מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
כ"ח אב תשס"ט
 18אוגוסט 2009
תוספת לאמות המידה לשנת  2009לעניין חלוקת יתרת מים שפירים
והארכת מועד להגשת בקשות לניוד לשנת 2009
תוספת להקצאה:
 .1במסגרת הכמות הכוללת שהוקצתה לחקלאות לשנת  ,2009ולאחר סיום הטיפול בהקצאות
המים השפירים לחקלאות לשנת  ,2009ובכלל זה מתן הקצאות נוספות בהתאם לסעיף 7
לאמות המידה להקצאת המים השפירים לחקלאות לשנת  ,2009נותרה יתרה מצומצמת של
כ 1 -מלמ"ק להקצאה לשנה זו .חלוקתה של כמות זו באופן רוחבי בין כלל הצרכנים לא
תסייע ,ככלל ,לחקלאות ,כיוון שבדרך זו תיווסף כמות קטנה ביותר של מים לכל צרכן.
 .2על מנת לעשות שימוש מיטבי בכמות מצומצמת זו ,תינתנה תוספות להקצאה ,מתוך הכמות
האמורה ,למשקים גדולים שיענו על התנאים כמפורט להלן ,וזאת על מנת להקטין את
הפגיעה באספקת התוצרת החקלאית לשווקים וכן למנוע פיטורי עובדים ישראלים בחקלאות.
 .3זכאי לקבלת תוספת להקצאה ,חקלאי שמעסיק ,לפי ממוצע של החודשים ינואר-יוני ,2009
 25עובדים ישראלים לפחות )בהתאם לדיווח על גבי טופס  102שהוגש לגבי חודשים אלו
לביטוח הלאומי( .לעניין תוספת להקצאה לפי נוהל זה" ,חקלאי" – עוסק שמשתמש כדין
במים שהוקצו למטרת חקלאות.
 .4על אף האמור בסעיף  3לעיל ,חקלאי העוסק בייצור חומר ריבוי )משתלות( המשווק לשוק
המקומי ,זכאי לקבלת תוספת להקצאה אם העסיק ,לפי ממוצע של החודשים ינואר-יוני
 15 ,2009עובדים ישראלים לפחות.
 .5לעניין זה ,כחקלאי העוסק בייצור חומר ריבוי ייחשב ,משק שלמעלה מ 90% -מהיקף
הפעילות החקלאית בו היא פעילות שתלנית ובלבד שלמשק יש חוזים לשיווק חומר הריבוי
לחקלאים בשוק המקומי לשנים  .2009-2010הזכאות לקבלת התוספת תהא כפופה לעמידה
בכל התנאים הבאים:
א.

התוספת דרושה לחקלאי להשלמת השקיה לגידול שהיה קיים ערב הבקשה לתוספת ולא
לצורך השקיה של פעילות חדשה .החקלאי יצרף לבקשה הצהרה חתומה על כך שהבקשה
הינה לצורך השקיית גידול קיים בהתאם למפורט בטופס המצורף.
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ב.

החקלאי לא חרג במועד כלשהו מהקצאת המים שלו לשנת  ,2009ובמידה שהמבקש הוא
חבר אגודה שהיא בעלת הרישיון לצריכה – האגודה לא חרגה כאמור .החקלאי יצרף
לבקשתו אישור חתום של ספק המים על צריכת המים האחרונה שנרשמה אצל הספק.
נעשתה הקריאה האחרונה במועד שהינו מוקדם יותר מחודש ימים לפני הגשת הבקשה,
יציג החקלאי קריאת מים מעודכנת מאושרת על ידי ספק המים.

ג.

אישור בעל הרישיון להעברת ההקצאה לחקלאי.

ד.

ההעברה תאושר על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב.

ה.

לא תינתן תוספת לפי סעיף זה לצרכן שנייד מים לצרכן אחר או לצרכן שהגיש בקשה
לנייד לפי נוהל זה.

ו.

צרכן שקיבל תוספת לפי סעיף זה לא יוכל להגיש בקשה לנייד כמות מים כלשהי לאחר.

ז.

הצרכן לא הגיש בקשה לויתור מרצון על שיעור מהקצאתו לשנת  2008העולה על שיעור
הקיצוץ הממוצע לשנת .(22.6%) 2009

 .6חקלאי המעוניין לקבל תוספת לפי אמות מידה אלה יגיש בקשה בכתב ,על גבי טופס הבקשה
לתוספת המצ"ב ,למחוז משרד החקלאות עד ליום .27.8.2009
 .7התוספת לא תעלה על  50,000מ"ק לחקלאי ובכל מקרה הקצאת המים השפירים של הצרכן
לשנת  2009לא תהיה גדולה מהקצאת המים השפירים לשנת .2008
 .8במקרה בו מספר הצרכנים הזכאים לפי נוהל זה יהיה גדול ויביא לכך שהתוספת למשק בודד
תהיה  10,000מ"ק ומטה ,לא יחול הנוהל ויתרת המים המצומצמת תחולק במסגרת חלוקת
כמות המים השפירים הכוללת שתוקצה למטרת חקלאות בשנת .2010
 .9למען הסר ספק מובהר ,כי התמיכה בגין הקטנת הקצאות המים לשנת  2009תינתן בהתאם
להקטנת כמות המים הכוללת המוקצית לצרכן בשנת  2009ביחס להקצאתו הסופית בשנת
 .2008לפיכך תוספת מים שתינתן בשנה זו ,לרבות תוספת לפי נוהל זה ,תביא להקטנת
התמיכה בהתאם.
ניוד:
 .10בהתאם לסעיף  8לאמות המידה להקצאת המים השפירים לחקלאות לשנת  ,2009ניתנה
אפשרות לצרכנים להגיש בקשה ,עד ליום  ,30.6.09להעברת כמות של עד  30%מהקצאת
המים השפירים הסופית שלהם לשנת  ,2009לצרכן אחר.
 .11אנו מודיעים בזאת כי ניתן יהיה להגיש בקשות לניוד כאמור עד ליום  .10.9.2009הצרכן
המעביר והצרכן המקבל יגישו בקשה בכתב ,על גבי טופס הבקשה לניוד המצ"ב ,למחוז משרד
החקלאות עד למועד האמור .בקשות תאושרנה בכפוף לתנאים הבאים:
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א.

ההעברה מתבקשת להשלמת השקיה לגידול שהיה קיים ערב הבקשה לניוד .הצרכן יצרף
לבקשתו הצהרה על כך שהבקשה הינה לצורך גידול קיים בנוסח המפורט בטופס
המצורף.

ב.

לצרכן המעביר יש יתרת מים שפירים שלא נוצלו מהקצאתו הסופית לשנת הרישוי .2009

ג.

הצרכן המקבל לא חרג במועד כלשהו מהקצאת המים שלו לשנת  .2009הצרכן יצרף
לבקשתו אישור חתום של ספק המים על צריכת המים האחרונה שנרשמה אצל הספק.
נעשתה הקריאה האחרונה במועד שהינו מוקדם יותר מחודש ימים לפני הגשת הבקשה,
יציג הצרכן קריאת מים מעודכנת מאושרת על ידי ספק המים.

ד.

הקצאת המים של הצרכן המקבל לא תעלה על הקצאתו הסופית של הצרכן לשנת .2008

ה.

ההעברה תאושר על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב.

ו.

במידה ויהיו נחוצים פרטים נוספים ,ביצוע ההעברה יותנה בהשלמתם.

ז.

הצרכן לא הגיש בקשה לקבלת תוספת להקצאה לפי נוהל זה.

 .12יצוין כי התוספות שיינתנו לפי נוהל זה לא תילקחנה בחשבון לצורך חישוב ההקצאות לשנים
הבאות.
 .13למען הסר ספק ,אין לצרוך כמות מים כלשהי ,שלא הוכללה ברישיון ההפקה/אספקה בטרם
התקבל תיקון לרישיון כדין .צריכה שלא על פי תנאי הרישיון תביא לביטול החלטה על תוספת
או ניוד הקצאה או לדחיית בקשה שכזו ,לפי העניין.
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טופס בקשה להקצאה נוספת של מים שפירים לשנת ) 2009על פי סעיפים  1-9לנוהל זה(
להגשה במחוזות משרד החקלאות בלבד
מחוז______:

תאריך__________ :

חלק זה ימולא ע"י המבקש/החקלאי:
פרטי צרכן המים לחקלאות )האגודה(:
מס' צרכן קיים ברישיון המים ______________________:

שם צרכן ראשי____________________:

מס' צרכן מפורט ברישיון_______________________:

שם צרכן מפורט______________________:
פרטי החקלאי:

שם_______________________:ת.ז/.ח.פ________________________:תפקיד_____________________:
יישוב___________________:טל'_______________________:טל' נייד___________________________:
פקס________________________________:דוא"ל__________________________________________:

 .1בקשתי לתוספת מים הינה בהתאם להגדרה )להקיף בעיגול( ב:

סעיף  – 3משק גדול

/

סעיף  – 4ייצור חומר ריבוי )שתלנות(

 .2מס' עובדים ישראלים שהועסקו במשקי בשנת  2009ע"פ טופס  102של ביטוח הלאומי )מצ"ב העתקי הטפסים(:
ינואר
2009

פברואר
2009

מרץ
2009

אפריל
2009

מאי
2009

יוני
2009

ממוצע ינואר – יוני
2009

 .3למלא רק במידה והבקשה הוגשה על פי סעיף  4העוסק בייצור חומר ריבוי )משתלות(:
הנני מצהיר בזאת שהיקף הפעילות השתלנית מהווה למעלה מ 90% -מסה"כ הפעילות החקלאית שלי) .מצ"ב
חוזים/תעודות משלוח/חשבוניות על שיווק צח"ר )צמחים וחומר ריבוי(
חתימת החקלאי____________________ :
 .4לא בוצע ניוד מים מהצרכן בשנת ) 2009להקיף בעיגול( :

כן  /לא

 .5הצרכן לא חרג מהקצאה לשנת ) 2009להקיף בעיגול( :כן  /לא
הקצאת שפירים לצרכן לשנת  ________________ : 2009מ"ק .
צריכה חקלאית כמות _____________ :מ"ק .תאריך קריאה אחרונה)__________ :ע"פ אישור ספק המים(.
 .6הקצאת שפירים לשנת  ___________ :2008מ"ק.
 .7הבקשה לויתור מרצון היתה על כמות של עד  22.6%מהקצאת ) - 2009להקיף בעיגול( :כן  /לא

הנני מצהיר בזאת שהבקשה לתוספת  /ניוד מים הינה לצורך השקיית גידול קיים בלבד.
חתימת המבקש/החקלאי_______________________:

הנני מצהיר בזאת שאם תאושר בקשת החקלאי לתוספת מים בגין נוהל זה ,המים יוקצה
ישירות אליו.

חתימת הצרכן___________________:

הרשות לתכנון ופיתוח הכפר ,דרך המכבים ראשל"צ ,ת.ד 30 .בית דגן .50200
טל ,9485484-03 :פקס9485873-03 :
תוספות מים ייחודיות לשנת doc.09 4 10 2009

אישור קבלת הבקשה במחוז:

הבקשה התקבלה ונרשמה ביום_________________________:
לבקשה צורפו:
 טפסי  102של ביטוח לאומי  -לחודשים ינואר – יוני ) 2009לסעיפים (3-4
 חוזים/תעודות משלוח/חשבוניות על שיווק צמחים וחומר ריבוי )צח"ר( בשוק המקומי לשנים ) 2009-2010לסעיף
(4-5
 הצהרה חתומה על היקף הפעילות השתלנית )לסעיף (5
 אישור ספק מים חתום על הצריכה החקלאית בשנת  . 2009תאריך קריאה אחרונה יהיה מעודכן עד חודש ימים
מהגשת הבקשה.
 הצהרה חתומה על כך שהבקשה הינה לצורך השקיית גידול קיים בלבד.
 במקרה של חקלאי בתוך אגודת מים יש לצרף אישור בעל הרישיון להעברת ההקצאה לחקלאי.

שם המתכנן____________________ :

חתימת המתכנן__________________ :
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טופס בקשה לניוד מים מהקצאת ) 2009 -על פי סעיפים  10-13לנוהל זה(
להגשה במחוזות משרד החקלאות בלבד
מחוז_____________ :

תאריך__________ :

פרטי המבקש לקבל מים:
שם צרכן ראשי______________________:

מס' צרכן קיים ברישיון המים ______________________:

שם צרכן משנה______________________:

מס' צרכן משנה ברישיון_______________________:

יישוב___________________:טל'_______________________:טל' נייד___________________________:
פקס________________________________:דוא"ל__________________________________________:
פרטי הנותן מים:
שם צרכן ראשי_______________________:

מס' צרכן קיים ברישיון המים ____________________

שם צרכן משנה______________________:

מס' צרכן משנה ברישיון_______________________:

יישוב___________________:טל'_______________________:טל' נייד___________________________:
פקס________________________________:דוא"ל__________________________________________:

למילוי על ידי מבקש המים:

כמות המים המבוקשת להעברה ____________:מ"ק ,איכות_______________:
מקור מים __________:ספק מים_____________:
ניוד המים המבוקש נועד להשלמת ההשקיה בגידולים הבאים הקיימים אצל המבקש____________________________:
___________________________________________________________________________________

למילוי על ידי נותן המים:
נתוני המים לשנת  2009של המסכים להעברה
הקצאת מים שפירים:

הקצאת מים שוליים_______________________:

יתרת ההקצאה של שפירים שטרם נוצלה:

לתאריך__________ :

יתרת מים שוליים שטרם נוצלה:

לתאריך__________ :

בהתאם לנתוני הבקשה הר"מ הנני מסכים להעביר ___________________:מ"ק ,איכות_____________________ :
מקור מים ,____________________ :ספק מים _______________ :תעריף המים_____________ :מתוך ההקצאה
שנקבעה לי לשנה זו ,ושטרם נוצלה על ידי ,למבקש המים הר"מ ,כמו כן אני מתחיב שלא לחרוג מהקצאתי בניכוי ההעברה.

חתימת מבקש המים __________________חתימת מעביר המים______________________
הנני מצהיר בזאת שהבקשה לתוספת  /ניוד מים הינה לצורך השקיית גידול קיים בלבד.
חתימת המבקש/החקלאי מקבל המים_______________________:
יש לצרף אישור ספק המים של הגורם המקבל
המלצת המחוז:
כמות מומלצת_________________________________________________________________________:
הסבר______________________________________________________________________________:
___________________________________________________________________________________
שם מתכנן במחוז_____________________ :

חתימת מתכנן במחוז_____________________:
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