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

ק"ת התשע"ד, עמ' 644; התשע"ה, עמ' 1214   2

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, ולפי החלטת בית המשפט 
העליון וההליכים לפיו2, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת התקנים )תקן רשמי(, התשע"ג-32013, במקום "תחילתה של אכרזה    1
זו ביום ז' באדר ב' התשע"ו )17 במרס 2016(" יבוא "תחילתה של אכרזה זו ביום כ"ז 

בסיוון התשע"ו )3 ביולי 2016(" 

ו' באדר ב' התשע"ו )16 במרס 2016(
)חמ 3-95-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ושר הכלכלה והתעשייה  

  

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ו-2016 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37)ג( לחוק המים, התשי"ט-11959, אני מתקין תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  לחקלאות(  מים  להקצאת  מידה  )אמות  המים  לתקנות   2 בתקנה    1
התשע"ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות( -    

בתקנת משנה )א(, במקום "כמות שלא תעלה על 510" יבוא "כמות שלא תעלה  )1( 
על 540";    

בתקנת משנה )ב(, במקום "ומניעה כאמור כבר הוסרה" יבוא "ובעיית אי–יכולת   )2(
האספקה כאמור באה על פתרונה או המניעה כאמור הוסרה";

בתקנת משנה )ה(, בראשה, המילים "בכל אחת מהשנים 2014 עד 2016" - יימחקו,   )3(
אחרי "לפי תקנות 8, 9)ג( ו–10" יבוא "בכל אחת מהשנים 2014 עד 2016" ואחרי "לפי 
מעוקבים  מטרים  מיליון   7 ועד  ו–2015   2014 מהשנים  אחת  "בכל  יבוא  7)ח("  תקנה 

להקצאה לפי תקנה 7)ח( לשנת 2016"     

אחרי תקנה 5א לתקנות העיקריות יבוא:    2

"הקצאת תוספת מים 
שפירים לשנת 2016

על אף האמור בתקנות 4 ו–5, לשנת 2016 עד 24 מיליון  )א(  5ב  
המערכת  באזור  הצרכנים  בין  יחולקו  מעוקבים  מטרים 
הארצית, שהגישו בקשה לתוספת הקצאה בהתאם לתקנה 
5, ובלבד שהתוספת שתינתן לצרכן לא תעלה על הכמות 
הנמוך  לפי  מעוקבים,  מטרים  אלף   500 על  או  שביקש 

מביניהם 

תיקון סעיף 4

הוספת תקנה 5ב

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4   1

החלטת כב' השופט א' רובינשטיין מיום 2014 7 14 בבג"צ גיל ארנברג נ' שר הכלכלה ומכון התקנים   2
הישראלי 

ק"ת התשע"ג, עמ' 91; התשע"ד, עמ' 513 ועמ' 1802; התשע"ה, עמ' 206 )208(, עמ' 956 )1224(; התשע"ה,  3 
עמ' 1231 
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תוספת  תינתן  מתוכנן  חקלאי  יישוב  שהוא  לצרכן  )ב( 
להקצאה שתיגזר מההפרש שבין הקצאת המים השפירים 
שלו לשנת 2016 לבין תקרת הקצאת המים השפירים שלו 

ובחלקו היחסי לעומת הפרש כאמור של צרכנים אחרים 

להקצאה  תוספת  תינתן  חקלאי  מיזם  שהוא  לצרכן  )ג( 
שתיגזר מההפרש שבין הקצאת המים השפירים שלו לשנת 
של  או  שלו  השפירים  המים  של  הבסיס  מכסת  לבין   2016
ובחלקו  העניין,  לפי  שלו,  השפירים  המים  הקצאת  תקרת 

היחסי לעומת הפרש כאמור של צרכנים אחרים 

תקנות  לפי  התוספות  הקצאת  לאחר  יתרה  נותרה  )ד( 
באזור  הצרכנים  בין  היתרה  תחולק  )ג(,  עד  )א(  משנה 
בתמוז  כ"ו  שמיום  בתקופה  שהגישו  הארצית  המערכת 
התשע"ו באב  י"א  יום  עד   )2016 באוגוסט   1(  התשע"ו 

טופס  גבי  על  הקצאה  לתוספת  בקשה   )2016 באוגוסט   15(
תקנה,  באותה  כאמור  המשרד  למחוז   ,5 בתקנה  כאמור 

ובלבד -

הרשות  מנהל  של  דעתו  להנחת  )1( שהוכח 
הממשלתית כי הצרכן צרך בפועל עד למועד הגשת 
הבקשה 75% לפחות מהקצאת המים השפירים שלו 

לשנת 2016;

)2( שהתוספת שתינתן לצרכן לא תעלה על הכמות 
שביקש "

בתקנה 7 לתקנות העיקריות =        3
בתקנת משנה )ח(, במקום "לספק, בכל אחת מהשנים 2014 עד 2016, עד 2 מיליון   )1(
מטרים מעוקבים של מים שפירים" יבוא "להקצות עד 2 מיליון מטרים מעוקבים של 
מים שפירים בכל אחת מהשנים 2014 ו–2015 ועד 7 מיליון מטרים מעוקבים של מים 

שפירים לשנת 2016" ובמקום "מכסת הבסיס" יבוא "תקרת ההקצאה"   

אחרי תקנת משנה )יא( יבוא:     )2(

")יב( על אף האמור בתקנות משנה )ט( ו–)י(, לשנת 2016 תוקצה תוספת למי 
באופן  תחולק  והיא  מעוקבים,  מטרים  מיליון   5 5 של  בכמות  השפד"ן  מפעל 

הזה: 

מפעל  ממי  אחרים  מים   2016 לשנת  להם  לספק  שניתן  )1( לצרכנים 
השפד"ן  )להלן בתקנה זו - מי השפד"ן( ושלא הוקצו להם לשנת 2013 מים 
כאמור, יוקצו מי השפד"ן בהיקף של עד 25% מתקרת ההקצאה שלהם או 

מהכמות שהתבקשה על ידם - לפי הנמוך מביניהם; 

)2( יתרת ההקצאה תחולק בין צרכנים שהוקצו להם מי השפד"ן לשנת 
שלהם  ההקצאה  לתקרת  ביחס  שלהם  האחרים  המים  שהקצאות   ,2015

נמוכות לעומת שאר צרכני מפעל השפד"ן  

)יג( לשנת 2017 יחולקו בהתאם לתקנה )יב()2( 1 מיליון מטרים מעוקבים ממי 
השפד"ן ולשנת 2018 יחולקו כאמור 2 מיליון מטרים מעוקבים ממי השפד"ן  
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)יד( הוקצתה לצרכן כמות מים אחרים לפי תקנת משנה )ט( אשר תסופק לו 
תקנות  לפי  לו  שהוקצתה  השפירים  המים  מכמות  תופחת   ,2016 בשנת  בפועל 
אלה, כמות שתחושב כמכפלת היחס שבין הקצאת המים השפירים שלו לבין 
לו  שהוקצתה  האחרים  המים  בכמות  שלו,  השפירים  המים  הקצאת  תקרת 

כאמור, והכול חלקי 2 1 "  

על  שלו  המים  ספק  אישור  "ובצירוף  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  9א)א(  בתקנה    4
יכולתו לספק את המים למיזם ואישור ספק שירותי הביוב שלו על העדר מניעה למתן 

ההקצאה למיזם מבחינת אספקת שירותי הביוב"    

בטופס 3 לתוספת השנייה לתקנות העיקריות, אחרי סעיף 3 יבוא:   5
סוגי  לפרט  )יש  המבוקשת  הנוספת  השפירים  המים  לכמות  המיועד  "4  השימוש 

גידולים והיקף שטחים(:                                                       

5  פירוט גוש/חלקה של השטח שבעדו מבוקשת התוספת להקצאה:                          " 

ל' באדר א' התשע"ו )10 במרס 2016(
)חמ 3-4025(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון טעות

התשע"ו-2016,  )תיקון(,  מקומיים(  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  בכללי 
להיות  צריך   2 לסעיף  השוליים  כותרת  במקום   ,425 עמ'  התשע"ו,   ,7591 בק"ת  שפורסמו 

"הוספת סעיף 3א" 

)חמ 3-29-ת1(

תיקון תקנה 9א

תיקון התוספת 
השנייה




