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חוזר מים מס'  – 12ספטמבר 2009
 .1מבצע לתשלום חובות לרשות המים
רשות המים עורכת בשבועות אלה מבצע המוגדר כחד פעמי ,להפחתת חובות של צרכני ומפיקי מים בגין
התקופה שבין שנת  2000ל.2006-
במסגרת המבצע מאפשרת הרשות הנחה על חובות משנים אלו בשיעור של  30%מסך כל מרכיבי החוב
– קרן ,הצמדה וריבית.
הטבה נוספת בתקופת המבצע ,היא ,אפשרות של מחיקת חובות שנצברו עד ליום  31.12.99לחייבים
אשר הסדירו את כל חובותיהם האחרים לרשות ,למעט חייבים הנמצאים בהליכים משפטיים מול רשות
המים.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות המים.
אנו ממליצים לחייבים – לאחר שוידאו את אמיתות הנתונים – להסדיר חובם עד למועד שנקבע – סוף
אוקטובר ש.ז.

 .2הקצאות מים לחקלאות לשנת 2010
כידוע ,בשנה החולפת ) (2009היו הקצאות המים השפירים לחקלאות ברמה הנמוכה ביותר באיזור
המערכת התלת-אגנית ,והן עומדות על  359מיליון מ"ק )בנוסף מוקצים עוד כ 80-מלמ"ק באיזורים
המנותקים – עמק חרוד ,בקעת הירדן ,כיכר סדום והערבה(.
נמסר לנו שהשבוע תתקיים ישיבה של "ועדת התפעול" ע"מ להמליץ על הקצאות המים לשנת .2010
בשיחה שהייתה לח.מ .עם תמי שור ,מנהלת אגף אסדרה ברשות המים ,נמסר באופן רשמי ,שבכל
מקרה ,הכמות שתוקצה לשנה הבאה לא תפחת מההקצאה ל ,2009-וע"פ התרחישים של התפתחות
החורף הקרוב – ניתן יהיה להחזיר חלק מהקיצוצים שהיו מנת חלקנו בשנים האחרונות.
אנו נדווח כמובן על כל החלטה בנדון.

 .3תעריפים לבית החל מ1.1.2010-
תחת הכותרת "כללי המים )תעריפים למים ברשויות מקומיות ( )תיקון( התשס"ט –  – "2009מבקשת
רשות המים להכליל גם את ההתיישבות בתעריפים המתוכננים לראשית השנה הבאה לצריכה הביתית.
אנו רואים עניין זה בחומרה רבה ומסר בנדון הועבר לאגף האסדרה ברשות המים.
להלן הפרטים:
 בהגדרת "רשות מקומית" תיכלל מעתה" :עירייה ,מועצה מקומית לרבות מועצה איזורית ,ועד
מקומי ,איגוד ערים ,תאגיד או אגודה שיתופית )הדגש שלי – י.ת ,(.המספקת מים לצרכניה,
לרבות מי שבא במקומם לעניין הספקת מים ,ולמעט חברה".
 כל תושב רשום יקבל "כמות מוכרת" של מים בהיקף של  2.5מ"ק בתעריף של /₪ 2.46מ"ק,
שיהיה מורכב מ/₪ 0.9-מ"ק תשלום ל"מקורות" ,ועוד /₪ 1.56מ"ק – גביית ה"רשות"; לתעריף
זה )בגובה /₪ 2.46מ"ק כאמור(  -יתווסף סכום של /₪ 1.73מ"ק כ"קרן חידוש".
 לכל מ"ק של מים שמעבר ל"כמות המוכרת"  -ישולם סך של /₪ 6.31מ"ק שגם הוא מורכב מ2-
תעריפים/₪ 3.90 :מ"ק תשלום ל"מקורות" /₪ 2.41 +מ"ק ל"רשות"; גם לסכום זה – ע"פ
התקנות אותן פירסמה רשות המים – יתווסף סך של /₪ 1.73מ"ק "קרן חידוש" .משום מה שכח
מישהו ברשות שלא להכליל את צרכני ההתיישבות המתוכננת באותה "קרן חידוש" שכידוע
)בשיטה הנוכחית( ממומנת כולה ע"י הישוב המתחזק בעצמו את המערכת .ואם שכחנו ...ל2-
התעריפים שהוזכרו )למעט "קרן החידוש"( יתווסף לתשלום מע"מ.
 אנו מנסים כעת לפעול להוצאתו של הישוב המתוכנן מההגדרה אליה שורבב כעת – "רשות
מקומית".
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 .4היטלי הפקה – תעריפים חדשים
כפי שכבר דיווחנו ,חלה הפחתה בשיעור של  1.8%בתעריפי היטלי ההפקה ,וזאת החל מיום .9.7.09
עיקרי התעריפים הם כדלקמן)היטלי בסיס(:
האיזור
איזור מנותק
סובב כינרת
מערכת המים הארצית

גובה ההיטל בש"ח למ"ק לחקלאות
0.054
0.270
0.539

הבהרה :במערכת המים הארצית התשלום על "הפקה ראשונה" הוא בגובה של /₪ 0.108מ"ק והוא חל
על  25%ממכסת  89של מקור המים ,או על  300,000מ"ק – הגבוה מהם )הנ"ל – מתייחס לישוב
מתוכנן(.
עבור "הפקה נוספת" התעריף יהיה עבור כל מ"ק:
) 1.9 X 0.539מקדם( = /₪ 1.024מ"ק.
תעריף בסיס -
שאר התעריפים הם כדלקמן:
למים עיליים בגליל העליון:
לחקלאות
לבית ולתעשייה
להשקיה באדמות הכבול

-

0.2793
0.9291
0.0136

/₪מ"ק
/₪מ"ק
/₪מ"ק

 .5המשך העברות כספים בגין הקיצוצים במים ב2009-
למעט מספר מקרים בודדים הועברו ע"י אנשי מס הכנסה מרבית הכספים לזכאים להם בגין "ויתור
מרצון" על  22%מכמות המים שקוצצה ב 2009-לעומת .2008
עם העברת  30%הראשונים מהזכאות ,החלה העברת  40%הנוספים למי שחתמו על "ויתור מרצון" וכן
החל תהליך של העברת הכספים לאלה שלא ויתרו מרצון ,אך עומדים בכללים שנקבעו.
ע"מ לזרז את העברת הכספים )הן ל"מוותרים" והן לאחרים( – מומלץ ליצור קשר עם מכאל גל ממס
הכנסה – )נייד (050-6209604 -וכן להוריד טפסים מאתר מס הכנסה שכתובתו:
.WWW.FINANCE.GOV.IL

 .6חוק ההיטל על "צריכה עודפת" או "היטל הבצורת"
)או ...תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה – (...הרהורים...
נראה שמאז הוקמה רשות המים ב ,1.1.07-מתמצית פעילות משק המים בניסיונות ומאמצעים רבים
להוסיף מים למערכת מחד ,ולעשות ככל הניתן ע"מ לחסוך במצרך היקר ,מאידך.
אנחנו מאמינים שהמאמצים הינם אכן כנים ואמיתיים.
אלא ,שבמקביל ,מתקבל הרושם ש"יד נעלמה" ברשות החדשה עוסקת באובססיביות בלתי מובנת –
בהנפקת תקנות בהיקפים כמותן לא הכרנו עד היום – תקנות סבוכות ומסובכות על כל נושא הקשור
למים ,שלא פעם סותרות האחת את השנייה ,עד שגם אנשי הרשות עצמם לא מצליחים להסביר את
משמעותן – כאילו הררי הנייר והמלל ימלאו את האקוויפרים...
לשיאה הגיעה רשות המים עם הובלתה של החקיקה שבכותרת שלעיל – חקיקה שזכתה וזוכה גם כעת
להתנגדות ציבורית חסרת תקדים.
אגב ,נראה שהפרשנות הקיימת כבר עתה לחוק ,דומה בהיקפה לחוק עצמו...
לפני כשבוע התקיימה ישיבה סוערת של ועדת הכספים בכנסת אותה יזמו מספר ח"כים ואנשי השלטון
המקומי )הנמצאים כבר ,כידוע ,תחת "אש" החוק ,החל מיום .(15.7.09
מטרת הישיבה היתה כפולה:
לשנות מספר סעיפים דרקוניים בחוק עצמו.
א.
ניסיון לבטל חלק מגזרות התעריפים )שבס'  3שלעיל ,פורטו רק חלק מהם!(.
ב.
אנשי רשות המים שנכחו בישיבה העלו על נס את העובדה שבחודש אוגוסט האחרון חלה ירידה בצריכה
הביתית במקורות בשיעור של  17%לעומת החודש המקביל אשתקד – כל זאת בזכות איום ההיטל.
אכן ,הישג ראוי ,לפחות נקודתית; השאלה היא כמובן – באיזה מחיר?!
כמי שנכח בישיבה ולקח חלק בדיון ,לא יכולתי שלא לאזכר לאנשי הרשות את שאירע בסיטואציה דומה
לפני כ) 18-בשנים .(1990-91
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באותן שנים כיהן רפול ז"ל כשר החקלאות והיה אחראי למשק המים; רפול ,באמצעות  3תקנות
שפורסמו בפברואר – מרץ  1991שעסקו באיסור שטיפת רכב בצינור ,איסור מילוי בריכות שחיה פרטיות
ואיסור השקיית גינון בשעות היום בתוספת הרחבת איזורי הקיצוב בארץ – הצליח להביא לחסכון של
 (!)20%במים לבית בחשבון שנתי:
  444מלמ"ק בלבד !!!ב 1990-הייתה הצריכה בהיקף של  555מלמ"ק ,וב1991 -
נכון לסוף אוגוסט ש.ז .ירדה הצריכה בארץ בינואר-אוגוסט במקורות )לשימוש ביתי( בכ 53.6-מלמ"ק
שהם  ;12.4%ספק רב אם עד סוף שנה זו ניתן יהיה להגיע להישג של ) 1991ואז לא היו לנו 150
מלמ"ק מי ים מותפלים – (...הפחתה בכ 110-מלמ"ק לעומת השנה שקדמה לה!
חבל ,שכן אילו היו מנהלי משק המים דהיום בודקים את מה שהיה אז ,לפני חקיקה דרקונית נוסח 2010-
 ,2009היו בוחרים כנראה בדרך ראויה יותר...
אגב ,בסיום ישיבת ועדת הכספים האמורה ,הוחלט להקים ועדה משותפת לוע .כספים וכלכלה בכנסת
שתבחן שינוי בחוק הנוכחי ,כבר בזמן הקרוב.
לסיום
נכון להיום הוגשו כבר  7עתירות לבג"צ כנגד החוק של "היטל צריכת מים עודפת" )"היטל

הבצורת"(.
נראה שאם לא יהיה שינוי בחוק עד מועד כניסתו לתוקף בישובים המתוכננים – יהיה צורך לשנות

את החוק הקיים בדבר הקצאת  150מ"ק לתושב – שני חוקים העומדים בסתירה האחד לשני...
בהתאחדות חקלאי ישראל מונה צוות מצומצם שיעסוק ב"היטל הבצורת" לקראת החלתו על

ההתיישבות המתוכננת .הרכב הצוות:
 יו"ר;ארז וייסמן
 אריק בלקינד ,איציק כהן ,איתן ישראלי ,איתמר כהן ,ירון סולומון ויורם תמרי.חברים

שתהיה לכולנו:
שנה טובה,
שנת משקעים לרוב,
בריאות טובה
אושר ועושר!

ב ב ר כ ה,
יורם תמרי ,רכז תחום מים
טל .נייד 052-2565305
מיילyoram@iff.co.il :
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