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 סקר צריכת מים

, סקר שפורסם מעלהה ת. סקיר2018צריכת המים לשנת לאחרונה פרסמה רשות המים את סקר 

-שובים המתוכננים )קיבוצים ומושבים( עמדה על כיהממוצעת לנפש ביצריכת המים  בין היתר, כי

 מהצריכה הממוצעת לנפש בכלל האוכלוסייה. (!!)50%מ"ק, גבוה יותר בשיעור של  134

חלק שובים המתוכננים, הינה ריבוי בתים ילק מהסיבות לצריכה הגבוהה יותר של מים לנפש ביח

מהסיבות לצריכה הגבוהה יותר של מים לנפש ביישובים המתוכננים, הינה ריבוי בתים פרטיים 

וצורך של מים לגינון. יחד עם זאת, להערכתנו, חלק מהצריכה העודפת לנפש נובע מחיוב חסר של 

 , דבר המעודד צריכה לא מבוקרת ובזבוז מים.המים הביתיים

 הודעה על הפקת חורף

הפקת חורף נועדה לתמרץ מפיקים להפחית את היקף ההפקה מקידוחים בתקופת החורף, על מנת 

 לאפשר התאוששות ושיקום האקוויפרים.

, מיום 2017-תשע"ז ,בכללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה(עונת החורף מוגדרת 

 בשנה שלאחר מכן. במרץ 31 ועד ליום בדצמבר 1

הפקה לפי הספיקה שעות  100שיפיק בתקופת החורף כמות גבוהה מהכמות המוכרת ) ,מפיק

עלויות הפקה בגין ההפקה העודפת והמשמעות הינה גידול בדמי לא יוכרו  - המוכרת של הבאר(

 המים שהמפיק נדרש לשלם.

 באתר רשות המים מפורטת רשימת המפיקים והכמות המותרת להם להפקה בחורף.

 דמי מים

והוחלפו  2016לחוק המים שונו החיובים של היטלי הפקה, שהיו נהוגים עד שנת  27בעקבות תיקון 

 .2017י מים" החל ממחצית שנת ב"דמ

שמביא בחשבון את תעריפי הייחוס, העלות המוכרת, סוג  ,חישוב דמי המים הינו חישוב מורכב

 ועוד. 2016המים המופקים, כמות המים שהופקה, תשלום היטלי ההפקה בשנת 

במקרים רבים התגלו טעויות בתחשיב  ,דמי מים למפיקים פרטיים שערכנו עבור חיוב ,בבדיקות

 מומלץ לנתח כל חשבון ולהבין כיצד הוא חושב והאם התחשיב הינו מדויק. ,ועל כן

 

 ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים: יישובבשאלות  בנוגע לניהול משק המים ב

 alonr@mbtcpa.co.il,  4771747-052 , בטלפוןאלון ראובנירו"ח 

 limoro@britcpa.co.il,  5816814-054 בטלפון, לימור לטאי עובד ח"רו
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