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  לכבוד

 מועצת הרשות הממשלתית

 למים ולביוב

 

 שלום רב,

 2019תיקון כללי המים לעניין התעריפים לשנת  הנדון:

התייחסותנו , הרינו להגיש והתאחדות חקלאי ישראל תנו, מים לישראל אגודה שיתופית חקלאיתובשם מרש

 הכללים הבאים שפורסמו לצורך שמיעת עמדות הציבור:ת ולעניין טיוט

  ."[כללי העלויות]להלן: " 2018 –כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה()תיקון(, התשע"ט  .א

 כללי]להלן: " 2018 –)תיקון(, התשע"ט  כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( .ב

 ."[התעריפים

 ."[כללי מקורות]להלן: " 2018 –כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות()תיקון(, התשע"ט  .ג

 

 2018 –כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה()תיקון(, התשע"ט  .א

 - הוספת סעיף קטן )ב( –א 5התיקון המוצע לסעיף 

 סעיף קטן )ב( כדלקמן:א את 5בטיוטת הכללים מוצע להוסיף לסעיף  .1

)ב(, סיפק בעל רישיון הספקה מים 3בלי לגרוע מהוראות סעיף  )א( .א5"

יראו אותו כבעל  –שקיבל מבעל רישיון הפקה לבעל רישיון הספקה אחר 

רישיון הפקה לגבי אותם מים ותעריף ההפקה שלהם יהיה התעריף ששילם 

 בעדם.

ביתית באמצעות  , לצריכה(א)סופקו המים לפי סעיף קטן    (ב)

של בעל רשיון ההפקה שאינו ספק חד רשותי או ספק רב  תשתית הולכה

ההולכה לאותו ספק לפי החישוב בכללי שירותי ואם  רשותי יהיה תעריף

חישוב )ב לכללי תאגידי מים וביוב 11בהתאמות לפי סעיף  סופקו בשטח עירוני
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 ."2009-, תש"ע (וביוב והקמת מערכות מים או ביוב עלות שירותי מים

בתיקון המוצע. ככל שקיימת הצדקה לערוך חישוב עלויות  לא ברורה ההבחנה בין הספקים השונים .2

ההולכה על פי הקבוע בכללי שירותי תשתית, היא קיימת לכל ספק המקבל מים מספק אחר 

קרי הספקים  –רב רשותי הספק והחד רשותי, הספק תוך הפליית הומספקם לצרכן הסופי, 

  .שבות הכפריתבהתיי

קביעת הבחנה ללא הצדקה מהווה אפליה אסורה במתכונת של יחס שונה לשווים. ונזכיר כי כל עלות  .3

, כך שהתעריף הסופי יעלה על חשבונו בהםלשאת צו הספק וצרכניו יאל הולכה שאינה מוכרת לספק

  .על צרכנים דומים המקבלים את המים מחברת מקורות

 

 כהחישוב עלויות ההפקה וההול

, רק מתי מעט מפיקים 29.6.2017על אף חלוף הזמן מאז פורסמו לראשונה כללי העלויות ביום  .4

למרות בקשות חוזרות והעברת  להם ערכה רשות המים חישוב של עלויות ההפקה וההולכהש

ככל הנראה לשיטת מועצת רשות המים מפיקים אל ההם בגדר מועדון סגור על בסיס לא  נתונים.

 ומקפח.ענייני, מפלה 

 

 2018 –כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים()תיקון(, התשע"ט  .ב

  – הנחה לצרכן גדול - א(1.2()1) 4א()א( וסעיף 2א )3התיקון המוצע לסעיף 

". תוספת זו בין שנצרכה במד בודד ובין במספר מדיםבשני הסעיפים מוצע להוסיף את הסיפא " .5

 לצרכן גדול.מבטלת את ההיגיון במתן הנחה 

היגיון למתן הנחה הוא חיסכון העלויות הטמון באספקת כמות מים גדולה דרך מד מים בודד  .6

הטומנת בחובה חיסכון משמעותי באספקת המים. ככל שהספק נדרש לתת הנחה לצרכן גדול ללא 

  .החיסכון בעלויות הוא נדרש לשאת בעלויות אלה על חשבונו ללא מקורות כספיים לכך

 מקורות.תעריפי עייתי התיקון המוצע לאור העובדה שאין מולו תיקון דומה בכללי במיוחד ב .7

 

 2018 –כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות()תיקון(, התשע"ט  .ג

  – הגדרת "ספק רב רשותי"שינוי  – 1לסעיף התיקון המוצע 

אין לו כל רלוונטיות שקובע בטיוטת הכללים מוצע לערוך שינוי בהגדרת "ספק רב רשותי". שינוי זה   .8

מספקים מים למספר ישובים את ההטבה מפיקים הלמנוע מנראה שכל מטרתו  .להגדרת ספקים

 הנובעת מכך ללא כל הצדקה.

ים אלא שעיקרו התיקון המוצע אינו תוצאה של בדיקת המטלות והעלויות המוטלות על הספק .9

תוך  ים שאינם בבעלות של רשויותירשות-מניעת ההכרה מספקים בצורך ובעלויות מספקים רב

 .הפליית המגזר הפרטי
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 :היא כדלקמן כיום בכללים תיימנוסח ההגדרה הק .10

ספק למעט חברה ולמעט ספק ברשות מקומית, המספק מים  –רשותי" -"ספק רב

 בתוך תחום של יותר מיישוב אחד;

 נוסח ההגדרה המוצע הוא: .11

מועצה  ספק, שהוא –רשותי" -במקום הגדרת "ספק רב רשותי" יבוא ""ספק רב

המספק מים וביוב בתוך  אזורית ובכלל זה ספק המצוי בבעלות של המועצה כאמור,

 ;תחום של יותר מיישוב אחד

חברת מקורות, הקובע כי ספקית המים היא לחוק המים  27א במסגרת תיקון 33משנקבע סעיף  .12

הגדרת הספק הרב רשותי הופכת רלוונטית גם למפיקי המים הפרטיים המספקים מים. במסגרת זו 

  קיימים גם מפיקים/ספקים המספקים מים ליותר מישוב אחד ללא תלות בזהות הבעלים.

לא ברור הקשר בין בעלות המפעלים להגדרת הספק כאשר קיימת בהגדרה הקיימת הבחנה  .13

בסיס כמות הישובים. ככל שמעוניינת מועצת רשות המים להבחין על בסיס מאפיין רלוונטית על 

הנדסי רלוונטי בין הספקים השונים מוזמנת לעשות כן, אולם הבעלות אינה יכולה לשמש מאפיין 

 כאמור.

 ההגדרה המוצעת מקפחת ומפלה את המפיקים הפרטיים ביחס למפיקים אחרים ללא כל הצדקה.  .14

 

 לכאורה 7תיקון סעיף  –כללי מקורות לטיוטת  2סעיף 

 דיוקים בנוגע לתעריפים הקבועים כיום בכללי מקורות. -המוצעת כוללת אי טיוטת כללי מקורות .15

מהווים את תעריפי ואשר  29.6.2017יום רשומות בהתעריפים שקבעה מועצת רשות המים ופורסמו ב .16

 7למ"ק הקבועים בסעיף ₪  1.54למ"ק או ₪  1.81 :הבסיס הארציים האחידים למטרת חקלאות הם

 ( לכללים.1) 1.6( 1) 7למ"ק הקבוע בסעיף ₪  1.360-לכללי מקורות ו 1.1.7( 1)

)א( והתעריף  11לכללים בסעיף באותו תיקון  השנקבעזמנית  שעהקבוע בהוראת ה 1.98התעריף  .17

יום תחולתה של הוראת השעה היא עד ל .)ב( להוראות השעה 11למ"ק קבוע בסעיף ₪  1.488

 .ולהתייחס אליהם כתעריפי הבסיס מהווה שגיאה – 1.7.2019

 .שעההוראת ההללו המקום לעשות כן הוא בתיקון ככל שרוצה מועצת הרשות לעדכן את התעריפים  .18

 

  –שינוי תעריף החריגה  – 1.1.9(1)7התיקון המוצע לסעיף 

חשוב לעשות הבחנה בין שני מצבים בהם נעשה שימוש במים מעבר להקצאה. הראשון הוא שימוש  .19

מעבר להקצאה בחריגה ומבלי שניתן על כך אישור ואז קיימת הצדקה לגביית תעריף גבוה על מנת 

ניוד על ידי שנותרו מחיסכון של צרכן אחר, לעודד חיסכון בכמויות. המצב השני הוא שימוש במים 

 ישור ואז אין כל הצדקה לחיוב בתעריף חריגה.הכמויות בא
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או שיש מים או שאין מים וככל שניתן אישור לצרכן לעשות שימוש במים מעבר להקצאה ברישיון,  .20

לגבות תעריף חריגה בגין השימוש במים אלה בוודאי  שכידוע קוצצו באופן ניכר, אין כל הצדקה

 כדמי מים לחברת מקורות. מועברכאשר ההפרש 

מחסור במים יש לקבוע דרכים לניוד פנימי של כמויות המים בין החקלאים ולא ענישת  במצב של .21

 חקלאים על שימוש במים אלה.

לאפשרות חריגה מההקצאה לא צריכה ואף נפסדת, בדרך של האמרת מחיר החריגה.  מתן תשובה .22

בפני רשות המים דרכים ארגוניות אחרות למתן תשובות לחריגות כגון ניוד מרצון או ויתור מרצון. 

 הדרך בה בחרה מועצת רשות המים הנה דרך שגויה המשדרת אי אמינות לציבור צרכני המים.

 

 חיוב בדמי מים בגין מים מלוחים

 לחוק המים לתוקף היו מים מלוחים פטורים מתשלום. 27עם כניסת תיקון  .1

כיום אין מגבלה על מליחות )או מוליכות( המם המחויבים בדמי מים ובכלל זה מחויבים מים  .2

 מג"ל כלורידים ואף הרבה למעלה מכך. 1,000במליחות של מעל 

במרבית יכולת השימוש במים מלוחים מוגבלת ביותר ומביאה לפחיתה משמעותית בגידולים כאשר  .3

העולה על אחר שניתן לעשות במים ברמת מליחות אי חקללמעט גידול דגים אין שימוש האזורים, 

. קיימים קידוחים רבים שהמים המופקים מהם עולים על רמת המליחות מג"ל כלורידים 1,000

בהם כל אינו מאפשר לעשות הקבוע להם משקף את איכותם ותעריף המרבית בעשרות מונים אולם ה

 זה.שימוש שכן לענף המדגה אין יכולת כלכלית לשאת תעריף 

חלק מתפיסת החקלאות כערך הכולל בטחון ענף חיוני למשק הישראלי ומהווה הוא ענף המדגה  .4

שמירה על . ענף המדגה בישראל מוביל במו"פ ברמה העולמית ולקיומו חשיבות מבחינת תזונתי

 הקרקע, המים וסביבה ירוקה, מורשת ותיירות )שמורת טבע(.

מועצת רשות המים מתבקשת ו בישראל הענףיגזור כליה על כל חיוב בדמי מים על המים המלוחים  .5

 להסדיר את הדין כך שתתאפשר המשך פעילות המדגה וניתן יהיה להמשיך לעשות שימוש במים.

 

המים לשימוע בפני מועצת רשות  נתא מבקש להיות מוזמינו, והתאין באמור לעיל בכדי להוות מיצוי טענות מרש

 .הלהשלמת התייחסות

 

 בכבוד רב

 

 רזניק, עורכי דין –וינר 

 לילך רזניק, עו"ד
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