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  2013 ינואר       

  10/13פר חוזר מקצועי מס  

  )ממקורות באספקה (2013 בינואר 1 ליום עדכון - חדשים מים תעריפי  .1

 הנתונים להלן .2013 לראשית המפורטים והביוב המים תעריפי ספר את פרסמה המים רשות
  : 1)ק"מ/ח"ש( םהעיקריי

   לחקלאות שפירים מים
  1.952  -            '             א כמות
  2.213  -    '                      ב כמות
  2.738   -   '                       ג כמות

  2.738  -          פעמית חד תוספת
  4.107   -    10%  עד נחרגת כמות
  6.975   -    10% מעל נחרגת כמות

  לחקלאות ן"שפד
  )0.993 בטעות נכתב דםהקו בחוזרנו  (1.026  -                 בהקצאה כמות
  1.386   -     10%  עד נחרגת כמות
  1.986   -    10% מעל נחרגת כמות

 חריגה בתעריף ן"שפד מי לצרוך כלל מאפשרת איננה המים רשות ,האירוניה למרביתכי , יצוין
 -" ן"בשפד שפירים "הקרוי בתעריף להשתמש ,שחרג צרכן מאלצת אלא ,)התקנה של קיומה חרף(

  !לחקלאות שפירים יםמ בתעריפי

  מוגבלת בלתי להשקיה קולחין
  0.952  -                 בהקצאה כמות
  1.190  -          8% עד נחרגת כמות
  1.785  -    8% מעל נחרגת' ג כמות

  )שניוניים (נמוכה באיכות קולחין
  0.819  -               בהקצאה כמות
  1.023  -        8% עד נחרגת כמות
  1.535  -   8% מעל נחרגת' ג כמות

  )2013 לשנת שעה הוראת (בגליל זמר - עיון מפעל
  1.75  -       '                  א כמות
  2.013  -      '                  ב כמות
  2.538   -     '                     ג כמות

  
                                                        

 .מ"מע לפני הינם התעריפים כל  1
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  לחקלאות מליחים מים

   1.252  -  בסיסי תעריף
       1.127 - דציסימנס 2.65 - ל    1.9 שבין   חשמלית מוליכות
   1.052 - דציסימנס  3.4  -ל  2.65 שבין   חשמלית מוליכות
   0.952 - דציסימנס  4.1  -ל    3.4 שבין   חשמלית מוליכות
   0.876 - דציסימנס  4.8  -ל    4.1 שבין   חשמלית מוליכות
   0.826 - דציסימנס  5.2  -ל    4.8 שבין   חשמלית מוליכות
   0.751 - דציסימנס                5.2  מעל   חשמלית מוליכות
  .מהתעריף 125% -  המוקצית מהכמות 8% שעד בחריגה
  .מדרגה לכל -  150% -  לכך מעבר

  הלתעשיי שפירים מים
   7.087  -     ספק שאינו לצרכן
   4.364  -   חברה שאינו לספק

    .אחוזים באותם - שלמעלה הערה ו נארא - בחריגה

  לבית שפירים מים
  2.550   -        וכרתמ כמות
   6.975   -      נוסף ק"מ לכל

   לבית הפקה היטלי תעריפי   .2
 התעריפים להלן -) מקדם בהפחתת (מקורות לתעריפי צמודים ההפקה היטלי שתעריפי מאחר

  :)ק"מ/ח"ש( 2013 בינואר 1יום ל

  הארצית במערכת
  ).ח"ש 0.529 פחות מקורות תעריף (2.021 - המוכרת לכמות
  ).ח"ש 2.288 פחות מקורות תעריף (4.687 -  למוכרת מעבר

  כנרת סובב + מנותק באיזור
  2.021 - המוכרת לכמות
  3.771 -  למוכרת מעבר

  
  ,לתשומת לבכם

 ).ברשומות פורסמו טרם( הבא בחוזרנו נפרט לחקלאות ההפקה היטלי את •
  .המים רשות של באתר למצוא ניתן - האחרות הצריכה למטרות התעריפים את •

  מקורות של' ג מניות   .3
 'ושות אלוני, גוט ,בלטר דיןהעורכי  משרדל הממשלה בין שנחתם פשרה להסכם שבהתאם, מוזכר

  .2013 בינואר 28 יוםל עד וזאת, הנאמנים אצל' ג מסוג המניות את לפדות ניתן, ")הנאמנים("

  .אלינו פניה באמצעות גם אפשר - זכאותם את לבדוק ללקוחותינו מציעים אנו



  

 

  

  2012 על דיווח - מים פקילס הזמנה   .4
 טפסים המים רשות פרסמה, 2012 שנת במהלך שהיו ברורות לא והנחיות הבנות אי בעקבות
 לצריכה בעיקר - זאת לשנה מים על צרכנים קיבלו אותם חיובים לתקן ניתן באמצעותם חדשים
  .המתוכננת בהתיישבות, ביתית

 2012ת לשנ והצריכה האספקה נתוני וחדיו אופן על הדרכה למפגש מועד על פרסמה המים רשות
 לכנס ההופעה את לאשר  יש.וולקני שבמכון הכנסים באולם 9:00 בשעה 2013 לינואר 27-ב –

  .il.gov.water@asdara  : הרשותבאתר

 למלא שלא מומלץ ,זאתעם  . ברית פיקוח האינטרנט של נמצאים באתרהחדשים הדיווח טופסי
  .בכנס שיימסרו ההסברים רלאח עד להמתין אלא ,כעת אותם

  .2013 בפברואר 15-ה  הינוברשות האסדרה לאגף הטפסים למשלוח אחרוןה מועדכי ה, יודגש

  !זה לכנס להגיע ביותר מומלץ

  
  

  ,יורם תמריל לפנות ניתן -כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  נוספות שאלות בדבר
  il.org.mbt@yoramל " או בדוא2565305-052: בטלפון

  

  
  2013 לשנת המים בתחום לחוזרים מינוי - לוט

  
  
  
  

 בגין שילמו אם בין - מאשתקד מיודעינו לכל מופץ והוא, 2013 לשנת הראשון הינו זה חוזר
  .לאו אם ובין החדש החוזר

 או, 2013 שנת עבור ששילם למי רק המים בתחום העדכונים יישלחו הבא מהחודש החל
 .2013 חמישי בפברואר ליום עד זאת השיעש
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 לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הרבות כי נמשיך, שמחים לעדכנכםאנו 
  וזאת בשינוייםנכםהפוקדות את משק המים ומדיניות התעריפים בכדי לעדכ

  .חוזרים חודשייםבאמצעות 

  
 2013בשנת עלות המינוי השנתי לחוזרים המקצועיים בתחום המים תעמוד 

  .מ"מע+  ח"ש 350על 

 - או מצטרפים חדשים למינוי ,חוזרי המיםהמעוניינים להמשיך ולקבל את 
 409.5כ "סה(מ כחוק "מע+ ח " ש350ס "להעביר אלינו המחאה עמתבקשים 

  .מ"בעייעוץ כלכלי ומיסוי מבט  לפקודת, 10/1/13יום ל עד )ח"ש
  :הכתובת למשלוח ההמחאה

  .נירה רשף לידי, 61570 אביב תל, 57008. ד.ת, 2 ומגדל חומה' רח

להלן למלא את הפרטים יש , בכדי להבטיח את קבלת החוזרים, בנוסף
  il.org.mbt@etitל " או לדוא6382815-03להעבירם לפקס מספר ו

שם משפחה ופרטי
קיבוץ / מושב /ארגון

כתובת דוא"ל (בכתב ברור)
טלפון לבירורים
חתימה וחותמת

   
  : אלינולפנות ניתן נוספות שאלות בדבר

   052-4771747  אלון ראובני
  052-2565305 יורם תמרי   

  03-6382832       נרי אולמן

  2013מנוי לחוזרים בתחום המים לשנת 
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