עדכונים בתחום המים  -פברואר ) 2013תקציר!(
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חוזר מקצועי מספר 28/13
 .1אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2013
כמו בכל שנה ,פרסמה שרת החקלאות גם בראשית שנת  2013את כללי "אמות המידה" להקצאת
מים לחקלאות לשנה זאת .כזכור ,עומדת הכמות הכוללת של מים שפירים לחקלאות במערכות
התלת  -אגנית על  480מלמ"ק  -כמות הגדולה ביותר מ 5% -לעומת השנה החולפת.
נזכיר רק ,שבקשה להגדלת הקצאה שנתית של מים לחקלאות ,ניתן להעביר באמצעות טופס 1
עד ליום  9במאי .2013
בדבר שאלות ,מוצע לפנות למשרדי החקלאות האזוריים.
 .2רישיונות  /הקצאות לשנת 2013
מרשות המים נמסר לנו שהרישיונות לשנה הנוכחית החלו לצאת השבוע ליישובים השונים
באמצעות הדואר .התבקשנו לציין ,שצרכנים להם רישיונות הכוללים מספר סוגי מים )הנחשבים -
ברשות המים כ"רישיונות סבוכים"(  -יקבלו את הקצאותיהם בשלב מאוחר יותר ,כנראה לקראת
אמצע החודש הבא .מוצע למי שקיבל את הרישיון וזיהה בו טעות  -לפנות למשרד החקלאות
האזורי ,להבהרות.
 .3היטלי הפקה לשנת 2013
בשל עיכוב שחל בהחלטות של ועדת הכספים של הכנסת  -טרם אושרו התעריפים אותם דורשים
ברשות המים .התעריפים שבתוקף כיום ,הם אלו שהיו ב.2012 -
 .4עדכון תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש
בתקנה שהתפרסמה ביום  29בינואר  ,2013עודכנו תעריפי הקולחין המסופקים ממט"ש בשיעור
של .2.6%
 .5חשבונות מים לצריכה ביתית ביישוב מתוכנן עניין למחשבה )ולפעולה!(
אנחנו סבורים שיש לשים לסוגיה זאת סוף והפתרון לעניות דעתנו צריך להיות כדלקמן:
את הדיווח על צריכת המים בישוב ,יעביר בכל חודש הישוב עצמו ,על פ י המונים שהתקין,
והחיוב יהיה בהתאם לדיווח הישוב! אם הרגולטור מעוניין/רוצה לבדוק  -יש לאפשר לו זאת.
הצעתו לישובים להודיע זאת לספק המים שלהם ,תוך עדכון אגף האסדרה ברשות המים.
בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  -ניתן לפנות ליורם תמרי,
בטלפון 052-2565305 :או בדוא"ל yoram@mbt.org.il

תקציר זה נשלח לכל הלקוחות והמנויים שטרם שילמו את דמי המנוי השנתי על סך 350
ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום  409.5ש"ח(  -לשנת .2013
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