עדכון לאסיפה – פעילות משפטית

בסבב הזה ,הליווי שלנו לפעילות מים לישראל החל לפני כשנה -
הנושא החם הוא כמובן מחירי המים לחקלאות ,לקראת תום התקופה של חמש שנים מתיקון  27לחוק המים.
רשות המים פרסמה באפריל שנה זו את דו"ח הועדה המייעצת בו מוצע להעלות באופן משמעותי את מחירי המים
לחקלאות על כל סוגיהם – כולל המים השפירים ,המליחים השפד"ן והקולחין.
מרבית הפעילות בעניין זה היא כמובן פעילות ציבורית  /פוליטית וכידוע לכם היטב ,השתנה המצב הפוליטי בארץ
מאז שפורסם הדו"ח.
התפקיד שלנו במאבק בהעלאת מחירי המים לחקלאות הוא לתת מסגרת משפטית לטיעונים ולהפריך את
התירוצים שמציגים אנשי האוצר ורשות המים ,על מנת לנסות ולפרק מכשולים מוצבים על-ידם בפני משא ומתן
ענייני על מחירי המים לחקלאות.
הטיעון הראשון והעיקרי שמופיע בדוח הוא שעל המים לחקלאות לשאת במלוא העלות ,ועם כל הכבוד ליכולת
הנשיאה "זו לא הבעיה שלהם"
הראנו כי החוק מחייב להתחשב ביכולת הנשיאה של החקלאים וכי כל דיון שמתעלם מסוגיה זו הוא דיון לקוי.
עוד הראנו כ י טענת עורכי הדו"ח כי המדינה מחוייבת להפסיק את הסבסוד של משקי הבית את המגזר החקלאי,
אינה נכונה – לא כך נאמר בבג"צ ולא בהחלטות הממשלה הרלוונטיות.
יש כמובן גם ויכוחים על המספרים שהוצגו בדבר גובה הסבסוד – זה לא בתחום שלנו.

נראה כי המרוץ להעלאת התעריפים נעצר כעת ,אבל אי אפשר לדעת מה ילד יום – בכל מקרה אנחנו נערכים ליתן
את המסגרת המשפטית כאמור ,כדי לאפשר דיון ציבורי ענייני ולסייע בהסכמה על מתווה חדש לתעריפי המים
לחקלאות.

מעבר לסוגיה בוערת זו ,אנחנו פועלים לסייע למים לישראל להשמיע את עמדתה בכל הנושאים הנוגעים למים
במגזר החקלאי  /הכפרי -

תעריפים  -במסגרת השמעת עמדות לכללים שמפרסמת מועצת הרשות קודם לקביעתם ,אנחנו מגישים עמדה בכל
מחצית שנה כאשר נערכים הדיונים לקראת העדכון החצי שנתי.
במסגרת זו -
.1

לקראת שנת  2021נעתרה סוף סוף מועצת רשות המים ואישרה השקעות מ 2017-ואילך בחישוב עלויות
ההפקה ובכך תוקן עוול של כמה שנים.

לקראת יולי  2021העלנו שני עניינים מהותיים שמשמעותם הכספית גדולה –
.2

בעדכון התעריפים לפי סל המדדים ,נערך תיקון בעדכון תעריף המים למים שפירים באזור שאינו נסמך
מים שפירים;
.2.1

לקראת עדכון התעריפים לשנת  ,2021מצאנו כי בשנת  2020נעשתה טעות בעדכון התעריף של 1.81
 ₪לרעת החקלאים .פנינו בשימוע לקראת  21והעלנו את העניין .אמנם לקח חצי שנה ,אבל ביולי
 2021נערך עדכון שביטל את העלייה הנוספת שנעשתה בטעות.

.2.2

לקראת  2021ערכה רשות המים תיקון – מרע  -בחישוב הכמות הבסיסית לפיה מחשבים את עלות
הפקת המים מבאר .כפיצוי היו אמורות להתווסף לעלות  5אג למ"ק.

.2.3

אלא שבפרסום הכללים פורסם רק החלק המרע ,ללא החלק המטיב.

.3

אשר על כן פנתה מים לישראל לרשות המים על מנת שזו תפעל לתיקון העניין ,והתיקון נכלל בעדכון
הכללים לקראת יולי  .2021במסגרת שמיעת עמדות הציבור לקראת תיקון יולי  2021דרשה מים לישראל
כי התיקון הנ"ל יוחל על התקופה שמתחילת השנה.

.4

דרישתה של מים לישראל נענה באופן כמעט מלא ,ובכללים שפורסמו נקבעה הוראת שעה לפיה העלות
המעודכנת תלקח החשבון גם ברבעון השני של שנת [ 2021החל מאפריל] ,אם טרם יצא חשבון בגינו .ככל
הידוע לנו למרבית המפיקים אם לא לכולם טרם נשלחו חשבונות בגין הרבעון השני ,ולכן יחול עליהם
התיקון המטיב כאמור.

כמויות מים
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.5

כמויות המים לחקלאות נקבעות בשני שלבים – השלב הראשון – ממועצת רשות המים קבועת את סך
הכמות השנתית לפי אזורים – מערכת ארצית ,סובב כנרת ,גליל עליון ,גולן ואזורים מנותקים – חרוד ,עמק
המעיינות ,בקעת הירדן ,ים המלח והערבה ומחולה.

.6

בשלב השני קובע שר החקלאות את תקנות אמות המידה לפיהן מחולקת סך הכמות לכל אחד מהחקלאים.

.7

כ בר בשנה שעברה ,וכלל הנראה גם השנה ,סך הכמות לחקלאות במערכת הארצית וסובב כנרת נקבעת
מראש ,ואינה תלויה בכמות הגשמים .השנה גם מוצע – בטיוטת כללים שפורסמה לפני  3ימים ,להגדיל את
הכמות לעומת שנה שעברה.

.8

בגליל העליון ובגולן עדיין מתקבעת הכמות הכללית רק אחרי תקופת הגשמים ,בהתאם לשפיעת מעיינות
הדן.

.9

לגבי אופן החלוקה בין החקלאים ,קבע משרד החקלאות מדי שנה הוראת שעה – בשנת  2018הותקנו תקנות
קבועות ,אך בכל זאת מדי שנה נערכים עדכוני ונקבעות הוראות שעה .נראה כי בשנה האחרונה סיימו משרד
החקלאות את "החלוקה מחדש" ,ומרבית ההוראות במרבית האזורים קובעות כי ההקצאה של החקלאי
תהיה תואמת את ההקצאה בשנה הקודמת.

.10

בכל הפורומים הנ"ל פועלת מים לישראל על מנת לשפר את הכללים מתוך מטרה שחקלאי שנחוצים לו מים
יוכל לקבלם ברמת וודאות גבוהה ככל האפשר וללא תשלום של תשלומי חריגה –

.11

בכל פרסום של כללים או תקנות כאלה מתקיים שימוע באופן כזה או אחר ,ועל מנת לקדם את האמור,
מים לישראל משתתפת דרך קבע בשימועים הנ"ל.

מה עוד על הפרק
תעריף חריגה
.12

תעריפי חריגה – הגשנו ומגישים כל השנים .שיפור מסויים נקבע השנה ,כאשר התעריף לחריגה בשיעור
הגבוה הורד בכ 1-ש"ח למ"ק .אנחנו ממשיכים לפעול גם להגדיל את המדרגות וגם להפחית את חיובי
החריגה.

.13

רישיון מורחב – מקרה פרטי של חיוב בחריגה .פורסם לפני  3ימים לשימוע ,ואנחנו נגיש עמדה

אסדרת הצריכה הביתית במגזר הכפרי
פורסמה לשימוע סדרה של כללים בעניין ,אשר מעודדת באופן משמעותי כניסה של מועצות אזוריות לטיפול
בהספקת המים ומתן שירותי ביוב בתוך תחום היישובים .אנו פועלים יחד עם אנשי מים לישראל והיועצים הנוספים
לגיבוש העמדה.
פעילויות משפטיות נוספות
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.14

תזכיר לתיקון חוק המים – המשרד למשאבי מים פרסם תזכיר תיקון חוק המים לשמיעת הערות הציבור
– עמד מים לישראל בנוגע לתזכיר החוק וחלוקת הסמכויות במשק המים הוכנה על-ידנו ,ונשלחה על-ידי
מים לישראל לשר למשאבי מים ולמנכ"ל משרדו ,וכן הועלתה לאתר החקיקה הממשלתי במסגרת הערות
הציבור לתזכיר החוק.

.15

כמו כן הכנו התייחסויות לנוהלים של רשות המים שמועברים לקבלת דעה באופן לא פורמלי כגון נוהל
בירור מחלוקות דמי מים מול מקורות.

עד כאן תיאור החלק המשפטי בפעילות מים לישראל בשנה האחרונה.
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