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הקצאות המים החקלאיות לשנת 2019
בשל עונת הגשמים הברוכה הקדימה רשות המים את ההחלטה על תוספת הקצאות מים חקלאיות
לשנת  .2019לפי החלטת משרד החקלאות ,תוספת ההקצאה הפרטנית ליישובים השונים תהיה
פונקציה של צריכת המים בפועל בשנת  .2017בשלב הראשון תינתן תוספת של  50%מן הפער
שבין הקצאת  ,2019לבין הצריכה בפועל בשנת  .2017בנוסף לכך ,בשלב שני יינתנו תוספות
ליישובים  /צרכנים ,אשר יפנו לקבלת תוספת ,ויאושרו על פי קריטריונים שיקבעו במשרד
החקלאות.
הקצאות המים לגינון ציבורי לשנת 2019
בשנת  2018וברישיון הראשוני לשנת  2019נקבע קיצוץ של  ,13%להקצאות המים למטרת גינון
ציבורי .זאת ,כמובן ,רק לישובים אשר קיימת להם הקצאת מים לגינון ציבורי .נכון לשנת  ,2019גם
קיצוץ זה בוטל .הקצאת מים לגינון ציבורי מהווה חסכון כספי ישיר ליישוב הזכאי .בדבר פרטים
נוספים על הנוהל לקבלת ההקצאה  -הנכם מוזמנים לפנות אלינו.
התייקרות תעריפי השפד"ן
בישיבתה מיום  7במרץ  ,2019אישרה מועצת רשות המים את ייקור תעריפי השפד"ן על פני 3
השנים הקרובות והחל רטרואקטיבית מינואר .2019
הפקת מים  -תשלום סופי לשנת 2017
חברת מקורות שלחה ,בשבועות האחרונים ,דרישת תשלום סופית עבור הפקת מים בשנת .2017
דרישת התשלום מפרטת את התשלומים ,אשר שילם המפיק עד היום עבור כמויות המים ,שהפיק
בשנת  .2017כידוע ,שנת  2017היתה שנת מעבר ממנגנון היטלי ההפקה למנגנון תיקון  27לחוק
המים  -המעבר נעשה באמצע השנה .עובדה זו הביאה למורכבות בחישוב התשלומים הנדרשים ואנו
ממליצים מאוד לבדוק את דרישת התשלום הסופית .אנו פועלים בשיתוף פעולה עם מתן רז ,בעל
ניסיון רב בכל הקשור לנושאי המים במגזר הכפרי  -חקלאי ונשמח לסייע גם בעניין זה.
מימוש פיצויי תיקון  27לחוק המים
החל מתחילת השנה מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות מקבלת את הבקשות לפיצוי בהתאם
לנוהל ,שפורסם .הזכאות לפיצויים מוגבלת לשנים בודדות ולכן אנו ממליצים להתארגן בהקדם
למימוש הכספים .אנו מציעים את עזרתנו גם בתהליך זה.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:
רו"ח אלון ראובני ,בטלפון alonr@mbtcpa.co.il ,052-4771747
רו"ח לימור לטאי עובד ,בטלפון limoro@britcpa.co.il ,054-5816814

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל infocpa@mbtcpa.co.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.britcpa.co.il

