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  לציבור לקוחותינו,

  

  2018 ספטמבר

  

 הנדון: נוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת
 

  מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018
  

 כללי

לאור המשבר העמוק במשק המים בישראל והמחסור החריף במים שפירים, החליטה 

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב על קיצוץ כמות המים המוקצית לחקלאות 

להעניק . בעקבות כך הגיע המשרד להסכם עם משרד האוצר ורשות המים, 2018לשנת 

השפירים שלהם, כולה או  יוותרו על הקצאת המיםלצרכני מים לחקלאות אשר  תמיכה

   .חלקה

 .2018מלש"ח לשנת  30היקף התקציב הצפוי לצורך התמיכה הינו 

  .12.9.2018 מועד הגשת בקשות עד לתאריך

  

  עיקרי הנוהל:

 

  – קביעת סכום התמיכה .1

בכל בקשה אשר תוגש יציין המבקש את כמות המים עליה יבקש לוותר, על פי    

   :אחד או יותר מהתעריפים הבאים

  לקוב ₪ 1.5כמות לתמיכה בשיעור.   

  לקוב ₪ 2ו/או כמות לתמיכה בשיעור.   

  לקוב ₪ 1.2ו/או כמות לתמיכה בשיעור. 

בשלב הראשון, ייבחרו לוויתור ופיצוי רק חקלאים, אשר הגישו כמויות במדרגת 

הפיצוי הנמוכה, ורק לאחר מכן החקלאים, אשר הגישו בקשות עבור פיצוי גבוה 

  .יותר
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   תשלום התמיכה  .2

 תשלום התמיכה בגין ויתור על מים שפירים ייעשה בחלקים הבאים:

  אישרה רשות המים בכתב, כי הכמות אשר פורטה בטופס הופחתה מרישיון

מסכום התמיכה המאושר בתוך  %30הצרכן המעביר, יעביר המשרד למבקש 

  .ימי עבודה ממועד החלטת וועדת התמיכות 30

   אישרה רשות המים בכתב, כי בהתאם לנתוני הצריכה של מבקש התמיכה נכון

ההפרש בין סך התקבולים של המבקש ובין הקצאותיו בסיווג "בית  31.10.18

לאחר ניכוי הכמות עליה  2018לא עולה על הקצאתו לשנת  " וכל צריכה אחרת

ה נוספים מסכום התמיכ %40ויתר המבקש מרצון, יעביר המשרד למבקש 

 .31.12.2018ליום המאושר וזאת עד 

  אישרה רשות המים בכתב, כי בהתאם לנתוני הצריכה הסופיים של מבקש

לאחר ניכוי  2018לא חרג המבקש מהקצאתו לשנת , 30.6.19התמיכה נכון ליום 

יעביר המשרד למבקש את יתרת סכום  ,הכמות עליה ויתר המבקש מרצון

 .31.8.19התמיכה המאושר עד ליום 

 ל שיתברר במועד כלשהו כי מבקש התמיכה או בעל הרישיון לא דיווחו על ככ

כמויות המים כנדרש על פי כל דין או צרך מים שפירים בכמות החורגת 

מהכמות שנותרה לצריכה לאחר ניכוי כמות המים המופחתת מרצון מהקצאתו 

ך ,יהיה עליו להשיב את כספי התמיכה ששולמו לו במלואם תו 2018כדין לשנת 

 .ימים ממועד קבלת דרישה מהמשרד בכתב 7

  המועדים הנקובים כפופים למועד קבלת התקציב. במידת הצורך תפורסם

 .הודעה מעדכנת לנוהל באתר המשרד

 

 שמירת מכסות   .3

   בלבד של מים  2018הכמות שהצרכן יוותר עליה תחשב כהעברה חד פעמית לשנת  

          יהוו בסיס  2018יודגש כי ככל שנתוני הצריכה לשנת  למשנהו.שפירים מצרכן אחד  

             להקצאה לשנים הבאות, ייקח המשרד בחשבון בקביעת נתוני הצריכה של הצרכן  

    .המוותר (בלבד), גם את כמות המים אשר וויתר עליה מרצון 
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 בקשה לתמיכה  .4

המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, ימלא בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה 

ויגיש במסירה אישית  12.9.2018עד ליום  – 1וההתחייבות המצורף לנוהל כנספח 

  .או בדואר אלקטרוני למחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  

 לחץ כאן:  מצ"ב  לנוחיותכם קישור לנוהל

        

  חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי.

 

 

 

 

  בברכה,

  הרשקו פרקש ושות'

  רואי חשבון

  

  24.18חוזר 

  


