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שלום רב,

בחודשים האחרונים וביתר שאת בשבועות האחרונים אנו עדים לפעילות רבה בנושאי הרגולציה
הפועלת על משק המים במגזר הכפרי-התיישבותי-חקלאי.
להלן מספר עדכונים מן המתרחש:
 .1תעריפי המים לצריכה חקלאית הנרכשים מחברת מקורות:


תחת המנגנונים שנקבעו בהסכם המים  -אנו נמצאים ברצף דיונים מול משרדי הממשלה
– משרד האוצר ,משרד החקלאות ורשות המים.



בעוד אנו דבקים בנוסחת החישוב שנקבעה בהסכם המים ,רשות המים מנסה לשנותה
ובכך לעלות משמעותית את מחיר היעד העתידי.



אנו נאבקים במטרה לבלום כל עליה נוספת בתעריף היעד.



במקביל לנושא זה מתגבשת תכנית סיוע להתמודדות עם עליית תעריפי המים העתידית.
תכנית זו מתבססת על על שני אלמנטים  -מענקי סיוע להקמת תשתיות הפקה ואספקה
של מים נחותים אשר מהווים חלופה זולה יותר למים הנרכשים מחברת מקורות וכן על
מעבר לניהול אספקת המים לחקלאות ברמה האזורית.

 .2רישיונות אזוריים לחקלאות:


רשות המים פרסמה כללים להקמת התארגנויות אזוריות לניהול המים החקלאיים –
"רישיונות אזוריים לחקלאות".



התאחדות חקלאי ישראל העבירה את התייחסותה לכללים אלו לפני מספר שבועות
כשהערות המהותיות העיקריות בהתייחסות הינן:
 oאי קשירה כלשהי של נושא ההתארגנויות האזוריות לרעיון "האמבטיה הארצית"
שהועלה ע"י רשות המים.
 oהבטחת הרברסביליות של מהלך ההתארגנות – צרכנים  /ישובים אשר יבחרו
לצאת מהתארגנות שאליה הצטרפו יוכלו לעשות זאת מבלי לפגוע כלל בזכויות
איתן נכנסו.
 oאי הפרדת המים החקלאיים המסופקים בתוך המחנה מיתרת כמויות המים
החקלאיות המסופקות.
 oאי פגיעה בפיילוטים המתקיימים כיום במספר אזורים בארץ.





ביום שני השבוע נערך שימוע מול רשות המים לכללים שפורסמו.
 oבשימוע הצגנו לצד נציגים מאגודות מים שונות בארץ את העמדות שהוגשו
בכתב.
 oנציגים בכירים מחברת מקורות הציגו התנגדות נחרצת לרעיון ההתארגנויות
האזוריות .חברת מקורות חוששת מאוד מהתחזקות פעילות האספקה ברמה
האזורית.



השלב הבא בתהליך הינו אישור הכללים במועצת רשות המים .אנו ממשיכים לפעול
במטרה כי ההתייחסויות שהעברנו יתקבלו וכי הנוסח הסופי שיפורסם יענה על
דרישותינו.

 .3גינון ציבורי:


לאחר שנאבקנו מספר שנים לקבלת הטבה לעלויות המים המשמשים לגינון ציבורי
החליטה רשות המים לפרסם כללים לנושא.



כללים אלו פורסמו ב 4/6/2015-ונתבקשנו להגיב עליהם בתוך פחות משבועיים – לנייר
זה מצורפים הכללים שפורסמו והתייחסותנו שהועברה אתמול לרשות המים.



יש ל ציין כי מול ההטבה המובטחת עומדים מספר התניות שידרשו מן היישובים שיבחרו
לקבלה:
 oעל היישוב יהיה למכור את המים לצרכניו הביתיים בתעריף שנקבע ומפורסם
ע"י רשות המים .כמו-כן גם המים שישמשו לגינון – ימכרו במחיר שיקבע ע"י
רשות המים.
 oעל הישוב יהיה להגיש מיפוי של שטחי הגינון הציבורי וכן לבצע הפרדת מדידה
עבורם .בנוסף ,השקיית הגינון הציבורי תהיה מחוייבת להיות יעילה וקצובה.



התניות אלו הוצגו ע"י רשות המים כתנאי סף ולא היתה כל נכונות לויתור עליהן .על אף
התניות אלו ולאור גובה ההטבה המדוברת (כ ₪ 2.5-לכל מ"ק) והחלתה לכל שנת 2015
אנו סבורים כי המתווה המוצע ייטיב עם היישובים ויאפשר התנהלות טובה יותר בכל
הקשור לגינון הציבורי.



במסגרת התייחסותנו העלנו ,בין היתר ,את הנקודות העקרוניות הבאות:
 oהחלה רטרואקטיבית לשנת  – 2015דרשנו כי היישובים אשר יעמדו בתנאי
הזכאות יזכו בהטבה עבור כלל הכמות לשנת .2015
 oקיבוצים שיתופיים – הבעייתיות הקשה במכירת המים לצרכנים הביתיים.
 oמושבים – אי מתן מענה במסגרת המתווה הנוכחי לצריכת המים בגינון הפרטי
במושבים  -מרכיב משמעותי בצריכת המים הכללית.



 oהיטלי הפקה – דרישה להקבלת ההטבה גם ליישובים אשר מפיקים את המים
בהפקה עצמית תוך תשלום היטלי הפקה.


מתווה זה צפוי להיות מאושר ע"י מועצת רשות המים לקראת סוף החודש ולהיות מוחל
כאמור רטרואקטיבית מתחילת שנת  .2015ישובים אשר יהיו מעוניינים בקבלת ההטבה
ידרשו לביצוע ההתאמות הנדרשות ולהגשת מסמכים לצורך אישור זכאותם.



לאור הקשיים במתווה הנוכחי שתוארו לעיל אנו נמשיך בדיונים גם לאחר אישורו
במועצה במטרה לפתור בעיות אלו.

 .4תעריפי המים לצריכה הביתית:


אנו נמצאים במאבק מתמשך לצורך הכרת רשות המים בעלויות אספקת המים
ביישובים .לאחר שרשות המים צמצמה משמעותית את המרווח הכספי המוכר לנו לצורך
ביצוע אספקה זו פנינו בשיתוף עם ארגון עובדי המים בראשית שנת  2014לבג"צ.



נכון לראשית שנת  2015אנו ביצענו את דרישת בג"צ מאיתנו – ביצוע סקרי נכסים
והעברת נתונים לרשות המים .רשות המים בחרה בשלב הנוכחי שלא להגיב לפניותינו
ולא לעדכן דבר במרווח הכספי המוכר לנו.



ב 4/6/2015-פרסמה רשות המים עדכון תעריפים קל בו פעם נוספת התעלמה מהנושא
המדובר .לעדכון זה העברנו את התייחסותנו אתמול תוך קריאה לעדכון מיידי של
המרווח המוכר .גם התייחסות זו מצורפת למכתב זה ומכילה תחשיב נורמטיבי שערכנו
לעלויות אספקת המים במגזר הכפרי-התיישבותי-חקלאי.



חשוב לציין כי מדובר בפער משמעותי ביותר בין המרווח המוכר לנו לבין המרווח
האמיתי וכן כי מדובר באפליית צרכנים מובהקת!

אני מזמין כל מי שמעוניין לקבל פרטים נוספים או הסברים לפנות ישירות אלי לטלפון 0554-919919
או במייל .matan@iff.co.il

בברכה,

מתן רז-בירן
מנהל תחום המים – התאחדות חקלאי ישראל

