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הנדון :רעיון האמבטיה הארצית המקודם ע"י חברת מקורות
שלום רב,
 .1בתקופה האחרונה ,וביתר שאת בשבועות האחרונים ,אנו עדים לפעילות אינטנסיבית של חברת מקורות
בקידום רעיון האמבטיה הארצית למים חקלאיים.
 .2לרעיון זה ,של קביעת מחירים אחידים למים ,על ידי יצירת "אמבטיה" משותפת לכל סוגי הפקות המים ,יש
כנראה שותפים באגף התקציבים באוצר ,ומשרדי ממשלה אחרים להם נציגות במועצת רשות המים.
 .3חברת מקורות מקדמת רעיון זה כמענה לטענות החקלאות על ייקור תעריפי המים ,ובעשותה כן היא מסיתה
את האש מדיון בנושא עלויות פעילותה היקרות.
 .4הסתת אש זו גורמת לשני תהליכים בעייתיים ביותר מבחינת החקלאות .האחד – הפניית תשומת הלב של
הרגולטורים (רשות המים ומשרד האוצר) והתעסקות ברעיון האמבטיה .השנייה והחמורה יותר הינה העלאת
המתח הפנימי בקרב החקלאים ,בין החקלאים הצורכים מי מקורות ובין המפיקים העצמיים.
 .5תכנית מקורות מטעה ומעוותת מציאות .הרעיון הדיכוטומי המציג את סל המים החקלאיים כמורכב ממים
זולים ומים יקרים מוטעה מיסודו .זוהי הסתכלות צרה אשר איננה מביאה בחשבון את כלל מרכיבי עלויות המים
ופרמטרים נוספים (השקעות עבר ,זמינות וכמות ,איכות ועוד).
 .6הפער האמיתי נובע אך ורק משתי סיבות:
.i

יעילות הפעילות העצמית מול חוסר יעילותה של מקורות.

.ii

עלויות האספקה באזורי הפריפריה המרוחקים ממקורות המים.

 .7המענה הראוי לפער הינו:
.i

התייעלות חברת מקורות.

.ii

תמיכה ממשלתית בעלו יות הפקת ואספקת המים בפריפריה ,כפי שנעשה בכל תחום תשתית לאומי
– תחבורה ,אנרגיה ועוד.

 .8אין זהו תפקידם של החקלאים בעלי אמצעי הפקה עצמיים לסבסד חקלאים אחרים הרוכשים מים מחברת
מקורות .קיום החקלאות בכל רחבי המדינה הוא אינטרס לאומי רחב ,ומכאן תפקידה של המדינה במימון
תשתיות המים היקרות בהולכת מים לאזורים המרוחקים.
 .9רעיון האמבטיה  ,מעבר שלא ישיג את מטרתו (הוזלת תעריפי המים החקלאיים היקרים) עתיד לפגוע ביעילות
המפיקים העצמיים ואף להביא לחוסר יעילות כלכלית בפעילותם ולקריסתם .מצב זה רק ירחיב את נפח
פעילותה של חברת מקורות על עלויותיה הגבוהות.
 .10אנו פועלים על מנת להציג את עמדתנו הברורה ואת המציאות העובדתית לכלל הגורמים הרלוונטיים.
נשמח לעמוד לרשותכם לכל הבהרה או התייחסות.

תפוצה :פורום שולחן המים ,ארגוני מגדלים ,ועדות חקלאיות ,תנועות.

