עדכונים בתחום המים  -דצמבר ) 2012חוזר מלא -עדכון שני(
דצ מבר 2012
חוזר מקצועי מס פר 115/12
תעריפי מים חדשים לשנת 2013
בהמשך למידע בחוזרנו האחרון ,1אנו מביאים להלן עדכונים נוספים באשר לתעריפי המים
השונים האמורים להיכנס לתוקפם החל מיום  1בינואר  ,2013זאת לאחר שאושרו על ידי מועצת
הרשות למים וביוב ,בישיבתה מיום  20בדצמבר .2012
יצוין ,כי התעריפים שלהלן כוללים גם את עדכון "הטייס האוטומטי" לששת החודשים האחרונים
של השנה ,שעלה בשיעור של .0.3%
הערה:
אין בידנו עדיין פירוט של תעריפי היטלי ההפקה לשנת  ,2013וכן אין בידינו פירוט מלא של
תעריפי חריגה מהקצאות בסוגי המים השונים ,כמו גם תעריפי המים המליחים לחקלאות .אנו
נפרסם נתונים אלה בראשית  ,2013לאחר פרסום הנתונים בקובץ התקנות.
תעריפי מים חדשים לשנת 2013
תעריף חדש
סוגי התעריף
)ש"ח(
מים שפירים לחקלאות  -אספקה ממקורות:
1.823
1.9468
תעריף א'
2.082
2.206
תעריף ב'
2.606
2.732
תעריף ג'

+ 6.8
+ 5.9
+ 4.8

שפד"ן
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
קולחין שניוניים
מים שפירים לתעשייה

0.993
0.952
0.818
7.20

0.991
0.858
0.781
6.13

+ 0.3
+10.9
+ 4.7
+17.5

מים לצריכה ביתית:
"כמות מוכרת" ) 3.5מ"ק לנפש לחודש(
כל מ"ק שמעבר ל"כמות מוכרת"

2.55
6.97

1.852
6.104

+38
+14

תעריף קודם
)ש"ח(

שינוי ב% -

נזכיר ,שההתייקרות הבלתי מידתיות בשני סוגי מים :הקולחין לשימוש בלתי מוגבל במקורות -
בשיעור של כ 11% -ותעריפי המים לבית בהתיישבות המתוכננת  -בשיעור ממוצע של 26%
)לעומת  2.8%בתאגידים העירוניים!(  -מהוות עילה לעתירה לבג"צ  -עניין שנבחן כעת על ידי
התאגדויות ההתיישבות העובדת.
בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  -ניתן לפנות ליורם תמרי,
בטלפון 052-2565305 :או בדוא"ל yoram@mbt.org.il
לוט  -מינוי לחוזרים בתחום המים לשנת 2013
1

חוזרנו מספר .112/12

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il

מנוי לחוזרים בתחום המים לשנת 2013
אנו שמחים לעדכנכם ,כי נמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הרבות
הפוקדות את משק המים ומדיניות התעריפים בכדי לעדכנכם בשינויים וזאת
באמצעות חוזרים חודשיים.
עלות המינוי השנתי לחוזרים המקצועיים בתחום המים תעמוד בשנת 2013
על  350ש"ח  +מע"מ.
המעוניינים להמשיך ולקבל את חוזרי המים ,או מצטרפים חדשים למינוי -
מתבקשים להעביר אלינו המחאה ע"ס  350ש"ח  +מע"מ כחוק )סה"כ 409.5
ש"ח( עד ליום  ,10/1/13לפקודת מבט ייעוץ כלכלי ומיסוי בע"מ.
הכתובת למשלוח ההמחאה:
רח' חומה ומגדל  ,2ת.ד ,57008 .תל אביב  ,61570לידי נירה רשף.
בנוסף ,בכדי להבטיח את קבלת החוזרים ,יש למלא את הפרטים להלן
ולהעבירם לפקס מספר  03-6382815או לדוא"ל etit@mbt.org.il

שם משפחה ופרטי
קיבוץ  /מושב /ארגון
כתובת דוא"ל )בכתב ברור(
טלפון לבירורים
חתימה וחותמת
בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות אלינו:
אלון ראובני 052-4771747
יורם תמרי 052-2565305
03-6382832
נרי אולמן
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