
 טיוטת תקנות
 

 שם התקנות המוצעות .א

 2020- פ", התש)הוראת שעה((אמות מידה להקצאת מים לחקלאות),  המיםתקנות 
 

 

 מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן  .ב
, קבעה מועצת רשות 2019-"פ(הסדר מפורט לאזור קיצוב), התש כללי המים טיוטתלהוראות בהתאם 

 2721 תהיה במערכת הארציתחקלאות מטרות המים השפירים ל הקצאת, 2020 הרישוי המים כי לשנת

למטרות חקלאות לא  באזור סובב כנרתהקצאת המים השפירים להפקה מיליון מטרים מעוקבים, 

למטרות  גליל עליוןהקצאת המים השפירים להפקה באזור  ,מיליון מטרים מעוקבים 80 תעלה על

הגולן למטרות חקלאות רמת ובאזור  ,מים שפיריםמיליון מטרים מעוקבים  81 חקלאות לא תעלה על

מיליון מטרים מעוקבים למדגה  75ובנוסף עד מיליון מטרים מעוקבים מים שפירים  51 לא תעלה על

  מתועש.

מודל תיקון לתקנות אלו נוכח כמויות המים השנתיות העומדות לחלוקה לצרכני מים לחקלאות, מוצע ב

, כקבוע בהוראות תקנות המים (אמות מידה הנוכחית להקצאת המים השפירים בשנת ההקצאה

 .2018-להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח
 

 להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:  .ג

  

                                                        
 בכפוף להחלטת מועצת רשות המים 1



  2019 -פתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), התש"

 

החוק), אני  –(להלן  19592-, התשי"טהמים לחוקא 25 סעיף לפיבתוקף סמכותי   

 :מתקין תקנות אלה

   

 –בתקנות אלה   .1 הגדרות

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות  -" 2019 שעהה"הוראת   

 ;92013-ט)(הוראת שעה), התשע"9201בשנת 

 ;2019-פכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התש"טיוטת  –"כללי המים"   

תקנות המים (אמות מידה להקצאת שיש לו בלכל מונח אחר תהא המשמעות   

 ;20184 -מים לחקלאות), התשע"ח 

הקצאת מים 

שפירים באזור 

 המערכת הארצית

שראשיתה בסיפא, יבוא: "לעניין שנת ההקצאה  ,(א) לתקנות המים2תקנה ב .2

, יראו את רישיון ההפקה האחרון )2020בינואר  1ביום ד' בטבת התש"פ (

לצרכן בשנה שקדמה לשנת ההקצאה עובר לתחילתה כרישיון ההפקה שהוצא 

 ".2019של הוראת השעה 

הקצאת מים 

  אחרים
בסיפא, יבוא: "לעניין שנת ההקצאה (א) לתקנות המים, 6תקנה ב )1( .3

, יראו את רישיון ההפקה )2020בינואר  1שראשיתה ביום ד' בטבת התש"פ (

הקצאה עובר האחרון, כרישיון ההפקה שהוצא לצרכן בשנה שקדמה לשנת ה

 ".2019לתחילתה של הוראת השעה 

מתקרת  25%עד "יבוא: בסיפא, לתקנות המים,  )1((ד)6בתקנה  )2(  

 ".לפי הנמוך מביניהם –על ידם  או מהכמות שהתבקשה תםהקצא

מתקרת  25% -בשהקצאתם נמוכה " :), בסיפא, יבוא2(ד)(6בתקנה  )3(  

 ."לפי הנמוך מביניהם – םאו מהכמות שהתבקשה על ידשלהם ההקצאה 

 ) יבוא: 2(ד)(6לאחר תקנה  )4(  

 ) הגדלת כמות המים האחרים לצרכני המפעל הקיימים".3"ד(   

 ).2020בדצמבר  31תוקפן של תקנות אלה עד יום טז' בטבת התשפ"א ( .4 תוקף

 

 

                                                        
 .394, עמ' 2604התשע"ז  , 333; התשס"ו, עמ' 169ס"ח התשי"ט, עמ'  2
 3208, עמ' טק"ת התשע" 3
 1772ק"ת התשע"ח, עמ'   4

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2604.pdf


 )2020( ____________  פ_____________ התש"

             )  3-4025(חמ  

 

         ___________________ 
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

ההוראות שעניינן אמות מידה להקצאת מים לחקלאות קבועות בתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים 

  (להלן: "תקנות המים").  2018-לחקלאות), התשע"ח

צפויה , )"כללי המים" –(להלן  2019-"פכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשטיוטת ל בהתאם

, כמות המים השפירים לחקלאות שתעמוד לחלוקה במערכת 2020כי לשנת  לקבוע מועצת רשות המים

 ,מיליון מטרים מעוקבים 80, באזור סובב כנרת עד בלבד מיליון מטרים מעוקבים 272 הארצית תהיה

ובנוסף מיליון מטרים מעוקבים  51 עדובאזור רמת הגולן  ,מיליון מטרים מעוקבים 81 עדבאזור גליל עליון 

, כי מנהל רשות המים רשאי, בתנאים םכלליבכן נקבע  מיליון מטרים מעוקבים למדגה מתועש. 75עד 

לעיל, באמצעות מודל הגדלת ההקצאה, בהתאם  לכמויות המפורטותמים שנקבעו, להוסיף כמויות 

ערכת הארצית לא תעלה ההקצאה על ובכפוף למגבלות הבאות: במלכמויות הגשם שימדדו במהלך החורף 

 מלמ"ק. 59עד  וברמת הגולן 90בגליל עליון עד מלמ"ק  88מלמ"ק, באזור סובב כנרת עד  325

 

  .לחלוקת המים בשנת ההקצאה הנוכחית מודל הקצאהלאור כללי המים, מוצע בתקנות אלו 

 

 להלן דברי ההסבר להסדרים השונים בטיוטת התקנות:

 

 הגדרות של מונחים בהם נעשה שימוש בתקנות.  קובע  1סעיף 
 

, קבעה מועצת 2018-בהתאם להוראות כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ט   2סעיף 

השפירים המים  הקצאת, 2019רשות המים), כי לשנת הרישוי  –הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן 

תוספת  רשות המים, אישרה 2019בחודש מרץ  .מלמ"ק 258תהיה  במערכת הארציתלמטרות חקלאות 

חלוקת הקובעת את אופן מלמ"ק במערכת הארצית ובהתאם תוקנה הוראת שעה  40 -של כשפירים מים 

, כלל 2019 . במסגרת הוראת השעה)2019הוראת השעה  –(להלן  המים בין צרכני המערכת הארציתתוספת 

רש בין הקצאתם לאותה שנה ובין צריכתם לשנת שיעור ההפכנים קיבלו תוספת רוחבית בהתחשב בהצר

לעודד חקלאות ארוכת טווח,  במטרה כןשקיית מטעים וה. בנוסף, על מנת להקטין את היקף הפגיעה ב2017

או שנטעו גידולים רב שנתיים לאחר  2016לצרכנים שקיבלו תוספות "פיתוח" בשנת ניתנו תוספות מים 

 -על כ לעמוד כמות המים לחלוקה במערכת הארצית צפויהחית בשנת ההקצאה הנוכ .2016בינואר  1יום 



.  לפיכך, תוספות מים שניתנו אשתקד לפי 2019מלמ"ק בלבד, הדומה לכמות המים בראשית שנת  272

ובהתאם נקבע כי כמות המים  2020לעניין רישיון ההפקה לשנת  הוראת השעה אינן יכולות לבוא בחשבון

לצרכנים במערכת הארצית בשנת ההקצאה הנוכחית תהא כמות המים אשר נקבעה להם ברשיון ההפקה 

 .2019כפי שניתן בראשית שנת 

 

בקשה בהתאם שניתנו אשתקד לפי אחרים תוספות מים גם , למים השפיריםבדומה    3 סעיף

ובהתאם נקבע כי כמות המים  2020לעניין רישיון ההפקה לשנת  אינן יכולות לבוא בחשבון הוראת השעהל

בשנת ההקצאה הנוכחית תהא כמות המים אשר נקבעה להם ברשיון ההפקה כפי שניתן אלה לצרכנים 

כי ככל שיקבע מנהל הרשות הממשלתית למים לצרכני מפעלי השבה עוד נקבע,  .2019בראשית שנת 

של מים אחרים, יוטלו מגבלות על צרכנים חדשים וקיימים של מפעלי השבה אשר יגישו  הקצאה אחרת

המים האחרים הם מים זולים יותר ממים שפירים. לכן, צרכנים חדשים בקשה למתן  תוספות מים אחרים. 

רשות המים, או משיעור מנהל מתקרת ההקצאה כפי שתקבע להם ע"י  25%יהיו זכאים לתוספת בהיקף של 

לפי הנמוך בעוד יתרת התוספת, אם תהיה, תוקצה לצרכנים קיימים אשר שיעור המים האחרים  –בקשתם 

 מהנמוך לגבוה ועד למיצוי יתרת המים. –שלהם הוא נמוך ביחס לתקרת הקצאתם 

 

 

 תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד תום שנת הרישוי הנוכחית.  4סעיף 
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