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  ציבורי שימוע -  2019תעריפי השפד"ן החל מינואר מתווה להעלאת 

מתווה להעלאת תעריפי מי  ביום ראשון השבוע, ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המים פרסמה,
  ות מעלה את המתווה לשימוע ציבורי.בשלב זה הרש  .2019כבר מראשית שנת  - השפד"ן 

 ,2019הרשות בחרה לפרסם מתווה זה בנפרד מפרסום עדכון שאר תעריפי המים לשנת יצוין, כי 
  שנעשה בסוף חודש אוקטובר.

, "פרץ את הסכר", 2017 שנת לחוק המים, אשר אושר בכנסת בתחילת 27תיקון נזכיר, כי 
בכל הקשור לקביעת תעריפי המים  ,עולה מלאהכשיר את הקרקע והעניק לרשות המים חופש פ

החקלאיים. העלאת תעריפי השפד"ן הינה חלק בלתי נפרד ממהלך זה, כך גם כותבת רשות המים 
  עצמה בדברי ההסבר לשינוי התעריפים המוצע.

העלאת תעריפי השפד"ן עומדת בניגוד לקבוע בהסכם המים, שנחתם בין התאחדות חקלאי 
, ואשר קיבע את תעריף השפד"ן. בנוסף, בשלב הנוכחי 2010בשנת ישראל ומשרדי הממשלה, 

  לא ידוע על כל פיצוי, מוסכם או אחר, לחקלאים הנפגעים מההתייקרות המוצעת.

  :שפורסם לשימוע ציבורי ,מתווה ההתייקרותלהלן 

  
  

להערכתנו, בשבועות הקרובים תישמע התנגדות נחרצת מצד הארגונים החקלאיים השונים 
  העלאה זה. למתווה 

  . 2018לדצמבר  30- ה תאריך אחרון להגשת התייחסות במסגרת השימוע הציבורי הינו

  את מסמכי השימוע ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים בלינק הבא:
Board/Pages/shimua1312b2018.aspx-hamaim/Authority-reshut-http://www.water.gov.il/Hebrew/about  

אנו ממליצים לכל מי שעשוי להיפגע מהעלאת מחיר השפד"ן להתייחס לשימוע שפורסם ולהציג 
  את עמדתו לרשות המים.
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ן באופן שוטף לגבי כל נמשיך לעדכ 2019כי גם בשנת  ,בהזדמנות זו אנו רוצים להזכיר
  ההתפתחויות במשק המים בחוזרים מקצועיים.

  .מע"מ ש"ח, כולל 500שנתי לחוזרים חודשיים הינה עלות מינוי 

שרוצים לחדש את המינוי משנה קודמת וכן לקוחות חדשים מוזמנים ליצור קשר עם  ,לקוחות
  משרדנו.

  
  

או בדוא"ל   4771747-052ני, בטלפון: בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראוב
alonr@mbtcpa.co.il  
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לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הרבות  אנו ממשיכיםלעדכנכם, כי מבקשים אנו 
ומעדכנים את לקוחותינו מדי חודש  על היבטיו השוניםהפוקדות את משק המים 

מתייחסים למידע עדכני בדבר תעריפי מים,  בחודשו. חוזרי המים שאנו מוציאים
והתייחסות  ,דרישות דיווחמשפטיות, סוגיות  לספקים, מענקים ופיצויים הקצאות מים,

  לפרסומים השוטפים של רשות המים.
לתשומת ליבכם, עלות המינוי השנתי לחוזרים המקצועיים בתחום המים המופצים על 

  .ש"ח בתוספת מע"מ כחוק 500על  2019בשנת  יעמודידינו 
 -בל את חוזרי המים או מצטרפים חדשים למינוי המעוניינים להמשיך ולק

(סה"כ בתוספת מע"מ כחוק  ,ש"ח 500מתבקשים להעביר אלינו המחאה ע"ס 
  .31/1/19עד ליום  ,ש"ח) 585לתשלום 

לחה למשרדי מ ולשאת ההמחאה יש לרשום לפקודת מבט ייעוץ כלכלי ומיסוי בע"
  לידי נירה רשף. ,6157001תל אביב  57008ת.ד. מבט יועצים 

להעבירם לפקס ולהלן למלא את הפרטים יש בכדי להבטיח את קבלת החוזרים, 
  nery@mbtcpa.co.ilאו לדוא"ל  6382815-03מספר 

    שם משפחה ופרטי
    קיבוץ / מושב / ארגון

    תפקיד
    דוא"ל

    טלפון לברורים

___________________________________________            ____  
  חותמת                                            חתימה             

  
  :אלינו ניתן לפנותבדבר שאלות נוספות 

   052-4771747   אלון ראובני
  03-6382810    בועז ספיר  

  03-6382808       נרי אולמן

  2019מנוי לחוזרים בתחום המים לשנת 
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