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חוזר מקצועי מספר 36/12
בחוזר מקצועי בתחום המים לחודש אפריל ,שיצא היום ,ה  24 -באפריל  - 2012פירוט בנושאים
הבאים:
• הקצאות מים לחקלאות לשנת 2012
צרכני המים לחקלאות מקבלים במהלך חודש זה את הודעה על הקצאותיהם לשנת .2012
גם אם בחוזרנו הקודם )מרץ  (2012ברכנו על ההקצאה הכוללת )העומדת על  455מלמ"ק
במערכת התלת אגנית(  -אנו סבורים שעם סיכום כמויות המשקעים בחורף המסתיים  -ניתן היה
להקצות ללא כל חששות ,לפחות עוד  60-80מלמ"ק נוספים )פירוט בנושא זה בחוזר למנויים(.
מוזר ,שרשות המים ,השוקדת בכל  12השנים האחרונות לווסת את משק המים באמצעות
קיצוצים דרקוניים במים לחקלאות  -לא מחזירה את מה שניתן להחזיר לענף ,בשנה בה ניתן
לעשות זאת .מוזר גם ,שמשרד החקלאות לא מגיב  -כפי שהיה מצופה ממנו  -על אותה התנהלות
של רשות המים.
•

"אמות המידה להקצאות המים לחקלאות ב "2012 -
להקצאת המים לחקלאות לשנת  2012קדמה חתימתה של שרת החקלאות על "אמות המידה"
לשנה זו ) חתימה המהווה את הבסיס לאותן הקצאות(.
לצערנו ,גם כאן נתקלנו בהתנהלות בלתי מובנת ובלתי סבירה של פקידות משרד החקלאות -
המייעצת לשרה  -שלא "גילתה" את השוני שבין שנת  2011ל ,2012-והשאירה את אותן הנחיות,
כמעט ללא שינוי.
בסדרת פגישות ,שהתקיימו עם אנשי משרד החקלאות ,כולל השרה עצמה  -לא שונתה אותה
" הוראת שעה"  -הנראית חסרת כל הצדקה ,וכל כולה פוגעת בזכויות הייסוד של החקלאי לשמר
את " מכסת  "89שלו  -מכסה הנקראת גם " מכסת בסיס".
על כן ,אנו מציעים לכל מי שעומד לבצע השנה המרה  -לפנות אלינו ,וזאת על מנת לנסות ול מזער
את הנזק הצפוי לו בקטע של מכסת המים השנתית ל .2012-אנו מניחים שיש בידינו את הכלים
לטיפול בסוגיה.

•

"כמות מוכרת" בצריכת המים הביתית
נכון להיום ,ידוע לנו על יותר מ 100 -ישובים בהם לא הוסדר הדיווח ,כאשר במקרים רבים אין
להנהלות היישובים מיידע זה )רשות המים אינה נוהגת ליידע את הישוב על כך(.
משרדנו ערוך לטפל בכל פניה בנידון .מיותר לציין ,כי ככל שיטופל העניין בהקדם ,כך יחסך
לישוב תשלום חודשי נוסף בגובה של  6.002ש"ח בתוספת מע"מ למ"ק מים ביתיים )במקום
 1.82ש"ח בתוספת מע"מ על אותו מ"ק(.

•

היטלי הפקה למפיקים שאינם עירוניים במערכת הארצית
ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לפרסום של רשות המים מיום  15באפריל  ,2012המהווה
בסיס לחישוב היטלי הפקה לתקופה שמיום  1בינואר  ,2012וזאת בהתאם ל"תוספת השנייה"
לחוק המים ,תשי"ט.1959-
בחוזר למנויים מצורפת הודעת סמנכ"לית 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
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