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אזור יהודה ושומרון

והחוק (הזמני) להסדרת ענייני המקורות הטבעיים מס' 37 לשנת 1966
והצו בדבר סמכויות לענייני דיני מים (אזור הגדה המערבית), (מס' 92), התשכ"ז1967-
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רישיון זה כולל גם תנאים אשר נקבעו במסגרת כללים שהתקינה מועצת רשות המים ושלגביהם נקבע כי הם תנאים ברישיון.

הכמות שצוינה כהספקה לגינון ציבורי, בטבלת כמויות מוקצות, היא כמות מים מרבית, חל איסור לספק מים למטרת גינון ציבורי מעבר לכמות זו.

ציון סוג המים ו\או מטרת ההקצאה וכן כל מאפיין אחר שלהם ברישיון זה הוא לצורך קביעת דמי המים ככל שייקבעו.

בהתאם להוראות כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) תשל"ו 1976, לא הוגבלה בטבלה "פילוג לפי מטרות הצריכה" (המצורפת בנספח לרישיון), כמות המים למטרת בית מכל 
מקור שאינו הפקה עצמית. אין בכך כדי לפטור את בעל הרישיון וצרכניו מחובתם עפ"י דין להשתמש במים ביעילות, בחסכון ולמנוע דלדול מקורות מים.

ההקצאה לגינון ציבורי עומדת על 100% מהכמות המקסימלית לפי כללי המים (השימוש במים באזור הקיצוב).
יתכן,כי חלק מההקצאה מופיע כעתודה (ללא שיוך למקור מים), וכמות זו מופיעה בטבלת פילוג לפי מטרות הצריכה בדף המידע לדמי המים.

 ככל שנדרש, ניתן לפנות לרשות לבחינת אפשרות לקבל כמות נוספת זו (שהוגדרה כעתודה) בשיוך למקור המים. הכללתה בהקצאה אינה פוטרת מהגשת בקשה.
חל איסור לספק מים למטרת גינון ציבורי מעבר לכמות שהוקצתה.

כל הוראות חוק מדידת מים, תשט"ו - 1955, ובפרט סעיף 2 (חובת מדידה) וסעיף 11 (איסור גרימת נזק למד מים), וכן כל הוראות כללי מדידת מים, (מדי מים), תשמ"ח - 1988, 
ובפרט -כללים 34 ו - 37 (החזקת מד מים במצב תקין), כלל 41(שמירה על סביבת מד המים) וכלל 52 (חובת רישום ודיווח נתוני המדידה), ובנוסף- צו מדידת מים (מדידה במקור), 

תשט"ז - 1956, הם תנאים ברישיון.
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תנאים

* בהתאם להוראות כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) לא הוגבלה ברישיון כמות המים למטרת בית מכל מקור שאינו הפקה עצמית. אין בכך כדי לפטור את בעל הרישיון ואת 1
צרכניו מחובתם, עפ"י דין, להשתמש במים ביעילות, בחסכון ולמנוע דלדול מקורות מים.

מקורות    *        *    שפיר 0.00 

    *        *     0.00סה"כ 

פילוג לפי מטרות הצריכה של כלל כמות המים המוקצבת לבעל הרשיון ולצרכניו מכל מקורות המים ( באלפי מ"ק)

הקצאה לצריכה שכבת ניצול/מקום הפקהמקור המים
ביתית ולכל 
צריכה אחרת

הקצאה
לחקלאות

סה"כסוג המים
הקצאה

מספר
ספק אחר

שם ספק אחר
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סוג המיםמקור המיםשם צרכןמספר צרכן

שפירמקורותביתר עילית עיריה0

כמות מוכרת לצריכה ביתית (באלפי מ"ק)

8505 -

כמות מוכרתשם ספק אחרמס' ספק אחר

2,410.76 
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בעל הרשיון 
וצרכניו

הקצאה 
לחקלאות

הקצאה לצריכהמספר צרכן
ביתית ולכל

צריכה אחרת

יעוד המים המופקים והמסופקים מכל מקורות המים (באלפי מ"ק)

סה"כ הקצאה סוג המים

0.00 

0.00 

8505

8505

    *    

136.35

ביתר עילית עיריה

גינון ציבורי בית עילית

0

770

-

-

שפיר

שפיר

    *    

136.35

סה"כ 

סה"כ 

0.00 

0.00 

    *    

136.35

    *    

136.35

    *        *     0.00סה"כ לרשיון
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הספקה למטרת בית תעשה בכפוף להוראות משרד הבריאות לעניין השימוש במים.

*  בהתאם להוראות כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) לא הוגבלה ברישיון כמות המים למטרת בית מכל מקור שאינו הפקה עצמית. אין בכך כדי לפטור את בעל הרישיון ואת 
צרכניו  מחובתם, עפ"י דין, להשתמש במים ביעילות, בחסכון ולמנוע דלדול מקורות מים.

ציון "גינון ציבורי ושם הרשות המקומית" ברישיון, משמעו,כי בעל הרישיון יספק מים בשטח הרשות בתעריפים מופחתים,כקבוע בחוק למטרה זו.



5דף מס'

בהתאם לחוק הפיקוח על המים מס' 31 לשנת 1953 
אזור יהודה ושומרון

והחוק (הזמני) להסדרת ענייני המקורות הטבעיים מס' 37 לשנת 1966
והצו בדבר סמכויות לענייני דיני מים (אזור הגדה המערבית), (מס' 92), התשכ"ז1967-
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