 22ספטמבר 2009
מספרנו ה.ח13.

חוזר מים מס'  – 13חוזר שני לספטמבר 2009
היטל הבצורת בהתיישבות – דגש על נקודות עיקריות
מעשרות טלפונים שאנו מקבלים בעת האחרונה ,אנו למדים שמספר נקודות מהותיות בסוגיית "היטל
הבצורת" בהתיישבות ,שתחילתו ביום  – 1.1.2010טרם הופנמו דיים ,ולהלן ההבהרות:
 .1במושב – כולל מושב שיתופי :חובה להתקין מוני מים על בתי המגורים שיפרידו לחלוטין בין הבית
לחלקה א' החקלאית )אם יש כזאת( .חובת התקנת המונים על הבתים מבטלת כליל את הצורך
להעביר את מפת שטחי הגינון הציבורי ופירוט גודלו של השטח המגונן לרשות המים! כמות המים
המוקצית לתושב במושב 5 :מ"ק לחודש עבור הצריכה הביתית  2 +מ"ק לחודש עבור הגינה
הפרטית.
זכרו" :היטל הבצורת" יוטל רק על חריגה מאותם  7מ"ק לחודש ,ולא על כל צריכה אחרת במושב.
האחריות לניהול הצריכה במושב הוא על "ספק המים" – האיש אותו קבע המושב לניהול ודיווח,
וברשותו אמורה להימצא הרשימה המלאה של התושבים שמקום מגוריהם במושב.
דירה בה מתגוררת נפש אחת ,זכאית ל 12-מ"ק לחודש.
 .2בקיבוץ – קיימות שתי אופציות:
א .אופציה המאפשרת שלא להתקין מדי מים על בתי המגורים ואז הקצאת המים לתושב היא 5
מ"ק לבית  3 +מ"ק בגין מבני הציבור שבקיבוץ – סה"כ  8מ"ק לנפש לחודש.
תוספת של  2.5מ"ק לנפש תינתן בקיבוץ שקיימת בו עדיין מערכת חימום מרכזית ,ובמקרה
זה ,סה"כ הכמות לנפש לחודש –  10.5מ"ק.
באופציה זו – בה אין מוני מים על הדירות – חייב הקיבוץ להגיש את מפת שטחי הגינון
הציבורי ,שיכללו גם את הגינון הפרטי )!(.
לשטחי גינון אלה תיקבע הקצאת מים )ראה בהמשך טבלה מעודכנת( – ע"פ איזורי הארץ
וסוגי הצמחייה.
מודגש" :היטל הבצורת" לא חל על שטחי הגינון ,אלא רק על ההקצאה הביתית.
הערה :את מפת הגינון יש להעביר עד ה 1.10.09-ש.ז .לרון באר ברשות המים )טל03- .
 ;(6369686אנו מניחים שתהיה אורכה במועד בשל החגים.
ב.

אופציה בה מתקין הקיבוץ מונים על הבתים :במקרה זה ,הקצאת המים לתושב היא של 5
מ"ק לחודש ,ללא כל תוספות; "היטל הבצורת" יחול רק על כמות זאת ,אם תהיינה חריגות
ממנה.
)בשיחות שהיו לנו עם אנשי רשות המים ,הייתה הסכמה שהגינה הפרטית בקיבוץ תיכלל
במסגרת הגינון הציבורי; באתר רשות המים – תחת הכותרת "תשובות לשאלות לגבי היטל
צריכה עודפת בישובים המתוכננים" – נכתב שהגינה הפרטית כלולה בהקצאת אותם  5מ"ק;
מאחר שזוהי פרשנות – אנו נוטים לקבל את הסיכום בע"פ שיש לנו וזאת מהטעם שגינה
פרטית בקיבוץ היא קטנה ביותר ,ולכן תיכלל במסגרת הנוי הציבורי(.

באופציה זאת )התקנת מונים על הבתים( – ניתן להתקין מד מים על "בתי רכבת" ,ובתנאי שיהיה
רישום מדויק של מספר התושבים באותה "רכבת") .הערה לעניין זה :אם באחד מבתי ה"רכבת" גר
תושב בודד ,שלגביו קיימת אופציה לקבל  12מ"ק לחודש – יש לשקול האם לחבר יחי' דיור זאת
ל"רכבת" תחת אותו מונה(.
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מספר הערות כלליות:
 צימרים :אינם יחי' דיור ולכן לא חל עליהם היטל הבצורת; עם זאת – יש לדווח על כמות המים
הנצרכת בצימר.
 ההיטל לא חל על גינון ציבורי ולא חל על צריכת מים במבני ציבור )בקיבוץ שהתקין מדי מים על
הדירות(.
 חישוב שטחי הנוי יתייחס לשטח המושקה נטו ללא שבילים ודרכים וללא עצים שאינם דורשים
השקיה )לקיבוץ שלא התקין מד מים(.
 זכרו :אין אפשרות להעביר כמויות מים שלא נצרכו בחודשי החורף לחודשי הקיץ; ההתחשבנות
מול רשות המים היא לכל חודש בנפרד )או חודשיים – כמו בעיר :העניין בטיפולנו מול רשות
המים(.
 כדאי לזכור שקיבוץ שלא התקין מונים חושף עצמו למצב שבמקרה של פיצוץ במערכת המים
של הישוב – ייחשב כל הפחת כחריגה עליה יחול קנס של /₪ 20מ"ק – חיוב שלא יחול במקרה
דומה בקיבוץ שהתקין מונים.
להלן טבלה המעדכנת את כמויות המים המוקצות לנוי באיזורי הארץ השונים )מ"ק לדונם מושקה(:
איזור
צפון
החולה ורמת הגולן
מרכז
דרום
עמק בית שאן ובקעת הירדן
נגב
אילת ,ערבה וים המלח

מדשאות
366
444
384
420
546
564
870

שיחים ועצים
246
294
258
282
360
378
582

פרחים
372
456
384
426
564
612
954

מוזכר שוב :את מפת שטחי הגינון צריך להעביר רק קיבוץ שאינו מתקין מונים על דירות המגורים;
מושב או קיבוץ המתקין מונים – פטור מעדכון זה .את הטפסים למילוי ניתן למצוא באתר
רשות המים או בחוזרנו מיום .27.7.09
נאחל לכולנו ,שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה!

ב ב ר כ ה,
יורם תמרי ,רכז תחום מים
טל .נייד 052-2565305
מיילyoram@iff.co.il :
הערה :בין התאריכים  29.9ל 13.10-לא אהיה בארץ .במקרים דחופים ניתן להתקשר באמצעות .SMS
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