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מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
!הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר 

כ"ג טבת תשע"ד 
26 דצמבר 2013 

תקנות המים לשנים 2014-2016 

רקע: א

עם השיפור בוודאות בזמינות המים במשק המים נוכח כניסתה של ההתפלה בהיקפים 

משמעותיים, החליטה מועצת רשות המים לקבוע הקצאה תלת שנתית של מים שפירים 

לחקלאות. לאור זאת, מועצת רשות המים, בישיבתה מיום 6.6.2013 קבעה כי ההקצאה הכוללת 

של המים השפירים לחקלאות במרחב התלת אגני תהיה בין השנים 2014-2016 בהיקף של 1.8 

מיליארד מ"ק. 

בנוסף להחלטה זו של המועצה בנוגע לכמויות המים, החליטה המועצה בישיבתה מיום 

31.10.2013 על קביעת תעריף אחיד לחקלאות, אשר יבוא במקום התעריף המדורג של מקורות 

למים שפירים – תעריף א', ב', ג'. תעריפי המים נקבעים בסמכות מועצת רשות המים, ואינם 

נכללים בתקנות המים הנקבעות על ידי משרד החקלאות, אך ביטול התעריף האחיד הינו בעל 

חשיבות רבה לצרכני המים השפירים, ולכן מצאנו לנכון לציין שינוי זה במסגרת מסמך זה. 

לאור הכמות הכוללת התלת שנתית עליה החליטה המועצה, משרד החקלאות מפרסם להערות 

הציבור את טיוטת תקנות המים הקובעות את החלוקה הפנימית של הכמויות שנקבעו במועצת 

רשות המים בין צרכני המים לחקלאות. 

בדומה למדיניות התלת שנתית עליה החליטה מועצת רשות המים, גם תקנות המים משקפות 

מדיניות תלת שנתית להקצאת המים לחקלאות. 

כבכל שנה, התקנות קובעות את אופן חלוקת המים לחקלאות לכל סוגי המים וכן לכל אזורי 

הארץ. 

פעילויות חקלאיות המזכות בהקצאת מים בתעריף חקלאי: ב
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בהתאם לתקנות המים הוגדר המונח חקלאות המזכה בהקצאת מים בתעריף חקלאי, כדלקמן: 

ייצור צמחים וגידול בעלי חיים לצורך הפקת תוצרתם לשיווק, וכן שלבי הריבוי, אקלום, שתלנות 

ומחקר ופיתוח של צמחים או בעלי חיים כאמור, לפי העניין"; פעילות חקלאית הנכללת בהגדרה 

זו רשאית לקבל הקצאת המים בהתאם לתקנות המים. 

הקצאות מים שפירים: ג

חלוקת המכסה הכוללת כפי שנקבעה על ידי מועצת רשות המים תחולק בין השנים כדלקמן: 

שנת 2014 – היקף של 585 מלמ"ק (תוספת של 55 מל"ק ביחס לשנת 2013); 

שנת 2015 – היקף של 600 מלמ"ק; 

שנת 2016 – היקף של 615 מלמ"ק. 

ככתוב, התקנות יהיו תקפות למשך 3 שנים. 

חישוב ההקצאה הבסיסית לכל צרכן בתחילת כל שנה, יסתמך על הקצאת סוף השנה 

הקודמת בניכוי ניודים והעברות שבוצעו נקודתית לאותה שנה. על הקצאה בסיסית זו 

תתווסף תוספת כדלקמן: 

תוספת אוטומטית: 1.

כ- 60% מתוספות המים ביחס לשנה הקודמת ייועדו למתן תוספת אוטומטית לצרכנים, 

שאינה כרוכה בהגשת בקשה. כך, לכל צרכן תינתן תוספת להקצאתו השנתית ביחס להקצאתו 

בשנה הקודמת. התוספת תחושב ביחס ישר לפער שבין הקצאתו הבסיסית באותה שנה לבין 

תקרת ההקצאה שחושבה עבורו. תקרת ההקצאה הינה מכפלת הנחלות בישוב בתקן המים 

האזור או מס' הדונמים המעובדים על קרקע מוחזקת כדין על ידי, כפי שדווח למשרד 

החקלאות מוכפלת במ"ק לדונם באזור, כפי שקבע המשרד ופרסם באתר האינטרנט שלו. 

ניתנת אפשרות לעדכן את תקרת ההקצאה בחקלאות הפרטית על ידי הגשת בקשה. בקשות 

שיוגשו עד 9.5 יקבלו תוספת להקצאת השנה הנוכחית, בקשות לאחר תאריך זה יתעדכנו 

בהקצאת השנה העוקבת. 

צרכן שהתוספת האוטומטית שחושבה עבורו חרגה ממכסת 89 שלו, הקצאתו השנתית תהיה 

מכסת 89. בשלב התוספות האוטומטיות לא תהיה חריגה בהקצאות ממכסת 89. 

תוספת בגין בקשה:  2.

עוד כ- 40% מהתוספת תינתן בהתאם לבקשות שיוגשו על ידי הצרכנים לקבלת תוספת בגין 

בקשה, המוגדרת כ"תוספת פיתוח", מיזמים חדשים ונקלטים חדשים. בקשות לקבלת 

תוספות אלו יתקבלו עד לתאריך 9.5 של אותה שנה. את הבקשות יש להגיש על טופס המצורף 

לתקנות המים. 

צרכנים שיקבלו תוספת פיתוח לא יוכלו לנייד מהם מים לצרכנים אחרים במהלך השנה 

השוטפת. 
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תוספת ייעודית: 3.

4 מלמ"ק מיועדים לנושאים הבאים, כמוגדר בתקנות: 

תיקון טעויות: צרכן שסבור שנעשתה טעות בחישוב ההקצאה.  1.

הקצאת מים לבעלי חיים: מיזמים חקלאים חדשים או קיימים, שפעילותם 2.

החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד. 

הקצאת מים למטרות מיוחדות:  3.

צרכן של רשות מקומית שבעבר קיבל הקצאה באמצעות הרשות המקומית א

ובוטלה. 

הקצאה לייצור צמחים או לגידול בע"ח שמטרתה שיקומית באישור משרד ב

הרווחה.  

הבקשה תוגש למחוז עד ה- 9.5 של אותה שנה. 

הקצאות מי הקולחין: 

הקצאות השנה השוטפת מסתמכות על הקצאות השנה הקודמת בניכוי ניודים והעברות 1.

שבוצעו נקודתית לאותה שנה. 

מים זמניים: במהלך השנים 2014-2016 תבוצע אסדרה של המים הזמניים, לצרכן שצרך 2.

מים זמניים בשנים 2008-2013. לצרכן תוקצה הכמות שנצרכה בפועל (ממוצע 

2008-2010), 80% מיתרת* תקרת הקצאת המים השפירים שלו כפול 1.2, לפי הנמוך 

מבניהם.  

*יתרת תקרת הקצאת המים השפירים שלו - תקרת הקצאת המים השפירים שלו פחות 

כמויות כל סוגי המים המוקצים לו על ידי מנהל רשות המים. 

ניודי מים והעברות:  ד

ניודי מים: צרכן מים רשאי לנייד עד 30% מהקצאתו (שפירים או אחרים) במגבלות הבאות: 

קיימת לו יתרת מים שלא נוצלה לפחות בהיקף המיועד להעברה; א

הגיש בקשה לניוד לא יאוחר מה- 31.10 בשנה בה מתבקש הניוד; ב

הצרכן לא קיבל תוספת בגין בקשה. ג
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הקצאתו של הצרכן המקבל תגדל לאחר הניוד לא יותר מ- 120% מתקרת הקצאתו. ד

העברות מים: צרכן מים רשאי להעביר עד מלוא הקצאתו (שפירים או אחרים) במגבלות 

הבאות: 

לצרכן יש יתר מרישיון הפקה אחד והוא מבקש להעביר מרישיון אחד לאחר א

שברשותו; 

הגיש בקשה להעברה לא יאוחר מה- 14.11 בשנה בה מתבקשת ההעברה; ב

הצרכן המעביר הוא התאגדות שהצרכן המקבל הוא חבר או בעל מנייה בה; ג

הצרכן המעביר הוא חבר א בעל מנית בהתאגדות שהיא הצרכן המקבל. ד

הסכמים ואמנות: ה

אמנת הכבול – צרכנים המחזיקים באדמת הכבול שבעמק החולה, והכלולים באמנת הכבול משנת 

2006 יקבלו הקצאת מים שפירים בהתאם לקבוע בהסכם הכבול. 

אגודת המים עמק הירדן – יוקצו לאגודה מים שפירים ואחרים על פי ההסכם שנחתם עימם בשנת 

 .2009

תוספות אזוריות לפי הסכם המים – מנהל רשות המים רשאי להקצות תוספות להקצאתם של 

צרכנים שפיתחו מפעל, למעט מפעל השבה, באזור המפורט בנספח ב' להסכם המים. 

!
המסמך הנ"ל הינו מסמך הסבר בלבד, כל סתירה בין הכתוב בו לכתוב בתקנות, התקנות הן 

המסמך הקובע.
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