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לציבור לקוחותינו שלום רב,

שמירה על הנוי הציבורי בעתות האמרת מחירי המים
רקע
כידוע לכם ,ההוצאה של עלות המים לצריכה הביתית עולה ומאמירה מידי חצי שנה הן בהתיישבות
הכפרית והן בתחום העירוני.
בהתיישבות הכפרית ,נהוג היה עד כה להשקות את הגינון הציבורי במחיר המשלב בתוכו תעריף ביתי
ותעריף מים חקלאיים ,כך שהעלות הממוצעת הייתה סבירה למדי.
נוהג זה ,שהיה נוח לישוב הכפרי ,עובר שינוי מהותי בימים אלו ,שינוי המחייב לנהוג ביתר תשומת לב
במשאב המים ועלותו על מנת לשמור על צביונו הירוק של הישוב.

בעיה
במהלך שנת  2010חלה עלייה תלולה בתעריפי המים בכלל ובעלות המים לצריכה ביתית בפרט ,והיא ,יחד
עם הדרישה להפרדה במניה וחיוב שונה בין המים לחקלאות למים לצריכה ביתית ,גרמו לכך שהעלות
השנתית הממוצעת של הישוב הכפרי לגינון הציבורי תעמוד על כ 300,000 -ש"ח/שנה בממוצע ואף למעלה
מכך ,לפי תנאי הגינון המקומיים.
כתוצאה מכך ,נוצר מצב בו נשקלת ברבים מהישובים הכפריים האפשרות לייבש שטחי נוי ציבורי ירוקים
כדי לחסוך בהוצאה הציבורית .
למותר לציין ,כי הנוי הציבורי הוא אחד המאפיינים הבולטים והמיוחדים של ההתיישבות הכפרית המעניק
לה את צביונה הייחודי .ייבוש הגינון והנוי הציבורי לא רק שיפגע בנוף הכפרי ,אלא עלול להיות בעל
השלכות חמורות בשל אובדן הריאות הירוקות בישובים אלה.

פתרון
כדי להתמודד עם הצורך זה של הגינון הציבורי בהתיישבות הכפרית ,יצר ופיתח ארגון עובדי המים את
הפתרון לפעולה יעילה ונכונה "לשמור על הירוק" פתרון שבאמצעותו יוכל הישוב לחסוך עד כ40% -
מעלויות המים.
מדובר בפתרון משולב המנצל את יכולות הארגון בתחום התכנון ההנדסי והגנני ,ומעמיד לרשותכם מערכת
מדויקת ומדייקת הן בשיטת ואופן ההשקיה )סוג המים הזמין והנדרש,אופן ההשקיה ( והן באפיון הגינון
בהתאם לצרכים הציבוריים ולתנאים האקלימיים של כל ישוב.
נשמח להציג בפניכם ,את הדרך והשיטה של "לשמור על הירוק" ולהציע פתרונות מעשיים לשמירה על
שטחי הנוי הציבורי היחודי לכל ישוב ,ובמסגרת זו גם להתייחס למקורות אפשריים למימון וסיוע כספי
אפשרי.
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