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 לכבוד

 מועצת הרשות הממשלתית למים לביוב

 

 שלום רב,

 

  2020תיקון כללי המים לעניין התעריפים לינואר  הנדון:

מרשתנו, מים לישראל אגודה שיתופית חקלאית והתאחדות חקלאי ישראל, הרינו להגיש התייחסותנו לעניין בשם 

 טיוטות הכללים הבאים שפורסמו לצורך שמיעת עמדות הציבור:

 "[. כללי העלויות]להלן: " 2019 –כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה()תיקון(, התש"פ  .א

 "[.כללי מקורות]להלן: " 2019 –מים המסופקים מאת מקורות()תיקון(, התש"פ  כללי המים )תעריפי .ב

 

 2019 –כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה()תיקון(, התש"פ  .א

 השקעות חדשות וחידוש ציוד המפעלים להם נערך חישוב פרטני של עלויות ההפקה וההולכה

יד -של חלקי המפעל שנדרשה החלפתם אינם מוכרים על הן השקעות חדשות במפעלי המים והן חידושים .1

מועצת רשות המים במסגרת חישוב עלות ההפקה וההולכה של מפיקי המים, וזאת בניגוד לדין, תוך הפליה 

 פסולה של מפיקים ביחס לחברת מקורות ושחיקת ההון של מפעלי המים הפרטיים.

כלל בחישוב עלות המים, אך מועצת רשות צריכות לה 2017לפי הכללים, השקעות שבוצעו לאחר שנת  .2

 אנו מבקשים לבצע את העדכונים כנדרש.  –המים מסרבת 

עמדת רשות המים במענה לפניות המפיקים היתה שתנאי להכרה בהשקעות חדשות הינו עמידה בהוראות  .3

ושרו )ב( לכללים המחייבות, בין היתר, אישור מועצת הרשות לתוכנית הפיתוח. השקעות שלא א 18סעיף 

  .בידי מועצת הרשות ומראש אינן יכולות להיכלל כחלק מהעלות המוכרת
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ידי כל המפיקים שנדרשו, לא הועלו כלל לדיון במועצת -עלאלא שתוכניות הפיתוח שהוגשו כנדרש ובנועד  .4

 הרשות, ולמרות מחדל זה תלתה רשות המים את הסירוב לעדכן את העלויות, בהיעדרו של האישור. 

סירוב זה של מועצת רשות המים לעדכן את העלויות בעקבות השקעות וחידוש של רכיבי המפעל עומד  .5

מועצת הרשות לחשב את העלויות, מפלה, מקפח ואינו סביר באופן  בניגוד לחוק, בניגוד לאופן בו קבעה

 קיצוני. 

אופן החישוב אותו קבעה מועצת רשות המים מחייב הוספת רכיבים חדשים במפעל לתוך החישוב, גם  .6

  כאשר אלו נועדו להחלפת רכיבים קיימים שהתבלו.

מועצת רשות המים קבעה כי חישוב ההון המוכר במפעל המים יעשה בהתחשב ב"שיעור ההשקעה  .7

בתשתיות", אשר במסגרתו מחושבות התשתיות הקודמות ליום התחילה לפי שווים בדו"חות הכספיים של 

 המפיק. 

ידי רשות המים, לא -ר השקעות חדשות" שניתנו עלעל אף הצהרות והבטחות בדבר "קביעת נוהל לאישו .8

נקבע כזה עד היום, ושלוש שנים לאחר קביעת התעריפים, לא נכללות השקעות חדשות בקביעת העלות, 

 למרות שאין למפיקים ברירה אלא להשקיע בנכסי המפעל מדי שנה ושנה. 

ל מפיק לו נערך חישוב מועצת רשות המים מתבקשת איפוא לעדכן את "שיעור השקעה בתשתיות" לכ .9

, 2018נדרש זה החל מינואר מועצת הרשות מתבקשת לקבוע תיקון . פרטני של עלות ההפקה וההולכה

 .2017המועד בו היו אמורות להתווסף ההשקעות שבוצעו בשנת 

כמו כן מתבקשת מועצת הרשות לקבוע נוהל יעיל לאישור השקעות חדשות במפעלי המים, ולהכליל  .10

 .   2017-השקעות אלו החל מ

 

 אי הכרה בעלויות בגין "הפקות לא מוכרות" .11

הקובעות כי להפקות סילוק חורף וחריגה לא יוכרו עלויות כלל, חורגות  16-ו 10ההוראות סעיפים  .11.1

 מגדר החוק המסמיך, בלתי סבירות ומפלות. 

כללי חישוב העלות אמורים לקבוע את חישוב העלות, ואם מטרה מסויימת או הפקה מסויימת  .11.2

תעריף מכוון התנהגות שלא יעודד את אינה רצויה מבחינתה של מועצת הרשות, הרי יש לקבוע לה 

ההפקה במסגרת כללי תעריפי מקורות. אי ההכרה בעלויות מהווה הפליה בין מפיקי אותה הפקה 

 "לא רצויה", וכאמור בלתי סביר.

אלא שהפתרון שנקבע,  –א( 3) 24לעניין ההפקה החורגת נמצא פתרון חלקי בלבוש הוראת סעיף  .11.3

מפיק אשר עלויותיו נמוכות יותר ומדרגות המעבר רלוונטיות  מפלה בין המפיקים השונים, כאשר

בדומה לצרכן של חברת מקורות, בעוד שמפיק שעלויותיו  –לו, משלם את תוספת החריגה בלבד 

, נדרש לשלם סכום 2020א )ב( לחוק שיחולו עליו בשנת 33גבוהות יותר, המשלם דמי מים לפי סעיף 

 גבוה יותר.

ה הנ"ל, מוצע לקבוע כי בגין הפקה חורגת ישולמו דמי מים נוספים על מנת למנוע את ההפליי .11.4

 בגובה ההפרש שבין תעריף החריגה לתעריף הרגיל הקבועים בכללי מקורות.
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עוד מוצע למען ההבהרה והאחידות, להבהיר כי הוראות אלו לא חלות על מפיקי מים מליחים, וגם  .11.5

יגה שמשלמים צרכני המים המליחים של לגביהם להתאים את התשלום על חריגה לתשלום על החר

 חברת מקורות.   

 2019  –כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות()תיקון(, התש"פ   .ב

 תעריף חריגה

בלבד,  10%תעריף החריגה, כמו גם העובדה שהמדרגה בה מתחיל חיוב בתעריף מים לכל מטרה עומד על  .1

ך שלעיתים נדרשת השקייה מעבר לתכנון לאור עצירת גבוה במידה בלתי סבירה, ואינו נותן ביטוי לכ

 גשמים ו/או סיבות אחרות.

כמו כן לא ניתן ביטוי לכך שתעריף זה חל גם כאשר צריכת המים נעשית בהיתר של מנהל הרשות, ולא  .2

 אמור להתווסף לה כל רכיב עונשי. 

 לחקלאי שנקלע למצוקה.כמו כן הוא לא נותן אפשרות להעביר מכסות מחקלאי שלא השתמש בכל מכסתו  .3

 

 חיוב בדמי מים בגין מים מלוחים

  -החיוב בדמי מים על מים מלוחים הוא גבוה באופן בלתי סביר  .4

המים המחויבים בדמי מים ובכלל זה מחויבים מים במליחות כיום אין מגבלה על מליחות )או מוליכות(  .5

 מג"ל כלורידים ואף הרבה למעלה מכך. 600של מעל 

דציסימינס, שמעליה ניתנה  10לאור פניות קודמות נוספה מדרגה נוספת של מים במוליכות העולה על  .6

 נוספים. 5%הפחתה של 

ות המליחות ]או מוליכות[ הגבוהות, קבועים התיקון אפילו לא מהווה טיפה בים המלוח... למים בדרג .7

תעריפים גבוהים מדי, כאשר בפועל הם מחוייבים לעיתים בדמי מים גבוהים מאלו שמחוייבים בהם המים 

מקידוחי המים המלוחים נשאבים על פי רוב כמויות גדולות בהרבה, שכן השימוש במים  –השפירים 

עשרות אגורות קה נוספת" משמעותית, אשר גוררת חיוב במלוחים מחייב כמויות גדולות, מה שמביא ל"הפ

 . למ"ק

יכולת השימוש במים מלוחים מוגבלת ביותר ומביאה לפחיתה משמעותית בגידולים כאשר במרבית   .8

 600 האזורים, למעט גידול דגים אין שימוש חקלאי אחר שניתן לעשות במים ברמת מליחות העולה על

ם רבים שהמים המופקים מהם עולים על רמת המליחות המרבית בעשרות מג"ל כלורידים. קיימים קידוחי

מונים אולם התעריף הקבוע להם משקף את איכותם ואינו מאפשר לעשות בהם כל שימוש שכן לענף 

 המדגה אין יכולת כלכלית לשאת תעריף זה.

  -למדגה  מבלי לגרוע מהאמור, יש צורך לקבוע תעריף מיוחד, נמוך יותר, לשימוש במים מלוחים .9

ענף המדגה הוא ענף חיוני למשק הישראלי ומהווה חלק מתפיסת החקלאות כערך הכולל בטחון  .1

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

 הקרקע, המים וסביבה ירוקה, מורשת ותיירות )שמורת טבע(.
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יגזור כליה על הענף בישראל ומועצת רשות המים מתבקשת  כל חיוב בדמי מים על המים המלוחים .1

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

ככל הנראה מהטעם שמקורו  –ההסדר שנקבע ל"מדגה מתועש" יוחד משום מה רק למים שפירים  .2

המים, אשר לא קיבלה בסופו של יום את בהחלטת מועצת הרשות על תיקון התוספת השניה לחוק 

באותה העת לא היה צורך להסדר דומה לגבי מים מלוחים, שכן אלו ממילא  –אישור ועדת הכספים 

אלא שכעת חייבים גם מים מלוחים בדמי מים, ויש להחיל את  –לא היו חייבים בהיטלי הפקה 

 ם השפירים באותם התנאים.ההסדר גם על המים המלוחים, אשר נדרשים לשלם הרבה יותר מהמי

 

 תעריפי שפד"ן

, ומול הגדלה 2020התעריף תעשה רק במחצית עומדת בניגוד לסיכום לפיו העלאת  העלאת תעריף השפד"ן .3

 . נוספים מלמ"ש 20המסופקות בשל הכמויות 

וד ההעלאה נועדה רק לסבסאינה מצדיקה העלאת התעריף, ו ן"השפדמי הולכת ככל הידוע למרשי, עלות  .4

ג את תחשיב עלות הולכת השפד"ן מקרה על מועצת הרושת להציבכל  –חוסר היעילות של חברת מקורות 

 טרם ביצוע שינוי בתעריפי השפד"ן. 

 

 הוראת השעה

אם מבקשת מועצת הרשות לעודד העתקת מיקומי הפקה מהמעלה למורד, מדוע היא מגבילה הטבה זו רק  .5

 לספק קולחין מרחבי, ולא לכל מפיק רלוונטי.

האמור אינו ממצה את טענות מרשתי, ונציגיה מבקשים להשמיע אותם בפני מועצת הרשות הממשלתית למים  

 יוב.ולב

 

 בכבוד רב

 

 רזניק, עורכי דין –וינר 

 לילך רזניק, עו"ד
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