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  ההידרולוגי והמצב לחקלאות הקצאות ,המים רשות תקנות  .1

 למי גם - להבין קל, האחרונים החודשים של ההידרולוגי השירות דוחות את קוראים כאשר
 ביוני 30 ביום רסמהופש ,הודעת רשות המים מקור מהו - המים משקי רזי בכל מצוי שאינו
 של נוספת כמות זאת שנה סוף עד לצרוך, בכך המעוניין לחקלאי המאפשרת תקנה ,2013
  .30% עד של בהיקף - המקורית להקצאתו מעבר - שפירים מים

  .2013 ביולי 1-מה החל כלומר, פרסומה שלמחרת ביום לתוקף נכנסה זאת תקנה

 כמותו" קיציי "דוח - יולי לחודש שלו החודשי הדוח את ההידרולוגי השרות פרסם יום באותו
  !רבות שנים כבר לנו זכור לא

 ,ההידרולוגי השירות יל ידע הנמדדים הפרמטרים שבכל נציין ,מבלי לפרט את נתוני הדוח
, בצפון, במרכז, בדרום התהום מי מפלס, המעיינות שפיעת, בנחלים הזרימות: את הכוללים(

 ,)חיוביים (דרמטיים שינויים לוח )הכנרת מפלס - וכמובן המערבי הגלילבאגן , החוף באגן
  !שנים 15 - מ יותר כבר נרשמו לא כמותם

 מים בכמויות להשתמש לחקלאים לאפשר המים לרשות ,כנראה ,סייע זה שפע, כאמור
 בעשרות נמוכות שעדיין הקצאות  - השנה בראשית להם שאושרו להקצאות שמעבר ,נוספות
  )."89 מכסות" (הבסיס ממכסות(!) אחוזים

' ג מתעריף פחות לא על יעמוד, תוספת לאותה שהתעריף נקבע מדוע ברור לא, מכאן
  ! 25%1 של בתוספת לחקלאות

 תעריף עם להתמודד המסוגל חקלאי גידול שאין, הוא המים ברשות יודעים לא שכנראה מה
- מי מהתפלת דווקא ולאו מהשמיים שמקורם - השנה התברכנו בהם המים עודפי ואת, שכזה

 המופיע ,בתעריף לצרוך לחקלאים מאפשרת הייתה אם הרשות עושה הייתה ויורא טוב - ים
  .ק"מ/ח"ש 2.23 על כיום העומד', ב תעריף -  המים בתקנות

 ,קוצצו ישראל חקלאי מרבית של הבסיס שמכסות ,מישהו שכח המים ברשותכי , נראה
 משרד עם, )בזמנו (המים נציבות עם פעולה תפויש שהחקלאים כשם ובדיוק,  לעילכאמור

 האחרונה שזו הראוי מן כך - המים במשק המשברים בעקבות - ) כיום (המים ורשת החקלאות
 שהרשות ,מים עודפי על המבוססות, לכאורה הטבות אלא שאינן ,"הטבות "ממתן תימנע

  .החקלאים של גבם על קפיטל םעליה לעשות מנסה) לאוצר כסיוע כנראה(

 התקנה של לאלתר שינוייה את לדרוש חייבים וומיצגי החקלאים בורישצ סבורים אנו
 בתעריפים תהיינה, )להן הזקוקים לאלה (השנה מיםה שתוספות לכך ולפעול, האמורה
   .'ג -' ב -' א בתעריפים מההקצאות הנגזרים

  
                                                        

  .)!ק"מ / ח"ש 3.45 - 25% בתוספת( ק"מ/ח"ש 2.762 על כיום עומד' ג תעריף  1

  )עדכון שני( 2013  יולי-עדכונים בתחום המים 

http://www.britcpa.co.il


  

 

  

  

  וביוב מים שרותי מתן צמצום או להפסקה כללים קביעת   .2

 בדבר עמדתו להשמיע לציבור הקוראת הודעה ,2013 ביולי 25יום ב פרסמה המים רשות
  .וביוב מים שרותי מתן צמצום או להפסקה כללים לקבוע הכוונה

 מים לצרכני מופנית -  הסבר דברי של עמודים 9 ועוד עמודים 20 -כ על המתפרסמת, ההודעה
  .וביוב מים בתאגידי

 טואציהשבסי נראה אך, אלה בתאגידים כלולים אינם והמושבים בוציםיהק תושבי, כידוע
 את לקרוא מומלץ ולכן, לתאגיד ישירות קשור שאינו מי גם הללו בכללים יכללו, כלשהי
  .הדברים תוכן על הצורך במידת ולהגיב החומר
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