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 2021הקצאות מים לחקלאות לשנת 

את להשמיע בבקשה  ,פניה לציבור מועצת הרשות הממשלתית למים ולביובלאחרונה פרסמה 

לעניין  - "2020-תשפ"א ,כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב("עמדתו בדבר הכוונה לקבוע את 

 .2021הקצאת מים למטרות חקלאות וטבע לשנת רישוי 

מאפשר  ,במערכת הארצית ובאזור סובב כינרת ,שחל במצב מקורות המים של ישראל ,השיפור

 2020, ללא תלות בעונת הגשמים 2021ות לשנת לרשות המים להגדיל את הקצאות המים לחקלא

- 2021. 

 הצעה להגדלה זמנית של הכמות המוכרת לבית

אפשר, לתקופה מוגבלת, תש 1התקנ ,רשות המיםי ל יד, ערסמה לשימועופ 2020במהלך ספטמבר 

 הגדלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך למשק בית. את 

 המוצעת הינה הגדלה זמנית של כמות המים המוכרת לצרכן בשל משבר הקורונה. נהמטרת התק

יועלה המחיר של המים לכמות שמעל הכמות המוכרת, כך שהמסגרת הכוללת של משק במקביל, 

 המים לא תיפגע.

יועלה  בהתאמהמ"ק.  4-מ"ק לנפש לחודש, ל 3.5-הכוונה הינה להגדיל את הכמות המוכרת מ

 ש"ח למ"ק לתקופה. 0.35-התעריף לצריכה שמעל הכמות המוכרת בכ

ייקור המים לעסקים )אשר אינם זכאים לכמות המוכרת משמעות יישום ההצעה הינה דהיינו, 

. עסקים רבים כגון מסעדות ובתי מלון וכן ארגוני התעשיינים 3%-בתעריף מוזל( בשיעור של כ

 בטענה שיש כאן פגיעה נוספת בעסקים, שגם כך נפגעים קשה ממגפת ,הגישו התנגדות להצעה

 הקורונה.

שוב תהיה שונה בהתאם לכמות התושבים בו, אשר צריכת י, ההשפעה על כל ימתוכנןשוב יילגבי 

 .רשתתייקאל מול הצריכה הנוספת מעל הכמות המוכרת  ,המים תוזל להם

                                                           
כללי המים ותאגידי מים וביוב )הגדלת הכמות המוכרת לצרכן בשל משבר הקורונה והתאמת תעריפי  1

 .2020-הוראת שעה(, תשפ"א)המים והביוב(

 -שוב יעדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים בי
 )תקציר( 2020אוקטובר 
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 2021כמות מוכרת לשנת 

מ"ק לחודש ולא פחות  3.5כי לכל נפש מגיעה כמות מים מוכרת בסך  ,כללי המים והביוב קובעים

 מ"ק לחודש ליחידת דיור. 7-מ

יש לדווח לרשות המים על מספר  ,2021בתעריף המוזל לשנת  ,בכדי לקבל את הכמות המוכרת

 .2020בנובמבר  30 עד ליוםבטופס מקוון שוב יהנפשות הרשומות בי

שוב המתוכנן )קיבוצים ומושבים(, תעודכן בהתאם לביצוע ייעל פי התקנות, הכמות המוכרת ל

שוב שסיפק בפועל לצרכנים בשטחו כמות מוכרת גדולה יותר יבפועל בשנה הקודמת, כך שי

יישוב שסיפק  - ולהיפך ,)התווספו צרכנים במהלך השנה(, יקבל תוספת הקצאה בשנה העוקבת

 ת בשנה העוקבת.פחות מים בכמות המוכרת תיגרע כמות זו מהכמות המוכר

, 80%עד לכדי שיעור של   ,נזכיר, כי אי דיווח במועד יגרום להקטנת ההקצאה של הכמות המוכרת

 נוספים. "חשדבר שייקר את עלות המים בסכום שיכול להגיע בשנה לעשרות אלפי 

 מים לגינון ציבורי

יש בהם , בתנאי שציבורילהקצאה של מים מוזלים לגינון זכאים שובים מתוכננים ימזה מספר שנים י

הפרדה בין ספק המים לצרכן המים לגינון, וכן שהם מחייבים את כלל הצרכנים במחירי התקנות. 

 שוב.ילשנה לי ש"חלמ"ק ויכולה להגיע לעשרות אלפי  ש"ח 2-ההנחה על מים לגינון ציבורי הינה כ

, 2020זאת עד סוף שנת  נזכיר, כי מי שעדין לא הגיש בקשה להקצאת מים לגינון הציבורי ויעשה

 ויהיה זכאי להחזר כספים ששולמו בעודף בתעריף הגבוה. 2020יקבל את ההקצאה מתחילת שנת 

 

 

 

 

לפרטים נוספים או לסיוע בהכנת הדיווח הכספי השנתי וכן לכל שאלה בנושאי המים ניתן לפנות 

 :-ל

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

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