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 כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( )אזור מעלה הכנרת ואזור
סובב כנרת( )הוראת שעה(, התשע"ז-2017

החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק  ו–37   23 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(   40 עד   38 סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר 

הממשלתית למים ולביוב )להלן - מועצת הרשות(, כללים אלה:

בכללים אלה -  .1
"אזור מעלה הכנרת" - אזור מעלה הכנרת, המסומן במפה שבתוספת הראשונה;

"אזור סובב כנרת" - אזור סובב כנרת, המסומן במפה שבתוספת הראשונה;

"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו 
;www.water.gov.il

"מדגה מתועש" - גידול דגים לשיווק בבריכות מצופות ביריעה פלסטית או בבטון, 
חזרה  מזרימם  המים  ומפיק  שעות  מ–24  פחות  המים  שהיית  זמן  משך  שבהן 
למקור המים שממנו הופקו, לפי צו הרשאה שניתן לפי סעיף 20יא לחוק ובהתאם 

לתנאיו;

"מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי 
סעיף 124יט לחוק;

"סכר אלומות" - סכר בנהר הירדן הנמצא בנקודת הציון הגאוגרפי 253031/734225;

 )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  ביום  שתחילתה  השנה   -  "2017 הרישוי  "שנת 
וסיומה ביום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(;

"תחנה הידרומטרית "ירדן - גשר הפקק"" - התחנה ההידרומטרית מספר 30175 "ירדן 
- גשר הפקק";

מספר  ההידורמטרית  התחנה   - אריק""  גשר  במעלה   - "ירדן  הידרומטרית  "תחנה 
30185 "ירדן מעלה גשר אריק";

"דן   30131 מספר  ההידורמטרית  התחנה   - הטבע""  שמורת  "דן  הידרומטרית  "תחנה 
שמורת הטבע";

"דן   30111 מספר  הידרומטרית  תחנה   - הגדול""  הפרשל   - "דן  הידרומטרית  "תחנה 
הפרשל הגדול".

בשנת הרישוי 2017, הקצאות המים להפקה באזור מעלה הכנרת, למטרת חקלאות,   .2
יהיו לפי המפורט להלן:

מים שפירים ממקורות מים עיליים המפורטים בפרט 1 לתוספת השנייה - כמות   )1(
כוללת של 76 מיליון מטרים מעוקבים בשנה;

מנהל הרשות הממשלתית באישור מועצת הרשות הממשלתית רשאי להקצות   )2(
תוספת של כמות מים למטרת חקלאות, ממקורות מים עיליים כאמור בפסקה )1( לפי 
המצב ההידרולוגי ומצב כלל מקורות המים, ובתנאי שסך כל כמות ההקצאות לפי 

פסקה )1( ופסקה זו לא תעלה על 98 מיליון מטרים מעוקבים בשנה;

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

הגדרות

הקצאת מים 
לחקלאות באזור 

מעלה כנרת בשנת 
הרישוי 2017
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ולהקצאה  להפקה  נוספות  מים  כמויות  על  יורה  הממשלתית  הרשות  מנהל   )3(
 2 בפרט  המפורטים  כנרת,  מעלה  באזור  הנוספים  המים  ממקורות  חקלאות  למטרת 
לתוספת השנייה, באופן שסך כל הכמות השנתית להפקה מכל מקור המפורט בטור א' 
בפרט 2 לתוספת השנייה לא תעלה על הכמות הנקובה בטור ב' לצדו ובתנאי שסך כל 
הכמות לפי פסקאות )1(, )2( ופסקה זו לא תעלה על 154 מיליון מטרים מעוקבים בשנה;

מנהל הרשות הממשלתית יקצה כמות שלא תעלה על 20 מיליון מטרים מעוקבים   )4(
שיופקו מהכנרת לצריכה ברמת הגולן אם מצא, כי בשל כמות המים הזמינים להפקה 
במאגרי רמת הגולן סך כל הכמות המוקצית לצריכה באזור רמת הגולן נמוכה מ–41 

מיליון מטרים מעוקבים;

מנהל הרשות הממשלתית באישור מועצת הרשות הממשלתית רשאי להקצות   )5(
תוספת של 12 מיליון מטרים מעוקבים מהכנרת למטרת חקלאות באזור רמת הגולן, 

לפי המצב ההידרולוגי ומצב כלל מקורות המים;

)1( בפסקאות  המפורטות  המים  כמויות  את  יקצה  הממשלתית  הרשות  מנהל   )6( 
את  שיבטיחו  התנאים  את  ההפקה  ברישיונות  ויורה  להלן  המפורט  באופן   )4( עד 

האמור, לרבות בדבר תפעול מיתקני ההפקה: 

כמות המים העיליים המוקצים לאזור הגליל העליון מתוך הכמות הנקובה  )א( 
בפסקה )1( תעמוד על 67 מיליון מטרים מעוקבים; 

תפחת  לא  הגדול"  הפרשל   - "דן  ההידרומטרית  התחנה  במורד  הספיקה  )ב( 
מספיקה של 1.2 מטרים מעוקבים בשנייה בכל עת;

כמות המים במורד התחנה ההידרומטרית "ירדן - גשר הפקק" לא תפחת  )ג( 
מספיקה של 2.0 מטרים מעוקבים בשנייה בכל עת;

כמות המים במורד התחנה ההידרומטרית "ירדן - גשר אריק" לא תפחת  )ד( 
מספיקה של 1.5 מטרים מעוקבים בשנייה בכל עת;

על הכמות האמורה בפסקאות )1( עד )5( תיווסף הקצאה ממקורות מים עיליים   )7(
הרשות  מנהל  מתועש;  במדגה  לשימוש  מעוקבים  מטרים  מיליון   85 של  בכמות 
הממשלתית רשאי להוסיף על כמות זו הקצאה נוספת ממקורות מים עיליים, בכמות 
שלא תעלה על 15 מיליון מטרים מעוקבים, לפי מצב מקורות המים במעלה הכנרת; 
מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמויות האמורות בפסקה זו באופן שהספיקה 
במורד התחנה ההידרומטרית "דן שמורת הטבע" לא תפחת מהספיקה המוזרמת אל 
המדגה המתועש במעלה התחנה ההידרומטרית האמורה ויורה ברישיונות ההפקה 

את התנאים שיבטיחו את התקיימות החלוקה האמורה;

מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2017 כמות של 6 מיליון מטרים   )8(
מעוקבים של מי קולחים באזור הגליל העליון והוא רשאי להוסיף על הכמות האמורה 

כמות לפי מצאי המים במפעלים להשבת קולחין באזור הגליל העליון;

מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2017 כמות של 2 מיליון מטרים   )9(
מעוקבים של מי קולחים באזור רמת הגולן והוא רשאי להוסיף על הכמות האמורה 

כמות לפי מצאי המים במפעלים להשבת קולחים באזור רמת הגולן.
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ערכי  שימור  למטרת  כנרת,  מעלה  באזור  שפירים  מים  הקצאת   ,2017 הרישוי  בשנת   .3
טבע ונוף תהיה בכמות שלא תפחת מ–13 מיליון מטרים מעוקבים ולא תעלה על 16 

מיליון מטרים מעוקבים.

בשנת הרישוי 2017, הקצאות המים באזור סובב כנרת, למטרת חקלאות, יהיו לפי  )א(   .4
המפורט להלן:

82 מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים;  )1(

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להקצות תוספת של כמות מים שפירים   )2(
למטרת חקלאות, לפי המצב ההידרולוגי ולפי מצב כלל מקורות המים, בתנאי 
שסך כל כמות ההקצאות לפי פסקה )1( ופסקה זו לא תעלה על 85 מיליון מטרים 

מעוקבים;

13 מיליון מי קולחין; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות   )3(
האמורה כמות לפי מצאי המים במפעלים להשבת קולחים באזור סובב כנרת.

מנהל הרשות הממשלתית יקצה את כמויות המים השפירים המפורטות בסעיף  )ב( 
קטן )א()1( ו–)2( באופן המפורט להלן ויורה ברישיונות ההפקה את התנאים שיבטיחו 

את האמור:

הספיקה במורד סכר אלומות לא תפחת מספיקה של 0.3 מטרים מעוקבים   )1(
בשנייה בכל עת; 

מטרים  מיליון   21 על  תעלה  לא  הירמוך  ממי  חקלאות  למטרת  ההפקה   )2(
מעוקבים בשנה. 

בשנת הרישוי 2017, הקצאת מים שפירים באזור סובב כנרת למטרת שימור ערכי טבע    .5
ונוף תהיה בכמות שלא תפחת מ–11 מיליון מטרים מעוקבים ולא תעלה על 21 מיליון 

מטרים מעוקבים.

החלטה  לרבות  אלה,  כללים  לפי  מים  כמויות  יקצה  הממשלתית  הרשות  מנהל   .6
בדבר מקורות המים להקצאה, ולעניין הקצאה למטרת חקלאות - לפי אמות מידה 
שקבע שר החקלאות לפי סעיף 37)ג( לחוק, ולפי יכולת האספקה ומגבלות מערכות 
המים,  מקורות  היצע  המים,  ממקורות  אחד  כל  לגבי  הקיימות  והאספקה  ההולכה 
המצב ההידרולוגי, מצב מקורות המים, ובשים לב להוראות צו המים )קביעת המפלס 

המותר(, התשכ"ח-21968.

לפי  שהוקצו  המים  כמויות  את  האינטרנט  באתר  יפרסם  הממשלתית  הרשות  מנהל   .7
הוראות כללים אלה.

הקצאת מים לטבע 
באזור מעלה הכנרת 

בשנת הרישוי 2017

ק"ת התשכ"ח, עמ' 883; התשס"ח, עמ' 1055.  2

הקצאת מים 
לחקלאות באזור 

סובב כנרת בשנת 
הרישוי 2017

הקצאת מים לטבע 
באזור סובב כנרת 

לשנת הרישוי 2017

חלוקת הקצאות

חובת פרסום
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תוספת ראשונה
)סעיף 1(

 5 

תוספת 

 נהוראש

  (1 )סעיף

 

 

 

 תוספת שניה

 (2)סעיף 
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תוספת שנייה
)סעיף 2(

1. אזור מעלה כנרת 

נחל חרמון;  )1(

נחל סער;  )2(

מעיין עלמיין ג'דידה;  )3(

מעיין דיר עזיז;  )4(

)5( נחל משושים;

)6( מעיין גהה;

)7( מעיין כנף;

)8( מעיין יפה נוף;

כלל פלגי הדן;  )9(

)10( מעיין השומר;

)11( נחל שוח;

)12( מעיין דקל;

)13( מעיין קומרן;

)14( מעיין גונן;

)15( מעיין דבשה;

)16( מעיין נוטרה;

)17( מעיין ג'לבינה;

)18( מעיין בדולח;

)19( מעיין ברכה;

)20( מעיין ירדה;

)21( מעיין עין זהב;

)22( מעיין תאו;

)23( אפיקי הירדן;

)24( נחל חצור.

2. מקורות נוספים לאזור מעלה כנרת:

טור א'
המקור

טור ב'
הכמות להקצאה במיליוני מטרים מעוקבים

20קידוחים ברמת הגולן לרבות חמת גדר, מיצר ושמיר

27מאגרי רמת הגולן

20קידוחים בגליל העליון

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-3872(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  
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הוראות שירותי הדת היהודיים )שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל 
ראש מועצה דתית( )תיקון(, התשע"ז-2017

משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי  לחוק  6)ב6(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
מועצות(,  )ניהול  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  5ב  לתקנה  בהתאם  התשל"א-21971, 

התש"ל-31970, ובהסכמת שר האוצר, אני קובע הוראות אלה:

בסעיף 1 להוראות שירותי הדת היהודיים )שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל   .1
ראש מועצה דתית(, התשס"ה-42005 -

במקום "כמפורט בטור ג'" יבוא "כמפורט בטורים ג', ד' ו–ה'";  )1(

במקום הטבלה יבוא:     )2(

"טור א'
מספר התושבים

ברשות המקומית

טור ב' 
 היקף משרה

מרבי באחוזים

טור ג'
שכר בשקלים 

חדשים מיום ג' 
 בטבת התשע"ז
 )1 בינואר 2017(

עד יום ו' בסיוון 
התשע"ז )31 במאי 

)2017

טור ד'
שכר בשקלים 

חדשים מיום ז' 
 בסיוון התשע"ז

)1 ביוני 2017( עד יום 
י"ג בטבת התשע"ח
)31 בדצמבר 2017(

טור ה'
שכר בשקלים 

חדשים מיום י"ד 
 בטבת התשע"ח
)1 בינואר 2018(

1006,9207,9819,205עד 2,500

1008,3049,57711,046מ–2,501 עד 10,000

10011,50513,26915,304מ–10,001 עד 50,000

10015,06316,00717,010מ–50,001 עד 100,000

10016,73717,78618,900מ–100,001 עד 250,000

22,680"10020,08421,343מעל 250,000

כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017(
)חמ 3-244-ת5(

י א ל ו ז א ד  ו ד  

השר לשירותי דת  

תיקון סעיף 1

י"פ התשס"ח, עמ' 1820.  1

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  2
ק"ת התש"ל, עמ' 1721; התשס"ז, עמ' 744.  3

ק"ת התשס"ה, עמ' 607; התש"ע, עמ' 1285.  4
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

הודעת החברות )אגרות(, התשע"ז-2017

 - )להלן  התשס"א-12001  )אגרות(,  החברות  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב   .1
2017(, כדלקמן:

"תוספת

בשקלים חדשיםבעד -

2,606רישום חברה1.

866רישום חברה לתועלת הציבור

עיון -2.

47בתיק החברה

10בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 
עמודי מחשב

47

רשם  בלשכת  החברה,  מנסח  נוספים  עמודים  הדפסת 
החברות, לכל עמוד

2

בדואר
בלשכת רשם 

החברות

6368קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק3.

כדי  מאחד  יותר  נדרש  )אם  נוסף   )CD( תקליטור  לכל 
להכיל את כל תיקי החברה(

2126

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת 
התאגדות משוחזרת

10

4אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד4.

2צילום או הדפסה, לכל עמוד5.

ממנו 6. העתק  או  שהמסמך  מסמך,  העתק  לגבי  אישור 
מצוי בתיק החברה, לכל עמוד

4

)נמחקה(7.

2,606הגשת הצעת מיזוג, לכול חברה מתמזגת8.

הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל 8א.
חברה מתמזגת

866

1,484אגרה שנתית9.

1,116"אגרה שנתית מופחתת10.

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1088-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"א, עמ' 122; התשע"ו, עמ' 563.




