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 3הסכם המים  ציבור זכאי לכבוד 

 

 עדכונים וזכאות  – של צרכני מקורות   3יתרות הסכם המים : הנדון

תיקון  תוקפו של בעקבות כניסת  1.7.2017נכנס לתוקפו בתאריך  3שינוי בהסכם המים ה .1

  , עד למועד זה רות ו מצרכני מק 3הסכם המים שינוי זה העביר את זכאות  לחוק המים. 27

 .עלתה עלות המים  אשר בעבורם  להם ירדה עלות המים, למפיקים הפרטיים אשר 

 של צרכני מקורות 3בעת האחרונה פרסם משרד החקלאות את יתרות זכאות הסכם המים  .2

)ניתן לפנות לארגון עובדי המים או למחוזות במשרד  25.5.2020 -ה הנכונות לתאריך

  החקלאות לבדיקת הזכאות(.

 יתרות הזכאות עושה המשרד שימוש במושגים שנדרש להבהירם לטובתבפרסום טבלת  .3

 :הצרכנים 

מציין מצב בו נעשתה פניה של המושג טכני של המשרד  זהומקושר : לא מקושר/מקושר  .א

בקשתו נכללת במערכת   ,כלומר, מי שפנה פתיחת תיק בקשה.התבצעה למשרד ו הזכאי

המחשוב של המשרד )מקושר(. מי שלא פנה אינו נכלל במערכת המחשוב של המשרד )לא 

 מקושר(. 

 מאגודה. 1: הכוונה לזכאים המעבירים את זכאותם באופנים הבאים : מעבירי הזכויות  .ב

 ממשתמשים בודדים לאגודה משותפת.. 2 לבעליה/משתמשי המים )משתמשי הקצה(

סכומי כסף  לזכאים, נמצא שרבים מהצרכנים לא פעלו ליישם את זכאותם ומעיון בטבלת ה .4

הועמד על ידי המדינה לזכות הזכאים  שזהו מצב אבסורדי בו כסף לא נמצא דורש. ם גדולי

 .מנצלים זאת אינםוהם 

", יוחזר באופן אוטומטי 3"בקופת הסכם המים  שארידרש ויילידיעה, כל סכום כסף שלא י .5

 לקופת המדינה. מועד סיום ההסכם קרב. 

בהליך יישום זכאותם, מזמין את הציבור ליצור    ד ארגון עובדי המים, המלווה זכאים רבים מאו .6

 :איתו קשר לבירור הפרטים הבאים 

 מקורות ויישומו.מזכאות הסכם המים של צרכן   .א

  4שזכאותו כלולה בהסכם המים  צרכן שהנו מפיק/ספק פרטיזכאות הסכם המים של  .ב

 . (1.7.2017 - )הסכם המים מתאריך ה

הכנת תוכניות  באמצעות פעילות משותפת בין הזכאי לארגון עובדי המים, ליישום הזכאות  .ג

 הנדסיות והגשתן לשיפוט מקצועי.

 iwwa@iwwa.co.ilאו למייל  09-7903444טלפון לניתן לפנות בנדון ליצירת קשר  .7

 בברכה,                                                                                         

 
 איתן ישראלי                                                                                                                      

 מיםארגון עובדי ה
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