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 תעריפי מים ביתיים במגזר הכפרי

 

 שלום רב,

יימת לעניין המים נפגעים מן הרגולציה הקשצרכני המגזר הכפרי מזה מספר שנים 

למגזר  ברורה רגולציהדי המים והביוב בערים הסדירה יתיים. בעוד הקמת תאגיהב

 ולציה שכזו לא קיימת במגזר הכפרי.רג ,)מבלי להיכנס ליתרונותיה וחסרונותיה( העירוני

רכישת המים מחברת תעריפי  –מגזר הכפרי מתבטאת במישור הכלכלי עיקר הפגיעה ב

 תמיכה ביישובים הזקוקים לכך.כן בהיעדר ו הפקה(היטלי  –)לחילופין  מקורות

גודות המים בשיתוף עם ארגון עובדי המים ופורום אמובילה התאחדות חקלאי ישראל 

 מאבק מתמשך להפסקת האפליה הקיימת ולהטבת המצב בעבור צרכני ואגודות המים.

 סקירה קצרה של התהליך ועדכון התקדמות:להלן 

 

 :מרווח החלוקה ביישובים

  עתירה שעניינה הגדלת המרווח המוכר  לבג"צהוגשה  2014בראשית שנת

 (חיבור צרכני הקצהשובים )מחיבור מקורות ועד לפעילות אספקת המים בתוך הי

משמעותה הפחתת תעריף רכישת  מרווח החלוקה הגדלת  .מרווח החלוקה"" -

 המים מחברת מקורות.

 .בג"צ שלח את הצדדים לאסוף נתונים ולחשב מחדש את המרווח הריאלי 

 מה כל מהלך לעדכון המרווח המוכר.זלא י רשות המים 

  מספר רב של  לידי רשות המיםהעביר ארגון עובדי המים  2015בראשית שנת

 .שונים ישוביםסקרי נכסים שנערכו ב

  רשות המים לא שנתי של -החציהתעריפים שבעדכון פניות מרובות ולאחר לאחר

ל שינוי במרווח המוכר פנתה התאחדות חקלאי ישראל לרשות המים כנעשה 

 א בצורה מיידית.בדרישה להסדרת הנוש

  במענה לפניה זו השיבה רשות המים כי היא פועלת לחישוב מחדש של המרווח

 ואף העבירה טיוטת תחשיב.





 

 

  התאחדות חקלאי ישראל בשיתוף עם ארגון עובדי המים ופורום אגודות המים

תחשיב רשות העביר התייחסות מקצועית לטיוטת התחשיב שהועברה. בעוד 

למ"ק, תחשיב התאחדות חקלאי ישראל מציג  ₪ 2.35-המים מגיע למרווח של כ

למ"ק. מדובר בפער משמעותי ביותר ואנו נמשיך לפעול  ₪ 3.5-מרווח של מעל ל

 ך על מנת להביא לצמצומו.רבכל ד

 במטרה לקבוע את , התבקשה רשות המים לקיים דיון מעמיק בנושא כן-כמו

 המרווח בצורה המקצועית ביותר.

  תעדכן רשות המים את מרווח החלוקה  2016ההערכה היא כי לקראת שנת

 .המוכר ותפרסם תעריפי רכישת מים מחברת מקורות בהתאם

 

 גינון ציבורי:

  על אף התחייבותה של רשות המים לפרסום כללים המאפשרים הטבה תעריפי

למים המשמשים לגינון ציבורי, ועל אף שפרסמה טיוטת כללים שכאלו לשימוע 

 ציבורי, טרם פורסמו והוחלו כללים שכאלו.

 עמדה ומשמעותית לשימוע ציבורי בשלב הראשון היתה שפורסמה  ההטבה

  ראויה מול הדרישות שנקבעו בכללים לצורך קבלתה.בצורה 

o  על היישוב יהיה למכור את המים לצרכניו הביתיים בתעריף שנקבע

ימכרו  –כן גם המים שישמשו לגינון -ומפורסם ע"י רשות המים. כמו

 במחיר שיקבע ע"י רשות המים.

o  על הישוב יהיה להגיש מיפוי של שטחי הגינון הציבורי וכן לבצע

הפרדת מדידה עבורם. בנוסף, השקיית הגינון הציבורי תהיה 

 מחוייבת להיות יעילה וקצובה.

  ת בצורה משמעותית את ערכה. אשר הפחירשות המים פרסמה תיקון להטבה

מעבר  במצב במתואר לא ברורה הכדאיות בקיום הדרישות לצורך קבלת ההטבה.

 לכך, כאמור, ההטבה מעולם לא הוחלה.

  גם במישור זה אנו פועלים לתיקון המעוות, להחלת ההטבה עבור צרכני המגזר

 הכפרי ולהפסקת האפליה הקיימת.





 

 

 :ביתייםמים  –היטלי הפקה 

  שני הסעיפים הראשונים )מרווח החלוקה וגינון בתיקון האפליה המצוינת

 בא לידי ביטוי בעלות רכישת המים מחברת מקורות. הציבורי( 

 מכמות המים המסופקים  75%-רכישת מים מחברת מקורות מהווה כ

 מופקים בצורה עצמית. 25%-כ לצריכה ביתית במגזר הכפרי.

 עצמית משלמים המפיקים היטל הפקה.ורה עבור המים המופקים בצ 

 .במצב זה, תיקון האפליה יבוא לידי ביטוי בהפחתת היטלי ההפקה 

  בשונה מתעריפי רכישת המים מחברת מקורות הנקבעים בלעדית ע"י רשות

קבעים ע"י ועדת הכספים המים, היטלי ההפקה מחושבים ע"י רשות המים ונ

 של הכנסת.

 .אנו פועלים להבטחת קבלת ההטבה גם עבור צרכני ההפקה העצמית 

 

 

הסברים  ואני מזמין כל מי שמעוניין לקבל פרטים נוספים אמעבר לעדכונים שהוצגו, 

 .matan@iff.co.ilאו במייל  919919-0584 לפנות ישירות אלי לטלפון

 

 

 בברכה,     

 

 בירן-מתן רז         

 התאחדות חקלאי ישראל – המיםמנהל תחום                                                 

 

 מזכירי תנועות :תפוצה

 מזכירי ארגונים   

 פורום שולחן המים           

 ועדות משק           

 ועדות חקלאיות           

 מזכירות התאחדות חקלאי ישראל           

mailto:matan@iff.co.il

