונה לאחר שנת , ולגבי מי שהוקצתה לו כמות מי1993-המכרזים, התשנ"ג

 ;הכמות שהוקצתה לו כאמור, והכול בשינויים שנעשו בה כדין מאז

תקרת ההקצאה של הצרכן, בהפחתת כמות המים  –"תקרת הקצאת המים השפירים"  

 השפירים שהומרה למים אחרים בשבילו.

, לכל צרכן במערכת הארצית תוקצה לפעילות חקלאית, מתוך הכמות הארצית )א( .2

כמות המים השפירים שהוקצתה לו לפי רישיון ההפקה האחרון שהוצא לו בשנה 

 ;(ב)  , למעט אם לא נוצלה ההקצאה כמפורט בתקנת משנהרישוישקדמה לשנת ה

לא תובא בחשבון כמות מים שהופחתה או שנוספה להקצאה בשנה החולפת,  לעניין זה

הו, או מחמת מניעה של מים שפירים מצרכן אחד למשנפעמית -חדמחמת העברה 

 הידרולוגית שבאה על פתרונה;

  

, או אם אין נתונים לגבי שנה זו, בשנה רישויצרכן שבשנה שקדמה לשנת ה )ב( 

כמות נמוכה מהקצאתו לצורך פעילות חקלאית המבוצעת על ידו צרך בפועל  –שקדמה לה 

 בשיעורים כדלקמן: רישויבאותה שנה, תופחת הקצאתו לשנת ה

מהכמות שלא  50%-מהקצאתו, תופחת הקצאתו ב 30%-מות מפחתה הכ (1)

 נוצלה;

-, תופחת הקצאתו ב30%-מהקצאתו אך לא פחתה מ 50%-כמות מהפחתה  (2)

 מהכמות שלא נוצלה. 25%

מהכמות שלא  10% -מהקצאתו, תופחת הקצאתו ב 75% -( פחתה הכמות מ3)

 נוצלה.

 שפירים מים הקצאת
 המערכת באזור

 הארצית
-ף"תש( שעה הוראת)

2020 

 2019-ט"תשע' תק
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 ה:( הוראת תקנת משנה )ב( לא תחול על כל אחד מאל1)ב 

בשל שנת  צרכן אשר לא צרך בפועל את הקצאתו בשנת הרישוי הקודמת (1)

שמיטה, ובלבד שהוגשה על ידו הודעה על כך למחוז המשרד שבתחומו עיקר 

 ;הרישוישקדמה לשנת שנת השל באוקטובר  31הפעילות החקלאית עד ליום 

צרכן אשר לא צרך בפועל את הקצאתו בשנת הרישוי הקודמת בשל נטיעה  (2)

ל מטע, ובלבד שהוגשה על ידו הודעה על כך למחוז המשרד שבתחומו מחדש ש

הרישוי שקדמה לשנת  השנהשל באוקטובר  31עיקר פעילותו החקלאית עד ליום 

 : אחד מאלה לה ףוצור

סימון השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה על גבי תצלום אוויר לפני  (1)

שם ולאחר הנטיעה, בתוספת פרטים מזהים לרבות מספר גוש, חלקה, 

 .היישוב וקואורדינטות

 קבלה עבור רכישת השתילים. (2)

כמות המים השפירים שתיוותר לאחר הקצאה לפי תקנת משנה )א(, תיועד  )ג( 

 .11יתרת הכמות, אם תהיה, תיועד להקצאה לפי תקנה  8-ו 7, 5להקצאה לפי תקנות  
 

ובאזור סובב הגליל העליון, באזור רמת הגולן באזור לכל צרכן באזור מנותק,  )א( .3

, כמות המים השפירים שהוקצתה לו כנרת, תוקצה לפעילות חקלאית, מתוך הכמות הכוללת

, למעט אם לא נוצלה ההקצאה רישוירישיון האחרון שהוצא לו לשנה שקדמה לשנת הלפי ה

; לעניין זה, לא תובא בחשבון כמות מים שהופחתה או נוספה כמפורט בתקנת משנה )ב(

להקצאה בשנה החולפת, מחמת העברה זמנית של מים מצרכן אחד למשנהו, או מחמת מניעה 

 הידרולוגית שבאה על פתרונה.

, או אם אין נתונים לגבי שנה זו, בשנה רישויכן שבשנה שקדמה לשנת הצר )ב( 

 רישויצרך בפועל כמות נמוכה מהקצאתו באותה שנה, תופחת הקצאתו לשנת ה –שקדמה לה 

 )ב(.2בשיעורים כאמור בתקנה 

מיליון מטרים מעוקבים מסכום כמות המים שתיוותר לאחר ההקצאה לפי  1 )ג( 

מיליון מטרים מעוקבים מסכום כמות המים  1-לאזור מעלה כנרת ו )ב(-ו ת משנה )א(ותקנ

; 10-ו 8, 7, 5שתיוותר לאחר ההקצאה כאמור לאזור סובב כנרת ייועדו להקצאה לפי תקנות 

הגליל העליון, יתרת הכמות שתיוותר לאחר הקצאה כאמור תיועד להקצאה לצרכנים באזור 

 .וויםסובב כנרת, בשיעורים שאזור ואזור רמת הגולן 

 

 הפחתת כמות המים השפירים בשנת רישוי

.פחתה הכמות הארצית או הכמות הכוללת של מים שפירים בשנת הרישוי מהכמות א3

 )א(, הכללים האלה:3-)א( ו2בשנה שקדמה לה, יחולו על אף האמור בתקנה 

( לכל צרכן תוקצה לפעילות חקלאית כמות המים השפירים שהוקצתה לו לפי 1)

"רישיון  –)להלן  הראשון שהוצא לו בשנה שקדמה לשנת הרישוי רישיון ההפקה

, יחול 10, ובלבד שאם תוקנה הקצאתו של צרכן לפי תקנה ההפקה הראשון"(

 התיקון גם בשנת ההקצאה.

( צרכן שבשנה שקדמה לשנת הרישוי, או אם אין נתונים לגבי שנה זו, בשנה 2)

רישיון ההפקה הראשון,  צרך בפועל כמות נמוכה מהקצאתו לפי –שקדמה לה 

 )ב(.2תופחת הקצאתו בשיעורים כאמור בתקנה 

-( ו1( הייתה כמות המים השפירים בלתי מספקת לחלוקה לפי תקנות משנה )3)

 שפירים מים הקצאת
 מנותקים באזורים
יל העליון, הגל ובאזור

 כנרת וסובברמת הגולן 

 2019-ט"תשע' תק
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(, תופחת הקצאתו של כל צרכן בשיעור זהה לשיעור ההפחתה של הכמות 2)

 הארצית או הכמות הכוללת בהתאמה, לעומת השנה שקדמה לשנת הרישוי.  

( או 2)-( ו1( כמות המים השפירים שתיוותר לאחר הקצאה לפי תקנות משנה )4)

 .11(, תיועד לחלוקה לפי תקנה 3תקנת משנה )

 

, על הקצאת המים לצרכנים להשקיית בעלי חיים )א(3-)א( ו2על אף האמור בתקנות  .4

 במיזם חקלאי יחולו הכללים האלה:

מתוך ייועדו להקצאה  צרכן המבצע מיזם חקלאי של גידול בעלי חיים בלבד, לכל  (1)

מים שפירים בכמות הצריכה השנתית הקבועה לבעל החיים, כמפורט הכמות הארצית 

לפי רישיון ההפקה  יים במיזם,במכפלת בעלי הח ,בתוספת השלישית 1בטבלה 

האחרון שהוצא לו בשנה שקדמה לשנת הרישוי או לפי כמות המים שנצרכה על ידו 

לפי  –אין נתונים לגבי שנה זו, בשנה שקדמה לה  בשנה שקדמה לשנת הרישוי או אם

 תיועדאו תחנת הסגר ,היה הצרכן מיזם חקלאי שהוא מקום הסגר ואם הנמוך מביניהן,

של מספר ראשי הבקר והצאן הממוצע בשלוש השנים שקדמו כפלת כמות שהיא מ

 מנהל לשכה וטירנרית מחוזית של השירותים הווטרינריים, לפי אישור רישויהלשנת 

בתוספת  1, בכמות הצריכה השנתית הקבועה לבעל החיים כמפורט בטבלה במשרד

חלות בעלי ; אם חלה חובה לחסן את בעלי החיים לפי פקודת מהשלישית למקום הסגר

הפקודה(, תהיה ההקצאה כפופה לביצוע  –)להלן  1985-חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה

החיסון; דוח השירותים הווטרינריים של המשרד יהווה ראייה למספר בעלי החיים 

 שחוסנו;

א( צרכן המבקש להקים מיזם חקלאי של גידול בעלי חיים בלבד, לרבות מקום 1)

קיים כאמור אשר מבקש להגדיל פעילותו, רשאי , או צרכן או תחנת הסגר הסגר

(, לפי כמות בעלי החיים 1)בפסקה להגיש בקשה להקצאת מים שפירים כמפורט 

של השנה  באוקטובר 30החדשה או הנוספת. בקשה לפי תקנה זו תוגש עד ליום 

שבתוספת  1שבעדה מוגשת הבקשה, על גבי טופס בקשה הערוך לפי נוסח טופס 

המסמכים כמפורט בטופס, למחוז המשרד שבתחומו עיקר הפעילות השלישית בצירוף 

 החקלאית.

צרכן שקיבל היתר רעייה כדין רשאי להגיש בקשה להקצאת מים שפירים  (2)

המרעה,  ת(, לפי כמות בעלי החיים היוצאים למרעה ולתקופ1) בפסקהכמפורט 

חוז המשרד ובכפוף לאישור ספק המים הממוקם בסמוך למקום המרעה, לפי המלצת מ

 שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית ובכפוף לאישור מנהל הרשות הממשלתית;

על אף האמור בהגדרה "פעילות חקלאית", צרכן שעיקר פעילותו הוא גידול  (3)

סוסים לרכיבה, לאימון, לטיפוח ולמכירה, רשאי להגיש בקשה להקצאת מים שפירים 

 בתוספת השלישית; 1פורט בטבלה בכמות הצריכה השנתית הקבועה לבעל החיים, כמ

באוקטובר של השנה שבעדה מוגשת  31בקשה לפי תקנה זו תוגש עד ליום  (4)

שבתוספת השלישית בצירוף  2הבקשה, על גבי טופס בקשה הערוך לפי נוסח טופס 

 המסמכים כמפורט בטופס, למחוז המשרד שבתחומו עיקר הפעילות החקלאית.

, התאגדות או יישוב חקלאי מתוכנן רשאי להגיש בקשה צרכן שהוא מיזם חקלאי)א(  .5

שלא ניתנה בעדה הקצאה חקלאית חדשה הקצאת מים שפירים לפעילות חקלאית על קרקע ל

 :בהתקיים כל אלה,רישויבשנה שקדמה לשנת ה

 קיימת יתרה של מים שפירים במערכת הארצית לשנת הרישוי. (1)

 שפירים מים הקצאת
 במיזם חיים לבעלי
 חקלאי

 שפירים מים הקצאת
 חדשהבקרקע חקלאית 
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 ( כמות המים שתוקצה לא תעלה על:2)

 מתקרת הקצאת המים השפירים 70% -יזם חקלאי או יישוב מתוכנן למ )א(

מכפלה של חמש פעמים תקן המים בתקן הנחלה או  שתקבע לאותה שנה

 ;לפי הגבוה מביניהן – באזור שבו מצויה הקרקע

 חלקם היחסי של עד עשרה חברים או בעלי מניות בקרקע; –)ב( בהתאגדות 

 בטופס שבתוספת הרביעית;( צורפו לבקשה כל המסכים כמפורט 3)

 

במאי של השנה שבעדה מוגשת  31בקשה לפי תקנת משנה )א( תוגש עד יום  )ב( 

 הבקשה, למחוז המשרד שבתחומו עיקר הפעילות החקלאית.

 רישוימים אחרים, תוקצה בשנת ה רישוילכל צרכן שצרך בשנה שקדמה לשנת ה )א( .6

פקה האחרון שהוצא לו לשנה שקדמה כמות המים האחרים שהוקצתה לו לפי רישיון הה

לא תובא בחשבון כמות מים שהופחתה או שנוספה להקצאה  לשנת ההקצאה; לעניין זה 

 מצרכן אחד למשנהו;אחרים של מים חד פעמית בשנה החולפת, מחמת העברה 

על אף האמור בתקנת משנה )א(, פחתה הכמות הכוללת של מים אחרים לשנת  )ב( 

, תופחת הקצאתו של כל צרכן של מפעל ההשבה רישויקדמה לשנת הלעומת השנה ש רישויה

 או מפעל המים המליחים, בשיעור זהה.

מיליון מטרים  5עד  רישויבשנת המנהל הרשות הממשלתית רשאי להקצות  )ג( 

למפעלי השבה ולמפעלים לאספקת מים מליחים באזור המערכת מעוקבים של מים שפירים 

ין ר בהמלצת המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיך לעניאו כמות גבוהה יות הארצית,

אם מצא שמצאי המים האחרים שלהם פחת או שאיכות המים שבהם ירדה ובלבד שלא  זה,

 תוקצה לצרכניהם כמות העולה על תקרת ההקצאה שלהם.

על אף האמור בתקנת משנה )א( מנהל הרשות הממשלתית בהמלצת המנהל  ד() 

ו מי שהוא הסמיך לעניין זה, רשאי לקבוע לצרכני מפעל השבה הקצאה הכללי של המשרד א

מההקצאה של המים האחרים  95%-אחרת של מים אחרים ובלבד שהקצאתם לא תפחת מ

; יתרת המים רישוישקבע מנהל הרשות הממשלתית ברישיון ההפקה לשנה שקדמה לשנת ה

י טופס בקשה הערוך לפי האחרים, אם תהיה, תחולק, לפי בקשות שיגישו צרכנים על גב

הנוסח שבחלק ב' לתוספת הרביעית לתקנות אלה, למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותם 

 החקלאית, לפי סדר עדיפות זה:

 צרכנים חדשים של מפעל ההשבה; (1)

נקבעה הקצאה  ה() ..........  ;הגדלת כמות המים האחרים לצרכני המפעל הקיימים (2)

צרכן לפי לאותו שהוקצתה השפירים המים  יתרתת מאחרת כאמור בתקנת משנה )ד(, תופח

, כמות שתחושב להשקיית אותו שטח חקלאי, אם ישנה למעט צרכן של השפד"ן תקנות אלה

כמכפלת היחס שבין הקצאת המים השפירים שלו לבין תקרת הקצאת המים השפירים שלו, 

 .1.2בכמות המים האחרים שהוקצתה לו כאמור, והכול חלקי 
 

ד מסוגי הענפים המנויים צרכן המבצע מיזם חקלאי לטיפול ראשוני בלבד באח )א( .7

 בכפוף לקיומה של יתרת מים שפירים במערכת הארצית,, רשאיבחלק א' לתוספת החמישית, 

רישוי השנים הקדמו לשנת ה 3-בשיעור ממוצע הצריכה בלבקש הקצאת מים שפירים 

 ובהיעדר נתונים כאמור בשיעור הכמות הנהוגה לאותו ענף כמפורט בתוספת החמישית.

למחוז המשרד קצאה למטרה המפורטת בתקנת משנה )א(, ימציא המבקש ה )ב( 

במאי של השנה שבעדה מתבקשת ההקצאה,  31שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית, עד יום 

 אחרים מים הקצאת
 ( שעה הוראת)

 2020-ף"תש

 שפירים מים הקצאת
 ראשוני לטיפול

 2019-ט"תשע' תק

-ף"תש( שעה הוראת) 2019-ט"תשע' תק
2020 
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 טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבחלק ב' לתוספת החמישית.

צרכן המגדל צמחים או מגדל בעלי חיים למטרה שיקומית בלבד, שמשרד הרווחה  )א( .8

רשאי להגיש בקשה שירותים החברתיים אישר שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן, וה

, בכפוף לקיומה של יתרת , לפי העניין5או בתקנה  4מים שפירים כמפורט בתקנה  להקצאת

 :של התנאים הבאים לקיומםמים שפירים במערכת הארצית ו

 כל הפעילות במיזם החקלאי מתבצעת למטרה שיקומית בלבד; (1)

 בעלי מקצוע שהוכשרו לנושא מבצעים את הפעילות השיקומית; (2)

הפעילות השיקומית במיזם החקלאי מתקיימת במסגרת תכנית שיקומית  (3)

 מפגשים בשנה לפחות לכל מטופל. 12מובנית הכוללת 

המבקש הקצאה למטרה המפורטת בתקנת משנה )א(, ימציא למחוז המשרד  )ב( 

במאי של השנה שבעדה המתבקשת ההקצאה,  31אית, עד יום שבתחומו עיקר פעילותו החקל

בתוספת השישית, ובצירוף אישור של משרד  1טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבטופס 

 בתוספת השישית. 2לפי הנוסח שבטופס הרווחה והשירותים החברתיים 

מנהל הרשות הממשלתית, לפי המלצת המשרד, רשאי לתקן הקצאת מים של צרכן  .10

בר כי נפלה טעות טכנית בהקצאתו והגיש בקשה לתיקון הקצאה למחוז המשרד שבתחומו שס

עיקר פעילותו החקלאית, על גבי טופס הבקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השביעית; למען 

הסר ספק, הגשת בקשה כאמור אינה עוצרת את מניין הימים להגשת ערר על רישיון לפי 

א לשאת מים לפי תקנה זו, תיועד בכל שנת רישוי כמות לצורך תיקון הקצ לחוק. 31סעיף 

 מלמ"ק מהכמות הארצית; 1 -תפחת מ

צרכן שהוא יישוב חקלאי מתוכנן או מיזם חקלאי באזור המערכת הארצית, למעט  )א( .11

פעילותו גידול בעלי חיים, רשאי להגיש בקשה לקבלת תוספת יחסית של מים שמיזם חקלאי 

שבין תקרת הקצאת המים השפירים שלו, לבין הקצאת המים  שפירים, בהתחשב בהפרש

שלא הגיש בקשה ובלבד אלמ"ק למבקש,  300 -ולא יותר מ רישויהשפירים לשנת ה

א ושהתוספת שתינתן לצרכן לא תעלה על הכמות 12להעברת מים לפי הוראות תקנה 

 .שביקש

שמינית לתקנות הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת ה ב() 

רשות הבאתר האינטרנט של  רישיון ההפקהפרסום שבועות ממועד  4אלה, עד תום 

 , למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית.ולביוב מיםממשלתית לה

המשרד רשאי, באישור מנהל הרשות הממשלתית, להאריך את התקופה להגשת  )ג( 

משנה )א(; הודעה על הארכת התקופה בקשות לקבלת תוספת מים שפירים כאמור בתקנת 

 תפורסם באתר המשרד ובמחוזות.

)ד( בבחינת הבקשות יתן המשרד עדיפות לצרכנים שנטעו גידולים רב שנתיים בארבע 

ולצרכנים המבקשים להגדיל פעילותם החקלאית בשטחים  רישויהשנים שקדמו לשנת ה

 ספת השמינית.חקלאיים קיימים, ובלבד שצורפו לבקשה מסמכים כמפורט בתו

 
 

רים מיתרת הכמות הארצית אם נקבעה תוספת בשל אופן הקצאת תוספת מים שפי .א11

 כמות הגשם

, על תוספת לכמות המים רישויהורה מנהל הרשות הממשלתית במהלך שנת ה.א. 11

, 11השפירים במערכת הארצית, לפי סמכותו לפי כללי המים, יחולו, על אף האמור בתקנה 

 הוראות אלה:

 שפירים מים אתהקצ
 שיקומיות למטרות

 מים הקצאת תיקון 

 מים תוספת הקצאת אופן
 הכמות מיתרת שפירים
 הארצית

 2019-ט"תשע' תק

 2019-ט"תשע' תק

 מים תוספת הקצאת אופן
 הכמות מיתרת שפירים
 נקבעה אם הארצית
 הגשם כמות בשל תוספת

 ( שעה הוראת)
 2020-ף"תש

( תיקון( )שעה הוראת)
 0202-ף"תש
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 לכל צרכן שהוא יישוב חקלאי מתוכנן או מיזם חקלאי באזור המערכת הארצית, למעט )א(

יוני באופן שוומיזם חקלאי שעיקר פעילותו גידול בעלי חיים, תוקצה תוספת של מים שפירים 

ולא יותר מתקרת  )א(12ובלבד שהצרכן המבקש לא הגיש בקשה להעברת מים לפי תקנה 

 ;הקצאתו

שתהא, תחולק על פי בקשות שתוגשנה על גבי טופס בקשה הערוך  יתרת הכמות, ככל( ב)

שבועות ממועד פרסום הודעה על  4לפי הנוסח שבתוספת השמינית לתקנות אלה, עד תום 

באתר המשרד, למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו  קיומה של יתרת מים לחלוקה

 החקלאית.
 

 

מכמות המים השפירים או האחרים  30%צרכן רשאי להגיש בקשה להעביר עד  )א( .12

עביר והצרכן המקבל, בהתאמה(, הצרכן המ –שהוקצתה לו לצרכן אחר )להלן בתקנה זו 

 בהתקיים כל התנאים האלה:

 31הצרכן המעביר והצרכן המקבל הגישו בקשה להעברה עד יום  (1)

באוקטובר של השנה שבעדה מתבקשת ההעברה, על גבי טופס בקשה הערוך לפי 

הנוסח שבתוספת התשיעית, למחוז המשרד שבתחומו עיקר הפעילות החקלאית 

 של הצרכן המקבל;

לצרכן המעביר יש יתרת מים שלא נוצלה מהקצאתו לאותה שנה, שלא  (2)

 תפחת מהכמות שאותה הוא מבקש להעביר;

 ;11הצרכן המעביר לא קיבל באותה שנה תוספת להקצאתו לפי תקנה  (3)

 הצרכן המקבל לא חורג מהקצאתו לאותה שנה במועד הגשת הבקשה; (4)

ל הצרכן המקבל מעבר לתקרת ההעברה המבוקשת לא מעלה את ההקצאה ש (5)

ההעברה המבוקשת לא מעלה  –הקצאתו; ולגבי צרכן מקבל המבצע מיזם חקלאי 

 מתקרת הקצאתו; 120%-את ההקצאה מעבר ל

ניתן לבצע את ההעברה מבחינת יכולת האספקה ומבחינה הידרולוגית, לפי  (6)

 קביעת הרשות הממשלתית למים ולביוב;

הוא סיפק את כל כמות המים  –יתופית חקלאית אם הצרכן המעביר אגודה ש (7)

הדרושה לחקלאים הפעילים ולעיבוד חקלאי של שטחיו בידי האגודה, לרבות 

 עיבוד משותף.

המנהל הכללי של המשרד או מי שהסמיך לעניין זה, רשאי להתיר העברת מים  )ב( 

 ה.שהתבקשה לפי תקנת משנה )א(, אם מצא כי התקיימו כל התנאים בתקנה האמור

צרכן רשאי להגיש בקשה להעביר עד מלוא הקצאתו לאותה שנה, לצרכן אחר,  )ג( 

( שבתקנת משנה )א(, ובלבד 6( עד )2בכפוף לקיומם של התנאים המפורטים בפסקאות )

בנובמבר של השנה שבה מתבקשת ההעברה, על גבי  14שהבקשה להעברה תוגש עד יום 

עית, למחוז המשרד שבתחומו עיקר הפעילות טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת התשי

 החקלאית של הצרכן המקבל, בכל אחד מן המקרים האלה:

הצרכן המעביר והצרכן המקבל חד הם וההעברה נעשית מרישיון הפקה  (1)

 ;רישויאחד שברשותו לרישיון הפקה אחר שברשותו למשך שנת ה

בעל מניות, לפי הצרכן המעביר הוא התאגדות והצרכן המקבל הוא חבר או  (2)

העניין, באותה התאגדות או שהצרכן המעביר הוא חבר או בעל מניות, לפי 

העניין, בהתאגדות שהיא הצרכן המקבל, והכול בכפוף לכל דין החל על 

 ההתאגדות.

  מים העברת
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המנהל הכללי של המשרד או מי שהסמיך לעניין זה, רשאי להתיר העברת מים  )ד( 

 כי התקיימו כל התנאים בתקנה האמורה. שהתבקשה לפי תקנת משנה )ג(, אם מצא

על אף האמור בתקנות אלה, לצרכנים שמחזיקים באדמות הכבול שבעמק החולה,  .13

 יוקצו בשל אותן אדמות מים שפירים לפי הקבוע בהסכם הכבול.

על אף האמור בתקנות אלה, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בהסכם מיום ז'  .14

( בין המדינה לבין אגודת המים עמק הירדן, אגודה 2009נובמבר ב 24בכסלו התש"ע )

אגודת  –חקלאית שיתופית בע"מ, ומפעל המים האזורי מי חצר, שותפות לא רשומה )להלן 

להסכם; ההסכם מונח לעיון  5המים(, יוקצו לאגודת המים מים שפירים ואחרים לפי סעיף 

 הציבור במשרד ומפורסם באתר האינטרנט שלו.

פיתחו צרכנים מפעל מים, למעט מפעל השבה, באזור המפורט בנספח ב' להסכם  .15

המים, על בסיס הסכמה מוקדמת בין אותם צרכנים למדינה, המעוגנת בנספח ב' כאמור, 

שלפיה יינתנו תוספות מים לצרכנים מאותו אזור, רשאי מנהל הרשות הממשלתית להקצות 

מפעל, אם ראה כי הם עומדים בתנאים שקבעה  תוספות להקצאתם של צרכנים כאמור, מאותו

המדינה; נתן מנהל הרשות הממשלתית הקצאה לפי תקנה זו, יונחו פרטי ההקצאה ותנאיה 

לעיון הציבור ברשות הממשלתית למים ולביוב ויפורסמו באתר האינטרנט שלה שכתובתו: 

www.water.gov.il. 

 

 ת מים שפירים בשנת שמיטההקצא

הכללים  בשנת שמיטה יחולושפירים  , על הקצאת מים3-ו 2על אף האמור בתקנות  .16

 האלה: 

 או באזור מנותק העוסק בפעילות חקלאית במערכת הארציתאו מיזם חקלאי לכל צרכן ( א)

בתוספת  1כמות המים השפירים כמפורט בטבלה  תוקצה לפעילות חקלאיתבשנת השמיטה, 

 העשירית או מים אחרים, בהתאם ליכולת האספקה.

 ( תינתן לצרכן בכפוף לכך שהגיש למחוז המשרד שבתחומו)אההקצאה לפי תקנת משנה )ב( 

שנת השמיטה שנת הרישוי שבמהלכה חלה במרץ של  30עיקר פעילותו החקלאות, עד יום 

בצירוף , העשירית, טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת שבעדה מוגשת הבקשה

  המפורטים בה.המסמכים 

 30עד יום על אף האמור בתקנת משנה )ב(, צרכן רשאי להגיש את טופס הבקשה )ג( 

כאמור, ואולם  בצירוף המסמכים ,שנת השמיטהשל שנת הרישוי שבמהלכה חלה בנובמבר 

ם ההקצאה לפי תקנה זו תינתן לצרכנים כאמור מתוך היתרה שתיוותר לאחר ההקצאה לצרכני

 ישו את בקשותיהם במועד לפי תקנת משנה )ב(.שהג

 

 

 ראשונה תוספת

 (1, "אזור סובב כנרת" שבתקנה , "אזור רמת הגולן""גליל עליון ההגדרות "אזור )

 הכבול אדמת

 לאגודת מים הקצאת
 הירדן עמק המים

 מים תוספות הקצאת
 המים הסכם לפי אזוריות

http://www.water.gov.il/
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 שנייהת תוספ

 (1ההגדרות "תקן המים" ו"תקן נחלה" שבתקנה )

 2019-ט"תשע' תק
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 שלישיתת תוספ

 (4תקנה )

 1טבלה 

מטר מעוקב לראש  בעל החיים

 לשנה

וקב מטר מע

 לראש למחזור

מטר מעוקב 

לראש במקום 

 הסגר

-מטר מעוקב ל

 כוורות 1,000

  0.211  7.0 כבשים ועזים לבשר

    12.0 כבשים ועזים לחלב

טלאים או גדיים 

לפיטום מגיל חצי שנה 

 במכלאות

2.0    

  0.663   בקר

    22.0 בקר במרעה

    30.0 גלים לפיטוםע

    98.0 פרה בעדר חלב

ות רבייה קלות מטיל

 ומטילות כבדות

0.110    

    0.125 מטילות רבייה כבדות

   0.015  פטמים

תרנגולי הודו מטילות 

 לרבייה

 0.140   

   0.115  תרנגולי הודו לבשר

 2019-ט"תשע' תק
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    0.0096 אפרוח במדגרה

    49.3 חזירים )אמהות(

  3  100.0 סוסים

 0.5    דבורים במכוורת

 

 2טופס 

 מים לבעלי חיים במיזם חקלאיבקשה להקצאת 

      לכבוד מחוז 

 )יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

 פרטי המבקש: .1

      מס' זהות: 

      כתובת:       שם המבקש: 

      פקסימילה:       טל' נייד:       טל': 

      דואר אלקטרוני: 

 לגבי מבקש שהוא בעל הקצאה לפעילות חקלאית: .2

      מס' זהות: 

      מס' צרכן ראשי ברישיון:       שם צרכן ראשי: 

      מס' צרכן משנה ברישיון:       שם צרכן משנה: 

      הקצאת מים אחרים:       הקצאת מים שפירים: 

 על מגיש הבקשה לצרף את המסמכים המפורטים להלן כתנאי לדיון בבקשה:

לפעילות מסמכים המעידים כי המבקש הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית  (1)

 המבוקשת;

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  (2)

 ;1976-התשל"ו

, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת 3אישור ספק המים, בנוסח המצורף כטופס  (3)

 אספקה למבקש;

יים לשנה אישור השירותים הווטרינריים של המשרד על חיסון עדכני של בעלי הח (4)

 –שבעדה מבוקשת ההקצאה, אם נדרש חיסון כאמור לפי דין; בהעדר אישור עדכני 

 יוצג האישור האחרון הקיים;

 רישוישהוגש למס הכנסה לשנה הקודמת לשנת ה 1220מיזם חקלאי קיים יצרף טופס  (5)

עם חותמת "התקבל" של מס הכנסה; אם טרם הוגש לשנה הקודמת כאמור, ניתן 

טופס שהוגש לשנה שלפניה; ואולם אם המבקש התאגדות, יצרף את להגיש את ה

 מתוך מאזן ההתאגדות לאותה שנה, חתום רישויפירוט גידוליו לשנה הקודמת לשנת ה

 ביד רואה החשבון של ההתאגדות.

 

 חתימת הצרכן המבקש _________________

      תאריך 
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       1עמדת מחוז המשרד

 על צירוף הטפסים אישור 

 ______________________________ 

 )שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך( 

 

 3טופס 

 אישור ספק המים על יכולת אספקה

      שם ספק המים: 

      מס' רישיון ברשות הממשלתית למים ולביוב: 

       מס' זהות       לצרכן       לספק מים שפירים  אני מאשר כי באפשרותי

      לגוש/חלקה 

      מקור המים המועדף הוא: 

      שם מורשה החתימה מטעם הספק: 

 

 ת: ___________________חתימת מורשה החתימה: __________________ חותמ

      תאריך: 

, לפי סמכויותיההממשלתית למים ולביוב רשות היובהר כי קביעת זהות הספק תיעשה בידי 

 רשות לקבוע את הספק הנזכר לעיל כמי שיספק את ההקצאה.הואין במסמך זה לחייב את 

 

 רביעיתת תוספ

 (5תקנה )

 ות חקלאית חדשהטופס בקשה להקצאת מים בעד פעיל

      לכבוד מחוז 

 )יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

פרטי המבקש )אם המבקש אינו צרכן עדיין אין למלא פרטי צרכן ראשי וצרכן  .1

 משנה(:

      מס' זהות 

      ראשי ברישיון: מס' צרכן       שם צרכן ראשי: 

      מס' צרכן משנה ברישיון:       שם צרכן משנה: 

      טל':       כתובת: 

      פקסימילה:       טל' נייד: 

      דואר אלקטרוני: 

הקצאת המים השפירים החדשה המבוקשת/התוספת המבוקשת להקצאה הקיימת:  .2

 מטרים מעוקבים      

                                                   
יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה שמוציא  1

 .הממשלתיתרשותהמנהל 

 2019-ט"תשע' תק
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השימוש המיועד לכמות המים השפירים הנוספת המבוקשת )יש לפרט סוגי גידולים  .3

      והיקף שטחים(: 

 אין למלא את הפרטים(:כתובת בעל הרישיון )אם המבקש אינו צרכן עדיין  .4

      מס' בית       רח'       עיר 

      ת"ד       מיקוד 

      פקסימילה:       טל' נייד:       טל': 

      דואר אלקטרוני: 

      מהי צורת ההתאגדות:  –אם המבקש הוא התאגדות  .5

      פירוט גוש/חלקה של השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה:  .6

 על מגיש הבקשה לצרף כל אחד מהמסמכים המפורטים להלן כתנאי לדיון בבקשה:

 ות המבוקשת;כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעיל (1)

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  (2)

 ;1976-התשל"ו

סימון השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה על גבי תצלום אוויר בתוספת פרטים מזהים,  (3)

שיאפשרו איתור מדויק של השטח, כגון מספר גוש, מספר חלקה, שם היישוב 

 ;2וקואורדינטות

, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת 1ישור ספק המים, בנוסח המצורף כטופס א (4)

 אספקה למבקש על גבי טופס הערוך לפי הנוסח.

 

 חתימת המבקש ___________________

      תאריך 

 

 1טופס 

 3אישור ספק המים על יכולת אספקה

      שם ספק המים: 

      שות הממשלתית למים ולביוב: מס' רישיון בר

      מס' זהות       כי באפשרותי לספק מים שפירים לצרכן אני מאשר 

      לגוש/חלקה 

      מקור המים המועדף הוא 

      שם מורשה החתימה מטעם הספק: 

 

 חתימת מורשה החתימה: __________________ חותמת: _________________

                                                   
(, אם הבקשה היא להקצאה בעד פעילות חקלאית חדשה, שהמבקש לא היה חייב 3על אף האמור בפסקה ) 2

 לפי דין להגיש בשלה מסמכים כאמור, ימציא המבקש מסמכים אלה למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו

 באוגוסט של השנה העוקבת לשנה שבעדה מוגשת הבקשה. 31החקלאית, עד יום 

לפי סמכויותיה, ואין במסמך זה  ולביוב מיםממשלתית לת זהות הספק תיעשה בידי רשות היובהר כי קביע 3
 רשות לקבוע את הספק הנזכר לעיל כמי שיספק את ההקצאה.הכדי לחייב את 
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      תאריך: 

 

 חלק ב'

 )ד((6)תקנה 

 טופס בקשה להקצאת תוספת מים אחרים

 לכבוד מחוז

 )יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

 :פרטי הצרכן מעביר המים .1

      מס' זהות 

      שם צרכן משנה:       שם צרכן ראשי: 

      מס' צרכן משנה ברישיון:       מס' צרכן ראשי ברישיון: 

      טל':       כתובת: 

      דואר אלקטרוני:       מילה: פקסי      טל' נייד: 

      מ"ק       התוספת המבוקשת להקצאה הקיימת: 

      שנים:  5התפלגות צפויה של צריכת המים על פני 

      טחים(: השימוש המיועד לתוספת המבוקשת )יש לפרט סוגי גידולים והיקף ש

      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 

 4עמדת מחוז המשרד

      

 

 _______________________ 

 שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך 

 

 1טופס 

 5יכולת אספקהאישור ספק המים האזורי על 

                                                   
יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה שמוציא  4

 .הממשלתית רשותהמנהל 

לפי סמכויותיה, ואין במסמך זה ולביוב מים ממשלתית לרשות ההיובהר כי קביעת זהות הספק תיעשה בידי  5
 רשות לקבוע את הספק הנזכר לעיל כמי שיספק את ההקצאה.הכדי לחייב את 
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       שם ספק המים:

      מס' רישיון ברשות הממשלתית למים ולביוב: 

      ת"ז:       אני מאשר כי באפשרותי לספק מים אחרים לצרכן 

      בעבור גוש/חלקה 

      שם מורשה החתימה מטעם הספק: 

 

 חתימת מורשה החתימה: ________________ חותמת: _________________

      תאריך: 

 

 חמישית תוספת

 (7תקנה )

 חלק א'

 הכמות הנהוגה לפעילות הטיפול הראשוני לפי סוגי ענפים

 כמות המים במ"ק לטון הענף החקלאי

 1 גזר

 5 פרי הדר

 7 תמר

 1 תפוח אדמה

 חלק ב'

 טופס בקשה להקצאת מים בעד פעילות לטיפול ראשוני

 לכבוד מחוז

 )יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

 פרטי הצרכן המבקש: .1

      מס' זהות 

      מס' צרכן ראשי ברישיון:       שם צרכן ראשי: 

      מס' צרכן משנה ברישיון:       שם צרכן משנה: 

      טל':       כתובת: 

      פקסימילה:       טל' נייד: 

      דואר אלקטרוני: 

 בעל הרישיון המפורט: כתובת .2

      מס' בית       רח'        עיר

      ת"ד       מיקוד 

      פקסימילה:       טל' נייד:       טל': 

      דואר אלקטרוני: 

 מ"ק       2014מ"ק;        2013מ"ק;        2012שפירים צריכת מים  .3

 מטרים מעוקבים      הכמות המבוקשת להקצאה:  .4

 על מגיש הבקשה לצרף כל אחד מהמסמכים המפורטים להלן כתנאי לדיון בבקשה:

 ;רישויש השנים שקדמו לשנת החשבוניות על נתוני הצריכה בשלו (1)
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 אישור ספק מים על יכולתו לספק את המים למיזם; (2)

אישור ספק שירותי ביוב על העדר מניעה למתן ההקצאה למיזם החקלאי מבחינת  (3)

 הספק שירותים בתחום הביוב;

 

 חתימת המבקש _________________

      תאריך 

       6עמדת מחוז המשרד

 אישור על צירוף הטפסים 

 __________________________ 

 )שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך( 

 

 שישית תוספת

 (8תקנה )

 טופס בקשה לצורך הקצאת מים לייצור צמחים או גידול בעלי חיים שמטרתם שיקומית

      לכבוד מחוז 

 רד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(למחוז המש)יש להגיש 

 פרטי הצרכן המבקש: .1

      מס' זהות 

      מס' צרכן ראשי ברישיון:       שם צרכן ראשי: 

      מס' צרכן משנה ברישיון:       שם צרכן משנה: 

      טל':       כתובת: 

      פרסימילה:       טל' נייד: 

      דואר אלקטרוני: 

      הקצאת מים אחרים:       הקצאת מים שפירים: 

 ם במיזם החקלאי כל התנאים האלה:בחתימתו על טופס זה מצהיר המבקש כי מתקיימי .2

 כל הפעילות במיזם מתבצעת למטרה שיקומית בלבד; (1)

 בעלי מקצוע שהוכשרו לנושא מבצעים את הפעילות; (2)

 12הפעילות השיקומית במיזם מתקיימת במסגרת תכנית שיקומית מובנת הכוללת  (3)

 מפגשים בשנה לפחות לכל מטופל.

 

      תאריך:  ____________חתימת הצרכן המבקש _________

 

      תאריך:  חתימה וחותמת עורך דין: ___________________

 

                                                   
יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה שמוציא  6

 רשות המים.מנהל 
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 2טופס 

 לכבוד

 לשכת מנכ"ל

mankal@molsa.gov.il/mankalit@education.gov.il 

 משרד הרווחה( –הרווחה והשירותים החברתיים )להלן  משרד

 חלק א': פרטי המבקש

      מס' ע"ר/ח"פ:       שם המבקש: 

      שם איש קשר:       כתובת: 

      לה: מס' פקסימי      נייד:       מס' טלפון: 

      כתובת דואר אלקטרוני: 

 חלק ב': הבקשה

משרד הרווחה(  –המבקש מבקש בזה את אישור משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן 

 לצורך הקצאת מים לייצור צמחים או לגידול בעלי חיים אשר מטרתם שיקומית לפי תקנות

 תקנות המים(. –)להלן  2018-ים לחקלאות(, התשע"חהמים )אמות מידה להקצאת מ

      להלן תיאור אופי פעילותו השיקומית של המבקש: 

האוכלוסייה הנהנית מהפעילות השיקומית של המבקש )לדוגמה: אנשים עם מוגבלויות, ילדים 

      ן(: בסיכון, זקנים, משפחות מוחלשות, גמילה והתמכרויות, נוער וצעירים בסיכו

 האם יש התקשרות חוזית בין משרד הרווחה לבין המבקש: כן/לא

 אם כן, נא לפרט

      שם היחידה האחראית במשרד הרווחה לביצוע ההתקשרות 

      המבקש קיבל תמיכה ממשרד הרווחה בשנת: 

      הפרויקט שבעבורו אושרה התמיכה: 

 חלק ג': עמדת משרד הרווחה

 הבקשה מאושרת 

      המבקש נדחית מהנימוקים האלה:  

 

             ________________________ 

 חתימה וחותמת מנכ"ל תאריך 

 

 שביעית תוספת

 (10תקנה )

 קשה לתיקון חישוב הקצאת מיםטופס ב

 לכבוד מחוז

 )יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

 פרטי הצרכן המבקש: .7

      מס' זהות: 

      שי ברישיון: אמס' צרכן ר      שם צרכן ראשי: 

mailto:mankal@molsa.gov.il/mankalit@education.gov.il
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      מס' צרכן משנה ברישיון:       שם צרכן משנה: 

      טל':       כתובת: 

      פקסימילה:       טל' נייד: 

      דואר אלקטרוני: 

      הקצאת מים אחרים:       הקצאת מים שפירים: 

 פירוט טעות החישוב הנטענת: .8

 הצרכן המבקש מצהיר בזה כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.

 

 חתימת הצרכן המבקש ____________________

      תאריך 

       7עמדת מחוז המשרד

 

 __________________________ 

 וז, חתימתו ותאריך()שם עובד המח 

 

 שמינית תוספת

 (11תקנה )

 טופס בקשה להקצאת תוספת מים שפירים

 לכבוד מחוז

 המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש()יש להגיש למחוז 

 פרטי הצרכן המבקש: .1

      מס' זהות 

      מס' צרכן ראשי ברישיון:       שם צרכן ראשי: 

      מס' צרכן משנה ברישיון:       שם צרכן משנה: 

      טל':       כתובת: 

      פקסימילה:       טל' נייד: 

      דואר אלקטרוני: 

 הרישיון המפורט: כתובת בעל .2

      מס' בית       רח'       עיר 

      ת"ד       מיקוד 

      פקסימילה:       טל' נייד:       טל': 

 מטרים מעוקבים      ימת: התוספת המבוקשת להקצאה הקי .3

השימוש המיועד לכמות המים השפירים הנוספת המבוקשת )יש לפרט סוגי גידולים  .4

      והיקף שטחים(: 

                                                   
יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה שמוציא  7

 מנהל רשות המים.
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      פירוט גוש/חלקה של השטח שבעדו מבוקשת התוספת להקצאה:  .5

תיים בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה לצרף .   על מגיש בקשה שנטע גידולים רב שנ6

 תצלומי אוויר של השטח עובר ולאחר הנטיעה, כתנאי לדיון בבקשה.

על מגיש בקשה המבקש להגדיל פעילותו החקלאית בשטח חקלאי קיים לצרף  . 7

 ;חשבוניות בעד רכישת השתילים, כתנאי לדיון בבקשה

 

 

      תאריך:  .............. חתימת המבקש: ___________________

       8עמדת מחוז המשרד

 

 __________________________ 

 )שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך( 

 

 תשיעית תוספת

 (12תקנה )

 טופס בקשה להעברת מים

 לכבוד מחוז

 )יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המקבל(

 ים:פרטי הצרכן מעביר המ .1

      מס' זהות: 

      מס' צרכן ראשי ברישיון:       שם צרכן ראשי: 

      מס' צרכן משנה ברישיון:       שם צרכן משנה: 

      טל':       כתובת: 

      פקסימילה:       טל' נייד: 

      דואר אלקטרוני: 

      הקצאת מים אחרים:       הקצאת מים שפירים: 

      נכון לתאריך:       יתרת הקצאת מים שפירים שטרם נוצלה: 

      נכון לתאריך:       אחרים שטרם נוצלה יתרת הקצאת מים 

 פרטי הצרכן מקבל המים: .2

      מס' זהות: 

      מס' צרכן ראשי ברישיון:       שם צרכן ראשי: 

      ן: מס' צרכן משנה ברישיו      שם צרכן משנה: 

      טל' נייד:       טל':       כתובת: 

      דואר אלקטרוני:       פקסימילה: 

                                                   
יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה שמוציא  8

 מנהל רשות המים.



 2018-תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(, תשע"ח
 נוסח מלא ומעודכן
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 כמות וסוג המים שמבקשים הצרכן המעביר והצרכן המקבל להעביר: .3

 מטרים מעוקבים      כמות המים: 

      צרכן מקבל:  –סוג המים       צרכן מעביר:  –סוג המים 

      צרכן מקבל:  –ספק המים       צרכן מעביר:  –ספק המים 

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

 לבצע את ההעברה(.

 )ג((:12האם בצרכן המעביר ובצרכן המקבל מתקיים אחד מאלה )תקנה  .4

לצרכן יש יותר מרישיון הפקה אחד, והוא מבקש להעביר הקצאת מים  (1) 

שניתנה לו לפי רישיון הפקה אחד, כך שתיווסף להקצאת מים שניתנה לו 

 ;רישויך שנת הלפי רישיון הפקה אחר שברשותו למש

הצרכן המעביר הוא התאגדות כהגדרתו בתקנות המים )אמות מידה להקצאת  (2) 

ההתאגדות( שהצרכן  –)להלן בטופס זה  2018-מים לחקלאות(, התשע"ח

 המקבל הוא חבר או בעל מניות בו, לפי העניין;

ת, לפי העניין, בהתאגדות, שהוא הצרכן המעביר הוא חבר או בעל מניו (3) 

 הצרכן המקבל.

 והצרכן המעביר מצהירים בזה כי הפרטים שמילאו בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים. הצרכן המקבל

 

 חתימת הצרכן המעביר _______________ חתימת הצרכן המקבל _______________

      תאריך 

       9עמדת מחוז המשרד

 

 __________________________ 

 )שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך( 

 

 

 תוספת עשירית

 (16 תקנה)

 טופס בקשה להקצאת מים שפירים בשנת שמיטה

 

 1טבלה 

 להקצאה בשנת השמיטההשפירים כמות המים 

 לדונםכמות המים במ"ק  הענף החקלאי

 1,200עד  גידול בחממה

 700עד  גידול בשטח פתוח

 

 

                                                   
שור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה שמוציא יובהר כי עמדת המחוז אינה אי 9

 מנהל רשות המים.



 2018-תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(, תשע"ח
 נוסח מלא ומעודכן
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 לכבוד מחוז

 )יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

 פרטי הצרכן המבקש: .1

      מס' זהות 

      מס' צרכן ראשי ברישיון:       שם צרכן ראשי: 

       מס' צרכן משנה ברישיון:      שם צרכן משנה: 

      טל':       כתובת: 

      פקסימילה:       טל' נייד: 

      דואר אלקטרוני: 

 כתובת בעל הרישיון המפורט: .2

      מס' בית       רח'       עיר 

      ת"ד       מיקוד 

      פקסימילה:       טל' נייד:       טל': 

השימוש המיועד לכמות המים השפירים המבוקשת )יש לפרט סוגי גידולים והיקף  . 3

      שטחים(: 

      פירוט גוש/חלקה של השטח שבעדו מבוקשת התוספת להקצאה:  .4

 

 על מגיש הבקשה לצרף כל אחד מהמסמכים המפורטים להלן כתנאי לדיון בבקשה:

מסמכים המעידים כי המבקש הוא בעל זכות לשימוש חקלאי בקרקע שבעדה מתבקשת  (1)

 ההקצאה;

 ,ציבוריים חוק עסקאות גופיםל 2סעיף שומות לפי פנקסי חשבונות ורעל ניהול אישור  (2)

 ;197610-התשל"ו

פרטים מזהים,  בתוספת ירוסימון השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה על גבי תצלום או (3)

ישוב היחלקה, שם מספר גוש,  שיאפשרו איתור מדויק של השטח, כגון מספר

 ;דינטותרוקואו

 1בי טופס הערוך לפי נוסח טופס אישור ספק המים על יכולת אספקה למבקש על ג( 4)

 שבתוספת הרביעית;

 רכישת התוצרתקהילה שומרת שמיטה ל( מסמכים המעידים כי המבקש התקשר עם 5)

 החקלאית בשנת השמיטה.

 

 

 חתימת המבקש _________________

      תאריך 

       11עמדת מחוז המשרד

                                                   
 .280' עמ, ו"התשל ח"ס 10

יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה שמוציא  11
 הממשלתית.רשות המנהל 
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 על צירוף הטפסים אישור 

 __________________________ 

 )שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך( 
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