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חוזר מים מס'  – 15נובמבר 2009
 .1היטל הבצורת ואנחנו
בלחץ ציבורי מתוקשר ובסיוע מספר ח"כים שהוכיחו דבקות במשימה – החליטה ועדת
שרים לחקיקה להשעות את היטל הבצורת החל מיום  1.1.2010ועד אמצע אפריל
.2010
מאחר שמדובר בחוק )שבשלב זה מוגדר כ"הוראת שעה" עד סוף  – (2010נדרש רוב
בכנסת ע"מ לבטלו – וזאת כעת מטרתם של אותם ח"כים הנאבקים בחקיקה בעייתית
זאת.
כידוע ,אמור היה החוק להיכנס לתוקפו במגזר ההתיישבותי )מושבים וקיבוצים( החל
מראשית  ;2010כפועל יוצא מהחלטת הביניים כאמור – המטלות אליהן נדרשנו ע"מ
להתכונן ליום  – 1.1.2010נדחית בשלב זה עד אמצע אפריל הקרוב.
לשאלות החוזרות ונשנות "מה יהיה בהמשך"? אנו חוזרים ומדגישים ,שגם אם יבוטל
ההיטל לחלוטין )וקיים לכך סיכוי סביר!( – אנו מציעים להמשיך בהתקנת מוני-מים על
הבתים  -הן למידע פנימי של הישובים ופיקוח ייתר על צריכת מצרך שבמחסור ,והן
ע"מ להכין עצמנו למקרה שההיטל יופעל בעתיד ,גם אם במתכונת שונה.
לאור המצב החדש כאמור ,ומשיחות שאנו מקיימים עם אנשי רשות המים – התוכנית
לשנת  2010היא להשאיר בעינה את הקצאת ה 150-מ"ק לנפש לשנה לצריכה הביתית
הכוללת ,כאשר בפועל מוקצית הכמות בכל חודש ביחס של  1 : 12ע"פ מספר
התושבים המופיע בל.מ.ס.
אנו מציעים לכל ישוב המזהה שצריכת המים הביתית שלו נמוכה מ 150-מ"ק לנפש –
להציג את הנתונים לאגף האסדרה ברשות המים ,ולדרוש העברת כל מ"ק "מיותר"
מצריכה ביתית – לחקלאות ,שכן הצריכה הביתית היא נגזרת מתוך המכסה החקלאית
)ראה דו"ח חזני לישובים מתוכננים( ,ועלות מים אלה כמובן גבוהה בהרבה מזו
החקלאית.

 .2כללי המים החדשים ל" – 2010-תעריפי מים המסופקים מאת "מקורות"
כידוע בנוסף ל"היטל הבצורת" ,תיכננה רשות המים ייקור חד של המים לצריכה ביתית
החל מראשית  .2010גם סוגיה זאת זוכה להתנגדות ציבורית נרחבת והנושא עלה כבר
לדיונים נוקבים בועדות הכספים ,הכלכלה והועדה לביקורת המדינה בכנסת; שימוע
ציבורי בפני רשות המים קבוע ליום ) 26.11יום חמישי הקרוב!( אלא שבשל הביקורת
הציבורית הנוקבת ,מנסה רשות המים למתן את הצעותיה ,ואלה טרם עלו לאתר
האינטרנט של הרשות נכון לשעת כתיבת שורות אלו...
חשוב להדגיש שתעריפי המים החדשים המוצעים – שעיקרם עוסקים במים ה"ביתיים"
ובתעריפי תאגידי המים והביוב שברשויות העירוניות – נוגעות גם לישוב החקלאי שכן
רשות המים "דאגה" להכליל גם אותו כ"רשות מקומית"; אבו וילן ,מזכ"ל ההתאחדות
והח.מ .דאגו ליידע בנושא את רשם האגודות שהחליט לטפל בנושא בדרכים החוקיות
העומדות לרשותו ,שכן יש כאן לדעתנו התערבות פנימית בהתנהלות "אגודה שיתופית"
דרך משק המים – דבר שלא היה עד כה.

בשל הסיבוכים הרבים סביב עניין התעריפים הללו ,לא נפרט אותם ,גם מהסיבה
)הפרוזאית (..שיחולו בהם שינויים שטיבם טרם הוברר.
2.1

.3

שתי סוגיות הקשורות לתעריפי לחקלאות לקראת :2010
בכוונת רשות המים לקבוע תעריפים לחריגה מהקצאה של מים מליחים ומי
קולחין שניוניים בהקצאה מ"מקורות" ,כאשר התוכנית מדברת על תשלום קנס
בגובה של  150%מהתעריף שבתקנות.
לדעתנו ,מדובר באבסורד ,שכן אם אין פגיעה בצרכן אחר )במי קולחין( או פגיעה
באקוויפר )מים מליחים( – יש דווקא לעודד צריכת מים אלה!
אנו סבורים – ועניין זה יועלה בשימוע בפני הרשות שיש  -לבחון כל מקרה לגופו,
במקום לקנוס אוטומטית צרכן העושה שימוש במים נחותים ומשלם עבורם את
תעריפי התקנות.

תקבולים כספיים בגין הקיצוצים ב2009-
בחוזרנו הקודם ) (22.10.09היפננו את כל מי שזכאי לפיצוי בגין הקיצוצים שהיו השנה
) 22%ממכסת  (08וטרם הוסדרו ענייניו – לפנות למיכאל גל במס הכנסה – נייד050- :
.6209604
ע"פ הנתונים שבידנו ,קיבלו עד היום כ 50%-מהזכאים מתוך כ 800-בסה"כ את שני
התשלומים הראשונים – סה"כ  70%מהסכום הסופי; מדובר כאן רק באלה שחתמו על
ויתור מרצון בראשית השנה .אלה שטרם קיבלו את התשלום השני ,מתבקשים לפנות
כאמור למיכאל גל.
כידוע ,קיימת זכאות גם למי שלא חתם על "ויתור" ,אלא שקבוצה זאת )מהווה 38%
מתוך הסה"כ( חייבת לעמוד ב 3-קריטריונים:
 עמידה במכסת המים השנתית.
 ירידה בהכנסות מחקלאות הצומח והמדגה ב 10%-בשנים .2008-2006
 הכנסתו באחת מהשנים הנ"ל עלתה על  30%מחקלאות הצומח והמדגה ,מתוך
סך כל הכנסותיו.
אנו מציעים לכל מי שיעמוד בתנאים הללו )על סמך בדיקה בראשית  – (2010לפעול
לקבלת הכספים המגיעים לו – לפחות /₪ 2.58מ"ק.

 .4תעריפי מים לחקלאות
בחודש הבא יתבצע עדכון חצי שנתי של תעריפי המים לחקלאות; איננו צופים שינויים
ניכרים מאלה שבתוקף כיום ,כאשר עיקר השינוי הוא תוצאה של מדד המחירים לצרכן
לחודש נובמבר.
* בתקנה שפורסמה לאחרונה ,עודכנו תעריפי "מקורות" למפעל "עיון-זמר" בגליל
לשנת  ,2009לפיהם נמוכים התעריפים במפעל ב/₪ 0.2-מ"ק מהתעריפים למים
שפירים )אשתקד עמדה ההפחתה במפעל על /₪ 0.44מ"ק(.

 .5תוספת תמיכה לצרכני מים באיזורים נעדרי חלופה
באתר האינטרנט של משרד החקלאות פורסם "קול קורא" להגשת בקשות לקבלת
תוספת תמיכה לביצוע השקעות במסגרת "הסכם המים" לצרכנים באיזורים נעדרי
חלופה למים שפירים.
אנו מציעים למי שנזקק לתמיכה זאת )נמצא באיזור נעדר חלופה!( לעיין בפרטים
המופיעים באתר משרד החקלאות . www.moag.gov.il
את הבקשות יש להעביר עד ה 3.12.09-למחוז משרד החקלאות.

עד כאן להפעם ,ושוב נייחל לגשמים לרוב )כפי שמבטיחים החזאים(...
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