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  53/14פר חוזר מקצועי מס  

  

-ד"תשע ,)ברישיון תנאים קביעת (המים כללי "את המים רשות פרסמה 2014 בפברואר 13 ביום
  ").הכללים "או/ו" המים כללי: "להלן(" 2014

 הכוללת הרשימה( בכללים כהגדרתם, הרישיון בעלי כל על חלה, הכללים פי על הדיווח חובת
 פיננסיים נתונים וכן מנהלים הצהרת כולל הדיווח כאשר) המים רשות של האינטרנט באתר מוצגת
  .בישוב המים פעילות לגבי

  :שלהלן הפירוט לפי לכללים עדכון המים רשות פרסמה, 2014 ביולי 7 ביום

 שהכנסותיו רישיון בעל למעט, הרישיונות בעלי כלל לגבי, 2012 שנת לגבי מדיווח פטור ניתן •
  .הכנסותיו ללמכ 90% על עולים וביוב מים משירותי

 2014 באוגוסט 15 ליום עד, 2013 שנת נתוני על לדיווח הרישיונות בעלי לכלל אורכה ניתנה •
  ).הקודם בפרסום 2014 ביולי 15 במקום(

 או, לבית ק"מ אלפי 200 -מ קטנה בכמות מים מספק - " קטן רישיון בעל"ל מדיווח פטור ניתן •
 300 על עולים אינם לו המוקצים המים כ"ושסה לחקלאות המים מכמות 80% מעל מספק
  .ק"מ אלפי

 הקודמים הכללים בהגדרת נשאר, וביוב ממים הינן מהכנסותיו 90% שמעל רישיון בעל •
  .2014 ביולי 15 ליום עד 2013, 2012 השנים על לדווח ונדרש

 15 ליום עד לדווח ויש המים בכללי כהגדרתם נשארו, 2014 שנת לגבי הנדרשים הדיווחים •
  .2015באפריל 

 בנוסח, חתימה מורשה יל ידע חתומה, הרישיון בעל של הצהרה המים לרשות לשלוח נדרש •
  .2014 ביולי 15 ליום עד, 2014 שנת בגין המים לכללי המצורף

 במקום, חשבון רואה יל ידע" יסקר "הדיווח כי והוגדר הדיווח דרישת לגבי הקלה ניתנה •
  .בכללים שהוגדרה מבוקר לדוח הדרישה

  
  המלצות

 האפשרי בהקדם המים לרשות שלחיי -  בדיווח שנידרש רישיון בעל כל - מנהלים הצהרת •
 .זה לחוזר המצורף הנוסח לפי חתומה מנהלים הצהרת

 בגוף לציין מוצע - לחתום המנהל יכול לא עליהם נתונים ישנם המנהלים ובהצהרת במידה
  .המוגדר הנוסח על לחתום ניתן לא כי ההצהרה

  

  עדכון- מים לאספקת רישיונות בעלי של שנתי דיווח חובת
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 המים לרשות לפנות מוצע - וביוב מים משירותי הינן מהכנסותיו %90 שמעל ישיוןר בעל •

 רשות יל ידע נדרשתה במתכונת לדיווחים מראש להיערך שיש כיוון ,לדיווח אורכה בבקשת
  .המים

 15 ליום עד ,כאמור, הינו הכספי לדיווח המועד - הרישיונות בעלי כללל כספי דיווח מועד  •
 .2014באוגוסט 

בהתאם (  2014 באוגוסט 30 ליום עד לדיווח המים מרשות כוללת אורכה לקבל מנסים אנו
  .)השיתופיות האגודות רשם יל ידע הנדרש הדיווח מועדל

 שיערוך סוגיית, זה ובכלל הכספי הדיווח לגבי סוגיות מגוון ישנן - הכספי הדיווח אופן •
 .ועוד כלליות הוצאות העמסת, תמחיריים לנתונים ההתייחסות אופן, המים תשתיות

 דיווח לפורמט ולהגיע לנסות בכדי המים ברשות המקצוע גורמי עם פגישה מתאמים אנו
  .בהמשך זה בנושא ונעדכן ומוסכם אפשרי

 דוחות לצרף ולא 2013 לשנת הפיננסיים הנתונים על לדווח לא ,זה בשלב ,מציעים אנו
  .הדיווח פורמט לגבי להנחיות ולהמתין הישוב של כספיים

    
  

: בכתובת המים לרשות לשלוח יש לדיווח אורכה לבקשות פנייה או/ו המנהלים הצהרות את
IL.GOV.WATER@REPORT  

  

  

  052-4771747 :בטלפון, ראובני אלוןח "רול לפנות ניתן נוספות הבהרות בדבר
il.co.mbtcpa@alonr  
  
  

  כללי מנהל הצהרת )27 סעיף( השנייה התוספת - לוט
  



  השנייהתוספת ה

  )27סעיף (

  הצהרת מנהל כללי

לפי ידיעתי , מצהיר כי, המורשה לחייב בחתימתי את בעל הרישיון, )שם החותם(, אני
  ): בעל הרישיון–להלן  (]שם בעל הרישיון[

, ) ברישיוןקביעת תנאים( לכללי המים 4 תכנית לאספקת מים לפי סעיף ערך  )1(
  ; עליה לצרכניו כאמור באותו סעיףוהודיע, ) הכללים–להלן  (2014-ד"התשע

 4 לצרכניו על הקצאות המים שנקבעו להם ברישיון במועד הקבוע בסעיף הודיע  )2(
  ;לכללים

  ;לכללים) ב(5 את פחת המים אחת לחודשיים כנדרש בסעיף בדק  )3(

  ;לכללים) ג(5בדיקות והאמצעים שנקט כנדרש בסעיף  רישום של הניהל  )4(

  ;לכללים) א(6 תכנית אחזקה תקופתית כנדרש בסעיף הכין  )5(

  ;לכללים) ב(6 את הפעולות הקבועות במפרט הפעולות כנדרש בסעיף ביצע  )6(

  ;לליםלכ) ג(6 רישום כנדרש בסעיף ניהל  )7(

  ; לכללים7 תכנית לשיקום מיתקני תשתית כנדרש בסעיף ערך  )8(

  :יש לסמן את האפשרות המתאימה  )9(

מיתקני התשתית של בעל הרישיון מצויים במצב תקין ומתוחזקים ברמה   
  ;נאותה

מצורף פירוט המיתקנים שאינם תקינים והפעולות שבכוונת בעל הרישיון   
  ;לבצע כדי להשיבם למצב תקין

  : לכללים8יש לסמן את האפשרות המתאימה לפי סעיף   )10(

  ;שברשותובעל הרישיון מחזיק בתכניות ההנדסיות של כל מיתקני התשתית   

 מיתקני תשתית שתכניותיהן ההנדסיות אינן ברשות בעל           קיימים   
  ;מצורף פירוט הפעולות שננקטו כדי לאתרן; הרישיון

 בספריו רישום נפרד של הכנסותיו והוצאותיו מפעילות הפקה ואספקה של ערך  )11(
  . לכללים10מים ושל הנכסים המשמשים אותו לאותה פעילות לפי סעיף 

  .לפי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  

  _____________________________  תאריך
  שם ותפקיד, חתימה  

 


