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תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) ,התשע"א876 ����������������������������������������� 2011-
צו התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית  -הוראת שעה) ,התשע"א883 ����������������2011-
תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"א884 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות מסילות הברזל (סמכויות המנהל לתקופת הניסוי של רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה)
(תיקון) ,התשע"א884 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה) (תיקון) ,התשע"א884 ��������������������������������������������������2011-
תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון) ,התשע"א885 ��������������������������������������������������������2011-
תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התשע"א885 �����������������������������������������������������������������2011-
אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)2התשע"א885 ������������������������������������������������������������������������������������������2011-
אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)3התשע"א886 ������������������������������������������������������������������������������������������2011-
אכרזת התקנים (תקן רשמי) ,התשע"א886 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום) ,התשע"א887 ������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום) ,התשע"א888 ���������������������������������������������2011-
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע מתוספת בנייה) ,התשע"א888 ������� 2011-
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) ,התשע"א889 ������������������2011-
הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה) ,התשע"א889 �������������������������������������������� 2011-
הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית),
התשע"א889 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (37ג) לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אני מתקינה
תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"אזור מנותק"  -כל אחד מהאזורים המפורטים בסעיף  )4(2לכללי המים;
"אזור עדיפות לאומית"  -כמשמעותו בהחלטה מס'  1060של הממשלה מיום 13
בדצמבר ;2009
"האזור התלת–אגני"  -כל שטח הארץ למעט האזורים המנותקים;
"הסכם הכבול"  -הסכם בעניין הטיפול באדמות הכבול בעמק החולה ,בין מדינת
ישראל לבין החברה לחקלאות בגליל העליון והמועצה האזורית הגליל העליון,
המונח לעיון הציבור במשרדי הרשות הממשלתית למים ולביוב והמפורסם באתר
האינטרנט שלה;
"הכמות הארצית"  -כמות המים השפירים שהוקצתה לחלוקה באזור התלת–אגני
לפי סעיף  )1(2לכללי המים ,למעט כמות המים השפירים שהקצה מנהל הרשות
הממשלתית לצרכנים באזור התלת–אגני לשנת  2011במסגרת הפקת בצורת,
כהגדרתה בסעיף  )6(7לתוספת השנייה לחוק ,בהפחתה של הכמות שמיועדת
לצרכנים באזור התלת–אגני לפי תקנות (6א) 10 ,ו– 11ובתוספת של כמויות המים
השפירים שיופחתו לצרכנים באזור התלת–אגני לפי תקנות (2א)((2 ,)3א)( )4ו–;9
"הכמות באזור מנותק"  -כמות המים השפירים המופקת בכל אחד מהאזורים
המנותקים לפי סעיף  )4(2לכללי המים ,למעט כמות המים השפירים שהקצה מנהל
הרשות הממשלתית לצרכנים באזור המנותק לשנת  2011במסגרת הפקת בצורת,
כהגדרתה בסעיף  )6(7לתוספת השנייה לחוק ,בהפחתה של הכמות שמיועדת
לצרכנים באזור המנותק לפי תקנות (6א) 10 ,ו– 11ובתוספת של כמויות המים
השפירים שיופחתו לצרכנים באזור המנותק לפי תקנות (2א)((2 ,)3א)( )4ו–;9
"המשרד"  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"הרשות לתכנון"  -הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ,ההתיישבות והכפר שבמשרד;
"יישוב מתוכנן"  -אגודה שיתופית שסיווג רשם האגודות השיתופיות ,לפי פקודת
האגודות השיתופיות ,כקיבוץ ,כמושב עובדים ,ככפר שיתופי ,כמושב שיתופי או
כאגודה חקלאית שיתופית ,ואשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת
בתנאי נחלה;
"כללי המים"  -כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה) ,התשע"א-
;22011
"מגזר המיעוטים"  -האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית;
"מיזם חקלאי"  -פעילות חקלאית שלא במסגרת יישוב מתוכנן;
"מים אחרים"  -מים המסופקים ממפעל השבה לשימוש למטרת חקלאות;
"מנהל הרשות הממשלתית"  -מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי
סעיף 124יט לחוק;

__________
1
2

876

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשע"א ,עמ' .470

קובץ התקנות  ,6990כ"ה באדר ב' התשע"א31.3.2011 ,

"מפעל השבה"  -מפעל לטיהור מי שפכים להספקתם לשימוש למטרת חקלאות ,לרבות
מפעל השפד"ן ומפעל תשלובת הקישון;
"צרכן"  -אדם הצורך מים לחקלאות לפי רישיון הפקה ,ובלבד שהוא זכאי להשתמש
בקרקע ,שבעדה ניתנת ההקצאה ,למטרת חקלאות .
.2

(א) לצרכן באזור התלת–אגני תוקצה לשנת  ,2011מתוך הכמות הארצית ,כמות המים
השפירים שהוקצתה לו בתחילת שנת  ,2010בתוספת ובהפחתה של הכמויות האלה:

הקצאת מים
שפירים באזור
התלת אגני

( )1הוספה של תוספת שניתנה לצרכן במהלך שנת  2010בהתאם לסעיף 9
לנוהל אמות המידה להקצאת מים שפירים לחקלאות לשנת  2010שפורסם באתר
האינטרנט של המשרד (להלן  -הנוהל);
( )2הוספה של  50%מהתוספת שניתנה לצרכן במהלך שנת  2010בהתאם לסעיף 7
לנוהל או מהכמות שביקש להעביר אליו בהתאם לסעיף האמור ושלא אושרה לו
עקב אי–יכולת אספקה או עקב מניעה הידרולוגית;
( )3הפחתה של חצי מטר מעוקב מכמות המים השפירים ,על כל מטר מעוקב
של מים אחרים שסופקו בפועל לצרכן בשנת  2010ושלא הופחתו בשלהם מים
שפירים מהקצאתו בתחילת שנת ;2010
( )4הפחתה של כמות מים שפירים שנעשתה לצרכן במהלך שנת  2010בשל
הקצאת מים אחרים שניתנה לו במהלך אותה שנה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,פחתה או גדלה הכמות שיש להקצות לצרכנים
לפי תקנת משנה (א) לעומת הכמות הארצית ,תופחת או תוגדל ,בהתאמה ,הקצאת
המים של כל צרכן לפי תקנת משנה (א) ,באותו יחס .
.3

לצרכן באזור מנותק ,תוקצה לשנת  ,2011מתוך הכמות באזור המנותק ,כמות מים
שפירים בהתאם להוראות תקנות (2א) ו–(2ב) ,בשינויים המחויבים.

הקצאת מים
שפירים באזורים
מנותקים

.4

(א) לצרכן שהוקצו או סופקו לו בשנת  2010מים אחרים לפי רישיון של מנהל הרשות
הממשלתית ,תוקצה לשנת  2011אותה כמות של מים אחרים.

הקצאת מים
אחרים

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,פחת היצע המים האחרים במפעל השבה
מהכמות שיש להקצות לצרכנים של מפעל ההשבה לפי תקנת משנה (א) ,תופחת
הקצאתו של כל צרכן של המפעל בשיעור זהה.
(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להקצות לצרכן ,בשנת  ,2011ממפעל השבה,
הקצאה חדשה של מים אחרים או תוספת להקצאה שלפי תקנת משנה (א) או (ב) ,לפי
העניין ,ובלבד שיוקצו לצרכנים של מפעל ההשבה ,בשנת  85% ,2011לפחות מהמים
האחרים שהוקצו או סופקו להם בשנת  .2010
(ד) על כל מטר מעוקב של מים אחרים שיוקצו לצרכן בשנת  2011לפי תקנת משנה (ג),
יופחת חצי מטר מעוקב מכמות המים השפירים שהוקצתה לו לפי תקנות אלה .
.5

(א) כמויות המים השפירים שיופחתו מצרכנים באזור התלת–אגני לפי תקנה (4ד)
וכמויות המים השפירים שיופחתו מצרכנים באזור מנותק לפי אותה תקנה ,ייועדו
לתיקון טעויות בחישוב ההקצאה לשנת  2011לצרכנים באותו אזור .

הקצאה לתיקון
טעויות

(ב) צרכן שסבור כי נעשתה טעות בחישוב הקצאתו לשנת  ,2011יגיש בקשה לתיקונה
עד יום כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי  ,)2011על גבי טופס הבקשה הערוך לפי הנוסח
שבתוספת הראשונה ,למחוז המשרד שבתחומו הוא מתגורר.
קובץ התקנות  ,6990כ"ה באדר ב' התשע"א31.3.2011 ,
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הקצאת מים
שפירים לבעלי
חיים במיזמים

.6

הקצאה למטרות
מיוחדות

.7

(א) על אף האמור בתקנות  2ו– ,3למיזם חקלאי שהיה קיים בשנת  ,2010שפעילותו
החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד ,תוקצה לשנת  2011הכמות שהוקצתה לו
לשנת  .2010
(ב) נותרה יתרה מכמויות המים השפירים שיועדו לתיקון טעויות לפי תקנה  ,5תוקצה
היתרה למיזמים חקלאיים חדשים שפעילותם החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד
ולמיזמים קיימים כאמור שהגדילו את פעילותם ,כך שבעד כל בעל חיים במיזם יוקצו
מים שפירים בכמות הקבועה לבעל החיים ,כמפורט בתוספת השנייה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,פחתה היתרה מהכמות שאותה יש להקצות
לפיה למיזמים כאמור בתקנת המשנה ,תופחת ההקצאה לכל מיזם בשיעור זהה.
(ד) לצורך קבלת ההקצאה לפי תקנת משנה (ב) וכתנאי לה ,יגיש בעל המיזם החקלאי
למחוז המשרד שבתחומו הוא מתגורר ,עד יום כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי ,)2011
טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית ,בצירוף כל אלה:
( )1אישור השירותים הווטרינריים של המשרד על חיסון בעלי החיים בשנה
שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת ההקצאה ,ככל שנדרש חיסון כאמור לפי דין;
( )2מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות
המבוקשת;
( )3אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו;31976-
( )4טופס  1220שהוגש למס הכנסה לשנת  2010עם חותמת "התקבל" של מס
הכנסה; אם טרם הוגש לשנת  ,2010ניתן להגיש את הטופס שהוגש לשנת ;2009
( )5כל מסמך או נתון נוסף שידרוש המשרד לקביעת כמות המים הדרושה
להשקיית בעלי החיים.
(א) נותרה יתרה מכמויות המים השפירים שיועדו להקצאה לפי תקנות  5ו–(6ב),
תיועד היתרה למטרות האלה:
( )1הקצאה לפעילות חקלאית חדשה ולהגדלת פעילות חקלאית קיימת במגזר
המיעוטים;
( )2הקצאה לפעילות חקלאית חדשה על קרקע לא מעובדת ,לרבות קליטת מפוני
גוש קטיף ,ובלבד שלא ניתנה בעדה הקצאת מים לחקלאות בשנת  2010ושהיא
תבוצע בתחום אזור עדיפות לאומית;
( )3תוספת להקצאה בעבור הגדלת פעילות חקלאית שניתנה בעדה לראשונה
הקצאת מים בשנת  2010לפי סעיף  9לנוהל.
(ב) אדם המעוניין בהקצאה למטרות המפורטות בתקנת משנה (א) ,ימציא למחוז
המשרד שבתחומו הוא מתגורר ,עד יום כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי  ,)2011טופס
בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית ,בצירוף כל אלה:
( )1מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות
המבוקשת;
( )2אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו;41976-

__________
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( )3טופס  1220שהוגש למס הכנסה לשנת  2010עם חותמת "התקבל" של מס
הכנסה; אם טרם הוגש לשנת  ,2010ניתן להגיש את הטופס שהוגש לשנת ;2009
( )4כל מסמך או נתון נוסף שידרוש המשרד לקביעת כמות המים הדרושה
לפעילות החקלאית.
(ג) ההקצאה לפעילות חקלאית במסגרת המטרות המפורטות בתקנת משנה (א) ,תינתן
בהתאם להתקדמות הפעילות בפועל ,כפי שהוכחה להנחת דעתו של המשרד ,ובכל
מקרה לא תעלה על  300מטר מעוקב לדונם מעובד בפועל.
(ד) לעניין פסקה ( )2לתקנת משנה (א) ,ההקצאה תהיה כפופה לכך שמבקש ההקצאה
יוכיח ,להנחת דעתו של המשרד ,כי מרכז חייו של הצרכן מצוי בתחום היישוב שבו
מבוצעת הפעילות החקלאית; המשרד רשאי לדרוש מהמבקש כל מסמך הדרוש לו
לעניין זה .
.8

(א) לצרכן תינתן האפשרות להעביר עד  30%מכמות המים השפירים או האחרים
שהוקצתה לו לשנת  ,2011לצרכן אחר (להלן בתקנה זו  -הצרכן המעביר והצרכן
המקבל ,בהתאמה) ,בשנת  2011בלבד ,בהתקיים כל התנאים האלה:

העברת מים

( )1הצרכן המעביר והצרכן המקבל הגישו בקשה להעברה עד יום כ"ג בתשרי
התשע"ב ( 21באוקטובר  ,)2011על גבי טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת
הרביעית ,למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המקבל;
()2
;2011

לצרכן המעביר יש יתרת מים מספקת שלא נוצלה מהקצאתו לשנת הרישוי

()3

הצרכן המקבל לא חורג מהקצאתו לשנת  2011במועד הגשת הבקשה;

( )4ניתן לבצע את ההעברה מבחינת יכולת האספקה ומבחינה הידרולוגית ,לפי
קביעת הרשות הממשלתית למים ולביוב.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,הצרכן המעביר רשאי להעביר עד מלוא הקצאתו
לשנת  ,2011בשנת  ,2011לצרכן המקבל ,בכפוף לקיומם של התנאים המפורטים
בפסקאות ( )1עד ( )4שבתקנת משנה (א) ,בכל אחד מן המקרים האלה:
( )1לצרכן יש יותר מרישיון הפקה אחד ,והוא מבקש להעביר הקצאת מים
שניתנה לו לפי רישיון הפקה אחד ,כך שתיווסף להקצאת מים שניתנה לו לפי
רישיון הפקה אחר שברשותו;
( )2הצרכן המעביר הוא התאגדות שהצרכן המקבל הוא חבר או בעל מניות
בה ,לפי העניין ,בכפוף לכל דין החל על ההתאגדות; לעניין זה" ,כל דין"  -לרבות
החלטת רשם האגודות השיתופיות בנוגע לחלוקת המים באגודות שיתופיות
לשנת  2011מיום ו' בטבת התשע"א ( 13בדצמבר  ,)2010המצויה לעיון הציבור
באתר האינטרנט של המשרד ,שכתובתו ;www.moag.gov.il
( )3הצרכן המעביר הוא חבר או בעל מניות בהתאגדות ,לפי העניין ,שהיא
הצרכן המקבל.
לעניין תקנת משנה זו" ,התאגדות"  -אגודה שיתופית ,שותפות או חברה ,שחבריה או
בעלי מניותיה ,לפי העניין ,הם צרכנים המעבדים במשותף קרקע חקלאית.
.9

הקצה מנהל הרשות הממשלתית לצרכן בשנת  2011הקצאה של מים שפירים במסגרת
הפקת בצורת ,כהגדרתה בסעיף  )6(7לתוספת השנייה לחוק ,על כל מטר מעוקב
שהוקצה לו במסגרת הפקת הבצורת יופחת לו חצי מטר מעוקב מכמות המים השפירים
שהוקצתה לו לשנת  2011לפי תקנות  2או  ,3לפי העניין.

קובץ התקנות  ,6990כ"ה באדר ב' התשע"א31.3.2011 ,

הפקת בצורת
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אדמות הכבול

.10

על אף האמור בתקנות אלה ,לצרכנים שמחזיקים באדמות הכבול שבעמק החולה,
יוקצו בשל אותן אדמות מים שפירים בהתאם לקבוע בהסכם הכבול.

הקצאה לאגודת
המים עמק הירדן

.11

על אף האמור בתקנות אלה ,ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בהסכם מיום
ז' בכסלו התש"ע ( 24בנובמבר  )2009בין המדינה לבין אגודת המים עמק הירדן ,אגודה
חקלאית שיתופית בע"מ ,ומפעל המים האזורי מי חצר ,שותפות לא רשומה (להלן
 אגודת המים) ,יוקצו לאגודת המים מים שפירים ואחרים בהתאם לקבוע בסעיף 5להסכם.

תוקף

.12

תוקפן של תקנות אלה לשנת .2011

תוספת ראשונה
(תקנה (5ב))
טופס בקשה לתיקון טעות בחישוב ההקצאה לשנת 2011
לכבוד מחוז ......................................
(יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המבקש)
.1

פרטי הצרכן המבקש:
שם צרכן ראשי ......................................... :מס' צרכן ראשי ברישיון................................................. :
שם צרכן משנה ....................................... :מס' צרכן משנה ברישיון.................................................. :
כתובת  ................................................................ :טל'  .................................. :טל' נייד ..................................:
פקסימילה........................................... :
דואר אלקטרוני............................................................................................................ :
הקצאת מים שפירים ........................................... :הקצאת מים אחרים .......................................... :

.2

פירוט טעות החישוב הנטענת:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

הצרכן המבקש מצהיר בזה כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.
חתימת הצרכן המבקש .................................................
תאריך .......................................
אישור קבלת הבקשה במחוז .......................................
(למילוי במחוז)
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תוספת שנייה
(תקנה (6ב))
מטר מעוקב מטר מעוקב זמן המחזור
לראש לשנה לראש למחזור בשבועות

בעל החיים

כבשים לבשר במכלאות

2.9

כבשים לבשר במרעה

4.1

כבשים לחלב במכלאות

5.7

כבשים לחלב במרעה

7.3

עזים לבשר במכלאות

2.9

עזים לבשר במרעה

4.1

עזים לחלב במכלאות

6.1

עזים לחלב במרעה

7.5

טלאים או גדיים לפיטום בגיל חצי שנה במכלאות

2.0

פרה בעדר  -לחליבה

98

בקר במרעה

22
0.015

פרגיות רבייה קלות
מטילות רבייה קלות

15

0.11
0.015

פרגיות קלות
מטילות קלות

0.11

מטילות רבייה כבדות

0.125

0.035

פרגיות רבייה כבדות

15
19

פטמים

0.015

8

תרנגולי הודו מטילות לרבייה

0.14

26

תרנגולי הודו לבשר

0.115

18

חזירים במבנה מרוצף

2.9

חזירים בטפחות

1.5

סוסים

18

תוספת שלישית
(תקנות (6ד) ו–(7ב))
טופס בקשה להקצאה לבעלי חיים או למטרות מיוחדות לשנת 2011
לכבוד מחוז ...............................................
(יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר המבקש)

.1

פרטי המבקש:
שם המבקש ................................................... :כתובת ..................................................................................:
טל' ......................................... :טל' נייד ....................................... :פקסימילה............................................. :
דואר אלקטרוני.............................................................................................. :
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.2

לגבי מבקש שהוא בעל הקצאה לחקלאות לשנת :2011
שם צרכן ראשי .............................................. :מס' צרכן ראשי ברישיון.................................................... :
שם צרכן משנה ........................................... :מס' צרכן משנה ברישיון.................................................... :
הקצאת מים שפירים ........................................ :הקצאת מים אחרים .................................................... :

.3

המטרה שבעדה מבוקשת ההקצאה/התוספת להקצאה (יש להקיף בעיגול את המטרה
המתאימה):
(א) הקצאה למיזם חקלאי חדש שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד;
(ב) תוספת להקצאה למיזם חקלאי קיים שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים
בלבד;
(ג)

הקצאה לפעילות חקלאית חדשה במגזר המיעוטים;

(ד) תוספת להקצאה לפעילות חקלאית קיימת במגזר המיעוטים;
(ה) הקצאה לפעילות חקלאית חדשה על קרקע לא מעובדת ,באזור עדיפות לאומית ,שלא
ניתנה בעדה הקצאת מים לחקלאות בשנת  ,2010לרבות קליטת מפוני גוש קטיף;
(ו) תוספת להקצאה בעבור הגדלת פעילות חקלאית שניתנה בעדה לראשונה הקצאת מים
בשנת  2010לפי סעיף  9לנוהל אמות המידה להקצאת מים שפירים לחקלאות לשנת .2010
המבקש מצהיר בזה כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.
חתימת המבקש .................................................
תאריך .......................................
אישור קבלת הבקשה במחוז .......................................
(למילוי במחוז)

תוספת רביעית
(תקנה )8
טופס בקשה להעברת מים בשנת 2011
לכבוד מחוז ...................................................
(יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו מתגורר הצרכן המקבל)

.1

פרטי הצרכן מקבל המים:
שם צרכן ראשי .............................................. :מס' צרכן ראשי ברישיון.................................................... :
שם צרכן משנה ........................................... :מס' צרכן משנה ברישיון.................................................... :
כתובת  ................................................................ :טל'  .................................. :טל' נייד ..................................:
פקסימילה........................................... :
דואר אלקטרוני............................................................................................................ :

.2

פרטי הצרכן מעביר המים:
שם צרכן ראשי .............................................. :מס' צרכן ראשי ברישיון.................................................... :
שם צרכן משנה ........................................... :מס' צרכן משנה ברישיון.................................................... :
כתובת  ................................................................ :טל'  .................................. :טל' נייד ..................................:
פקסימילה........................................... :
דואר אלקטרוני............................................................................................................ :
הקצאת מים שפירים ........................................ :הקצאת מים אחרים .............................................. :
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יתרת הקצאת מים שפירים שטרם נוצלה ............................... :נכון לתאריך .............................. :
יתרת הקצאת מים אחרים שטרם נוצלה .................................. :נכון לתאריך ............................. :
.3

כמות וסוג המים שמבקשים הצרכן המעביר והצרכן המקבל להעביר:
כמות המים ........................................... :מ"ק
סוג המים ............................................... :
ספק המים(  ................................................. :יש לצרף את אישור ספק המים שבאמצעותו מבוקש לבצע
את ההעברה על יכולתו לבצע את ההעברה)

.4

האם בצרכן המעביר ובצרכן המקבל מתקיים אחד מאלה (תקנה (8ב)):
(א) לצרכן יש יותר מרישיון הפקה אחד ,והוא מבקש להעביר הקצאת מים שניתנה לו
לפי רישיון הפקה אחד ,כך שתיווסף להקצאת מים שניתנה לו לפי רישיון הפקה אחר
שברשותו;
(ב) הצרכן המעביר הוא אגודה שיתופית ,שותפות או חברה (להלן  -ההתאגדות) שהצרכן
המקבל הוא חבר או בעל מניות בה ,לפי העניין;
(ג) הצרכן המעביר הוא חבר או בעל מניות בהתאגדות ,לפי העניין ,שהיא הצרכן המקבל.
כן/לא (יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה) .במידה שכן ,יש להקיף בעיגול גם את
המקרה המתאים.

הצרכן המקבל והצרכן המעביר מצהירים בזה כי הפרטים שמילאו בטופס הבקשה הם מלאים
ונכונים.
חתימת הצרכן המקבל      .............................................חתימת הצרכן המעביר ...........................................
תאריך                                    ..................................תאריך .............................................
אישור קבלת הבקשה במחוז ..............................................................
(למילוי במחוז)

י"ז באדר ב' התשע"א ( 23במרס )2011
(חמ )3-4025

א ו ר ית נ ו ק ד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

צו התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית -
הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת
מקומית  -הוראת שעה) ,התש"ע( 12009-להלן  -החוק) ,לאחר שנוכחתי כי הדבר דרוש לשם
השלמת ביצוען של הפעולות הנדרשות להפעלה בטוחה של רכבת מקומית ,ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:
.1

תקופת הניסוי כמשמעה בסעיף  1לחוק מוארכת עד יום ז' באב התשע"א ( 7באוגוסט הארכת תקופת
הניסוי

.)2011

י"ז באדר ב' התשע"א ( 23במרס )2011
(חמ )3-4221

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
1

ס"ח התש"ע ,עמ'  238ועמ' .653
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תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית
בירושלים) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(70ו–( )22לפקודת התעבורה ,1באישור ועדת הכלכלה של
הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

בתקנה  )5(2לתקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית
בירושלים) (הוראת שעה) ,התש"ע ,42009-אחרי " "70יבוא "84א".

י"ז באדר ב' התשע"א ( 23במרס )2011
(חמ )3-3971

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשס"ח ,עמ' .783
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשכ"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התש"ע ,עמ' .98

1
2
3

4

תקנות מסילות הברזל (סמכויות המנהל לתקופת הניסוי של רכבת מקומית
בירושלים) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(56לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
(להלן  -הפקודה) ,אני מתקין תקנות אלה:

1

תיקון תקנה 2

.1

בתקנה (2א) לתקנות מסילות הברזל (סמכויות המנהל לתקופת הניסוי של רכבת
מקומית בירושלים) (הוראת שעה) ,התש"ע ,22009-אחרי "ולהפעלת רכבת מקומית"
יבוא "ובכלל זה להסעת נוסעים בשכר או בלא שכר".

י"ז באדר ב' התשע"א ( 23במרס )2011
(חמ )3-3975

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23התשל"ב ,עמ'  ;485ס"ח התשע"א ,עמ' .98
ק"ת התש"ע ,עמ' .126

תקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 2

.2

בתקנה  1לתקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה) ,התשס"ג2003-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי ההגדרה "מועצה ארצית" יבוא:

2

""מיתקן פוטו-וולטאי"  -מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית
לאנרגיה חשמלית;".
בתקנה  2לתקנות העיקריות אחרי "תחנת כוח" יבוא "למעט מיתקן פוטו-וולטאי
ששטחו אינו עולה על  750דונם".

__________
1
2
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ק"ת התשס"ג ,עמ' .800

קובץ התקנות  ,6990כ"ה באדר ב' התשע"א31.3.2011 ,

.3

תחילה

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן .

ח' באדר ב' התשע"א ( 14במרס )2011
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-1533

תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) ,התשס"ג( 22003-להלן
 -התקנות העיקריות) במקום ההגדרה "מיתקן פוטו-וולטאי" יבוא:

תיקון תקנה 1

""מיתקן פוטו-וולטאי"  -מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית
לאנרגיה חשמלית".
.2

בתקנה  )14(2לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "בהספק שאינו עולה על  50קילו ואט
למבנה".

תיקון תקנה 2

.3

בתקנה  )7(4לתקנות העיקריות ,אחרי "התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי" יבוא
"וכי הספק המיתקן אינו עולה על  50קילו ואט למבנה".

תיקון תקנה 4

.4

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה
לוועדה מקומית ביום התחילה או לאחריו.

תחילה ותחולה

ח' באדר ב' התשע"א ( 14במרס )2011
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-3907

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;948התש"ע ,עמ' .1236

תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו– 16לחוק הגנת חיית הבר ,התשט"ו ,11955-אני מתקין
תקנות אלה:
.1

בתקנה (1א) לתקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה) ,התשע"א ,22010-במקום "כ"ה
באדר ב' התשע"א ( 31במרס  ")2011יבוא "ב' בתשרי התשע"ב ( 30בספטמבר .")2011

תיקון תקנה 1

ט"ז באדר ב' התשע"א ( 22במרס )2011
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

(חמ )3-524

__________
1
2

ס"ח התשט"ו ,עמ' .10
ק"ת התשע"א ,עמ'  35ועמ' .433

אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות( 1להלן  -הפקודה) ,אני מכריז לאמור:
__________
1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690

קובץ התקנות  ,6990כ"ה באדר ב' התשע"א31.3.2011 ,

885

סייג לתחולה

.1

האכרזה לפי סעיף  3לפקודה שניתנה ביום  10במאי  ,21945לא תחול על -
( )1שטח בגודל  7.9דונם מטרי בחלקה מספר  35בגוש  ,20424תחת המספר הסידורי
 ,413בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה המופקדת במשרדו של
פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן  -המפה);
( )2שטח בגודל  29.808דונם  מטרי בחלקה מספר  39בגוש  ,12176תחת המספר הסידורי
 ,410בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה.

ג' באדר ב' התשע"א ( 9במרס )2011
א ו ר ית נ ו ק ד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

(חמ )3-262

__________
2

ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' (517א) ,עמ' (407ע); ק"ת התשע"א ,עמ' .289

אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)3התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות( 1להלן  -הפקודה) ,אני מכריז לאמור:
סייג לתחולה

.1

האכרזה לפי סעיף  3לפקודה שניתנה ביום  1ביולי  ,21943לא תחול על שטח בגודל
 393.06דונם מטרי בחלקה מספר  1בגוש  ,20376בחלקה  2בגוש  ,20381בחלקות מספר
 4ו– 14בגוש  ,20382ובחלקה מספר  1בגוש  ,20389תחת המספר הסידורי  ,336בהתאם
לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ג' באדר ב' התשע"א ( 9במרס )2011
א ו ר ית נ ו ק ד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

(חמ )3-262

__________
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690
ע"ר  ,1943מס'  ,1274עמ' (563א); ק"ת התשע"א ,עמ'  289ועמ' .885

אכרזת התקנים (תקן רשמי) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (8א) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-בהסכמת השר להגנת
הסביבה ,שר התשתיות הלאומיות ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ,ולאחר התייעצות עם
נציגי היצרנים והצרכנים ,אני מכריז כדלקמן:
תקן רשמי

.1

ת"י  - 5937דלק לרכב מנועי  -מים בתחליבי סולר למנועי שרפה פנימית  -דרישות
ושיטות בדיקה ,מיולי .2010

הפקדה

.2

התקן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים
רשמיים.2

תחילה

.3

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה .

כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
(חמ )3-95

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1
2

886

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
י"פ התשס"ט ,עמ' .5765
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הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ג) לתקנות רישום ציוד הנדסי ,התשי"ט( 1959-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב עליית מדד חודש ינואר  2011לעומת מדד חודש ינואר  2010ישתנו סכומי אגרת שינוי סכומי
הרישום והאגרה בעד מסירת פרטים בהודעה שנתית שבתוספת השנייה לתקנות ,החל האגרה

ביום כ"ו באדר ב' התשע"א ( 1באפריל  ,)2011כמפורט להלן:

ציוד הנדסי

אגרת רישום ואגרה
בעד מסירת פרטים
בהודעה שנתית
בשקלים חדשים

טרקטור זחלי ואופני מ– 100כ"ס ומעלה

629

מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל  60כ"ס ויותר

629

מפלס ממונע

629

מגרדה ממונעת

629

מוביל עפר

629

עגורן צריח

629

מיתקן לערבול אספלט

629

מפזר שלמק

629

מכונה לקרצוף כבישים אופני או זחלי

629

טרקטור זחלי ואופני עד  99כ"ס ועד בכלל

434

מחפר/עגורן זחלי או אופני עד  59כ"ס

434

מכבש כבישים ממונע

434

עגלת שפיכה דמפר

434

מחפרון

434

מדחס אוויר נייד

434

קודח סלע

434

קודח אדמה

434

חופר תעלות

434

מכונה לטאטוא

434

מכונה ליציקת אבני שפה

434

מתיז ביטומן ממונע

434

מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

434

מעמיס טלסקופי

434

במה הידראולית

434

מגרדה נגררת

243

מכבש כבישים נגרר

243

__________
1

ק"ת התשי"ט ,עמ'  ;1175התשס"א ,עמ'  ;997התש"ע ,עמ' .950
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ציוד הנדסי

אגרת רישום ואגרה
בעד מסירת פרטים
בהודעה שנתית
בשקלים חדשים

243

מערבל בטון
י"א באדר ב' התשע"א ( 17במרס )2011

דוד גרינברג
רשם ציוד הנדסי

(חמ )3-312

הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (עדכון סכום),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (12ו) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה),
התשל"ה( 11974-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכום

.1

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה (12ב) לתקנות ,והחל ביום י"א בשבט
התשע"א ( 16בינואר  ,)2011במקום " 1,393,220שקלים חדשים" בא " 1,463,035שקלים
חדשים".

כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
חיים גבאי
מנהל מס שבח

(חמ )3-232

__________
1

ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;140התשס"ה ,עמ'  ;317התשס"ז ,עמ'  ,256עמ'  ,543עמ'  948ועמ'  ;1119התשס"ח ,עמ'
 98ועמ'  ;522התשס"ט ,עמ'  ;439התש"ע ,עמ'  739ועמ' .1124

הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומים כשהמחיר מושפע
מתוספת בנייה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49ז(א)( )5לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע לאמור:

1

תיאום סכומים

.1

עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בסעיף 49ז(א) לחוק ,והם החל ביום י"א
בשבט התשע"א ( 16בינואר  ,)2011כמפורט להלן:
( )1בפסקה ( ,)2במקום " 1,702,000שקלים חדשים" פעמיים ,בא " 1,777,600שקלים
חדשים";
()2

בפסקה ( ,)3במקום " 426,000שקלים חדשים" בא " 445,000שקלים חדשים".

כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
(חמ )3-232

חיים גבאי
מנהל מס שבח

__________
1
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ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשס"ה ,עמ'  ;766התשס"ח ,עמ'  26ועמ'  ;202ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;436התשס"ו,
עמ'  ;582התשס"ז ,עמ'  ;542התשס"ח ,עמ'  ;522התשס"ט ,עמ'  ;439התש"ע ,עמ' .739
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הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיאום סכומי שווי
מקרקעין) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 16א(ד) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה),
התשל"ה( 11974-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בפסקאות ( )2ו–( )3בתקנה (16ב) לתקנות,
והחל ביום י"א בשבט התשע"א ( 16בינואר  ,)2011במקום " 284,960שקלים חדשים" בא
" 299,240שקלים חדשים".

תיאום סכומים

כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
(חמ )3-232

חיים גבאי
מנהל מס שבח

__________
1

ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;140התשנ"ח ,עמ'  ;206התשס"ה ,עמ'  ;317התשס"ז ,עמ'  ,256עמ'  ,543עמ'  947ועמ'
 ;1118התשס"ח ,עמ'  99ועמ'  ;522התשס"ט ,עמ'  ;440התש"ע ,עמ'  739ועמ' .1124

הודעת מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (9ג )3לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע לאמור:

1

.1

עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בסעיף (9ג1א) לחוק ,והם החל ביום י"א
בשבט התשע"א ( 16בינואר  ,)2011כמפורט להלן:

עדכון סכומי
שווי הזכות

( )1בפסקה (()1א) ו–(ב) ,במקום " 923,070שקלים חדשים" בא " 969,330שקלים
חדשים";
( )2בפסקה (()2א)( )1ו–( ,)2במקום " 1,084,935שקלים חדשים" בא " 1,139,320שקלים
חדשים";
( )3בפסקה (()2א)( )2ו–( ,)3במקום " 1,524,770שקלים חדשים" בא " 1,601,210שקלים
חדשים".
כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
(חמ )3-232

חיים גבאי
מנהל מס שבח

__________
1

ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשס"ח ,עמ'  26ועמ'  ;202ק"ת התשס"ז ,עמ'  ,256עמ'  ,542עמ'  947ועמ' ;1118
התשס"ח ,עמ'  99ועמ'  ;521התשס"ט ,עמ'  438ועמ'  ;1066התש"ע ,עמ' .740

הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן
הממונה על קרינה סביבתית) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א(ד) לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),
התש"ם( 11980-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש פברואר  2011לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט
 ,2010החל ביום כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס  ,)2011נוסח התוספת השלישית לתקנות
הוא:

שינוי אגרות

__________
1

ק"ת התש"ם ,עמ'  ;992התשנ"א ,עמ'  ;1058התשנ"ז ,עמ'  ;706התשס"ה ,עמ'  ;226התשע"א ,עמ' .98
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"תוספת שלישית
(תקנה 10א)
בשקלים חדשים

( )1בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי  במוצר המכיל חומר
רדיואקטיבי

254

( )2בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה

254

( )3בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

409

( )4בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

409

( )5בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע ,במים או
באוויר ,או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

409

( )6בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים
להלן:
א.

(נמחק)

ב.

כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת ,לרבות מקורות כיול

ג.

(נמחק)

ד.

תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם

409

ה.

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר
רדיואקטיבי

409

ו.

שירותי רדיוגרפיה

409

ז.

אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים

254

ח.

סילוק פסולת רדיואקטיבית

293

ט.

(נמחק)

י.

(נמחק)

254

יא .בדיקת ריכוזי ראדון במבנים ,בקרקע ובמים

409

יב .בדיקת קרינה בלתי מייננת

"409

ח' באדר ב' התשע"א ( 14במרס )2011
(חמ )3-1078

890

אלונה שפר-קארו
המנהלת הכללית של
המשרד להגנת הסביבה
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