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 לכבוד

 מועצת הרשות הממשלתית  

 למים ולביוב 

 

 ,שלום רב

 2022תיקון כללי המים לעניין עדכון התעריפים לקראת ינואר הנדון: 

( , הרינו להגיש התייחסותנו  "(מים לישראללהלן: "בשם מרשתנו, מים לישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

   שפורסמו לצורך שמיעת עמדות הציבור:לעניין טיוטת הכללים הבאים 

ל .1 של  התעריף  נחרגת  חקלאותכמות  למטרת  הראשונה,  מים  במדרגה  הכללים  מעודכן  ,  בהתאם  בטיוטת 

, ולפיכך יורד התעריף במעט, בהתאמה לתעריפי המים  . המדרגה השניה צמודה תעריף הגינוןלעליית המדד

 לבית. 

, כאשר המדרגה שלאחריה מחוייב  2018-ו  2017ים בשנים  תעריפי החריגה הועלו בשיעורים מאוד משמעותי  .2

 . 10%-מעל ההקצאה שהיתה כל השנים, ל  30%-גבוה במיוחד הופחתה מהחקלאי בתעריף 

נימקה   .3 הראשונה  המדרגה  של  החריגה  תעריף  השולית  בזמנו  את  העלות  את  משקף  שהוא  בכך  הרשות 

ובנוסף עלות האספק)במערך אספקת המים   משזה  .  )ה הנדרשת של מערכת ההולכהעלות מים מותפלים 

המדרגה השניה הועמדה על התעריף המקסימלי    -הנימוק, תעריף החריגה הגבוה משולל כל הצדקה שהיא  

עבור  התעריף הגבוה תוקן לתעריף גינון, אך עדיין עומד על שיעור גבוה באופן קיצוני    –  של מים לכל מטרה

 . מים לחקלאות

ר ובלתי  תעריף החריגה של מים לחקלאות לשיעורים גבוהים באופן בלתי סבישילוב צעדים זה הביא את   .4

בשנים  מוצדק ההידרולוגי  במצב  מתחשב  אינו  הצרכנים,  של  התשלום  ביכולת  מתחשב  אינו  אשר   ,

 שנקבעה למטרה זו. צריכת המים לחקלאות אינה חורגת מהכמות האחרונות ולא בעובדה ש
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וא  .5 רבים,  לסיכונים  חשוף  החקלאי  כמויות  הענף  את  לתכנן  לחקלאי  אפשרות  אלו  ין  שכן  שיצרוך  המים 

ההקצאה שנת  של  ובסופה  יום  של  ומועדם.  בסופו  הגשמים  לפי  נקבעות  המופרזים  ,  החריגה  תעריפי 

 מתעלמים מכך.

6. [ הבסיס  למכסות  מגיעות  אינן  לחקלאות  המים  הקצאות  כאשר  הדבר  נכון  להקצאות  1989במיוחד  או   ]

 תחת חוסר במים כל השנים. רד החקלאות, כך שברור שהחקלאות מתנהלת ידי מש-התקן שנקבעו על

מבלי לגרוע מהאמור, תעריפי החריגה המשולמים לחברת מקורות, מבלי שלזו נגרמות הוצאות נוספות בגין   .7

לקרן   משולמים  להיות  צריכים  החריגה  תשלומי  הצדקה.  ללא  קופתה  את  ומעשירות  לטובת  החריגה, 

 החקלאים.

במסמך בפני    האמור  עמדתה  להשמיע  מוזמנת  להיות  מבקשת  והיא  מרשתנו,  טענות  של  מיצוי  מהווה  אינו  זה 

 המועצה. 

 

 בכבוד רב

 

 רזניק, עורכי דין  –וינר 

 לילך רזניק, עו"ד
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