עדכונים בתחום המים  -אוקטובר ) 2012תקציר בלבד!(
אוקטובר 2012
חוזר מקצועי מספר 98/12
" .1כמות מוכרת"  -מים לצריכה ביתית בישוב מתוכנן לשנת 2013
כפי שנקבע בתקנות רשות המים ,גם השנה נדרש כל יישוב מתוכנן )קיבוץ ,מושב(  -להעביר
לרשות המים דיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות ביישוב  -נכון ליום  1באוקטובר
.2012
על הטופס המלא ,כאשר הוא חתום על ידי מורשה חתימה ומאומת על ידי עורך דין  -להגיע
למשרדי רשות המים עד ליום  15בנובמבר  ,2012והוא יהווה את הבסיס להקצאת ה"כמות
המוכרת" של מים לשימוש ביתי )במחיר המוזל( ,לשנת .2013
אנו מבקשים להזכיר ,שמי שלא יעביר את המידע המבוקש במועד  -תופחת לו ה"כמות המוכרת"
לכדי  ) 50%משנה קודמת!( והוא יחויב ב 50%-הנותרים בתעריף הגבוה )"ביתית ב"(.
 .2הקצאות מים לחקלאות לשנת 2013
בחוזרנו הקודם ) 89/12מספטמבר  (2012דיווחנו על החלטת מועצת רשות המים בדבר הקצאת
מים שפירים לחקלאות לשנת  ,2013בה יקף של  480מלמ"ק ,גידול של  5%ביחס לשנת .2012
בהמשך להחלטה זו ,בחוזר למנויים מידע נוסף על הקצאות מים מתוכננות לחקלאות לשנה
הבאה.
 .3חובת דיווח של ספקי קולחין
מועצת הרשות קבעה בישיבתה מספר כללים חדשים שיחולו על ספקי קולחין .בכללים הללו
נקבעה חובת דיווח בסדרה של לא פחות מ 16-סעיפים שונים.
 .4תזכורת  -בדיקת חשבונות מים לבית לשנת 2012
במכתב שהוצאנו ביום  24בספטמבר  2012הצענו את שרותנו לבדיקת חשבונות המים לצריכה
ביתית לקבוצים ומושבים ,זאת לאחר שהתגלו במספר לא מועט של מקרים טעויות קשות
שמשמעותן הכספית עלולה להגיע לכדי עשרות ואף מאות אלפי שקלים לישוב.
אנו מצרפים בלוטה את מכתבנו הנ"ל ,ומציעים לכל המעוניין לפנות אלינו בהקדם.

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 300
ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום  348ש"ח(  -לשנת .2012

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il
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הנדון :בדיקת חיוב ביתר בגין מים ביתיים בישוב מתוכנן
 .1בשנת  2011חלו מספר שינויים באופן המדידה והחיוב בגין מים לשימוש ביתי בישוב
המתוכנן .בין השינויים ניתן לציין את החובה להתקין מוני מים וכן את השינויים שחלו
בכמות המוכרת )בתעריף נמוך( ובכמויות המחויבות בתעריף מלא.
 .2מבדיקות שערכנו לאחרונה במספר ישובים עולה שבלא מעט מהם חלו טעויות באופן
החישוב והחיוב של המים הביתיים ,דבר הגורם לחיובי יתר בחשבונות המים ,לעיתים
בהיקפים של עשרות ומאות אלפי . ₪
 .3על פי חוק המים ניתן לבדוק טעויות כנ"ל עד שנה אחת אחורה ולנסות לתקן את המעוות,
כולל החזרים כספיים העולים מתחשיב הלוקח בחשבון את הטעויות האמורות.
 .4אנו מציעים לישובים בדיקה של חשבונות המים בשנה האחרונה בכדי לאתר חיובי יתר
שבוצעו .הבדיקה תעשה ללא חיוב כאשר שכר הטרחה יחויב רק במידה והישוב יקבל
החזר כספי וכאחוז מוסכם מהסכום שהוחזר.
 .5ישובים המעוניינים בבדיקה מתבקשים לפנות אלינו לפי פרטי ההתקשרות שבתחתית
מכתב זה.
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