
 טיוטת תקנות
 

 שם התקנות המוצעות .א

 2019- , התש"פ)2 (תיקון מס'(אמות מידה להקצאת מים לחקלאות),  המיםתקנות 

 

 מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן  .ב

החוק), קובע כי שר החקלאות ופיתוח הכפר יקבע  –(להלן  1959-א לחוק המים, התשי"ט25 סעיף

רשות המים)  –בתקנות אמות מידה להקצאת מים בידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן 

לפי סעיף זה, הותקנו תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים  .חקלאות למטרת לצריכהברישיונות, 

 , הקובעות הוראות קבע בעניין הקצאת מים לחקלאות. 2018 –, התשע"ח לחקלאות)

קבעה הרשות הממשלתית למים , 2019-"פכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התש בטיוטת

 לשנת למטרות חקלאות במערכת הארצית ובאזורים המנותקים הקצאות המים השפירים ולביוב את

ם, כי אזור מעלה הכנרת יפוצל לשני אזורים, אשר לכל אחד מהם . בין היתר נקבע בכללי2020 הרישוי

 אזור רמת הגולן ואזור הגליל העליון. -תקבע הקצאה נפרדת של מים לחלוקה למטרות חקלאות 

תוספת הראשונה לתקנות המים את המפה שבההגדרה ולעדכן טת התקנות המוצעת, מוצע בטיו

את טבלת ההקצאה השנתית לבעל ולהתאימה לחלוקה החדשה של האזורים המנותקים וכן לעדכן 

 .לתקנות תוספת השלישיתחיים המצויה ב
 

 להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:  .ג

 : החקלאות ופיתוח הכפר טיוטת תקנות מטעם משרד

 2019-, התש"פ(תיקון)(אמות מידה להקצאת מים לחקלאות),  המיםטיוטת תקנות 

 

החוק),   –(להלן  19591-, התשי"טהמים לחוק א25 סעיףבתוקף סמכותי לפי   

 אני מתקין תקנות אלה:

   

המילים "האזור המסומן אזור מעלה כנרת במפה "אזור מעלה כנרת" בהגדרת   .1 הגדרהתיקון 

האזור המסומן במפה יבוא "יימחקו, ובמקומן  –שבתוספת הראשונה" 

 אזור גליל עליון ואזור רמת הגולן".שבתוספת הראשונה 

 

                                                        
 .331; התשס"ו, עמ' 169ס"ח התשי"ט, עמ'  1



החלפת התוספת 

 הראשונה
 במקום התוספת הראשונה לתקנות המים יבוא:  .2

 תוספת ראשונה  

 

 

 

עדכון התוספת 

 השלישית
(אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), בתוספת השלישית לתקנות המים  .3

 , יבוא:1, במקום טבלה 2018-התשע"ח

מטר מעוקב לראש  מעוקב לראש לשנהמטר  בעל החיים"  
 למחזור

  7.0 כבשים ועזים לבשר
  12.0 כבשים ועזים לחלב

טלאים או גדיים 
לפיטום מגיל חצי שנה 

 במכלאות

2.0  

  22.0 בקר במרעה
  30.0 לפיטום עגלים

  98.0 פרה בעדר חלב
מטילות רבייה קלות 

 ומטילות כבדות
0.110  

  0.125 מטילות רבייה כבדות
 0.015  פטמים

תרנגולי הודו מטילות 
 לרבייה

 0.140 

 0.115  תרנגולי הודו לבשר
  49.3 חזירים (אמהות)

 " 100.0 סוסים
   0.0096 אפרוח במדגרה

 
 )20___ ב________ התש_______ (___ ב________ ____

 [תאריך עברי] ([תאריך לועזי])

 )3-4025 (חמ

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 בן בנציון נתניהו בנימין

 שר החקלאות ופיתוח הכפרמ"מ 
 

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

בכללי המים וקביעת  נוכח פיצול אזור מעלה כנרת לאזור רמת הגולן ואזור הגליל העליון   2-ו 1 סעיפים

לעדכן את המפה שבתוספת וכן לתקן את הגדרת האזור נוצר צורך  ,הקצאות מים שונות לאזורים אלה



 הראשונה לתקנות.

 

שבתוספת השלישית לתקנות קובעת את תקן המים להקצאת מים שפירים לבעלי  1טבלה    3סעיף 

 .טבלה שבתוספתלעדכן את הנוצר צורך  אפרוחים במדגרה,ל נוכח עדכון תקני המים חיים לשנה ולמחזור.
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