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30.11.2020 
 לכבוד  

 מפיקי וצרכני המים 
 מקידוחים ומים מליחים

 
 ,שלום רב 

 
 : הנדון

 2020  – 2019 רישוי לשנות נחותה  באיכות שפירים קידוחים רשימת פרסום
 ידוע והבהרות

 
  שפירים  קידוחים   רשימת   שכותרתן "פרסום   ם קידוחירשימות    2020  -וב  2019  -רשות המים פרסמה ב

 " בהתאמה. 2020  -ו 2019רישוי   לשנת  נחותה באיכות 
 

   :לשתים  ת מים נחותים, מתחלק לש  ים מופחת  פים הכרה בתערי
 *כגון מתקני טיוב, צמתי מיהול ועוד.  -הכרה בעלויות התפעול וההון  .1
בתעריף   .2 שתיה    - הכרה  מי  שאינם  שפירים  למים  מופחת  תעריף   ניטרטיםרמת  )קביעת 

תעריף מיוחד למים המשמשים למהילת  ו למים מליחים  תעריף  ,הקולחיןתעריף  , וכן(הגבוה
 מי קולחין.

  
 : 2017כפי שפורסם בשנת כללי התעריפים על רקע הבהרות אלו יש להבין את נוסח 

מים שפירים שמנהל הרשות אישר שהם באיכות נחותה, ובעל הרישיון סיפקם   1.7
, ואם נקבע ברישיון 1.1.7הנקוב בפסקת משנה  מהתעריף    90%  –כאמור ברישיון  

מהתעריף    50%  - שיש לספקם לצורך הספקתם למפעל קולחין והמים סופקו כאמור  
משנה   בפסקת  נחותה"  1.1.7הנקוב  "איכות  זה,  בסעיף  תוספת    -;  המהווים  מים 

 להפקה לגבי מקור מים מסוים ושהרכבם הכימי מונע מהם שימוש במי שתייה;
 

נמוך . תעריפם  אינם עוברים טיפול שבדרך כלל  כאלו    ,נחותים הוראה זו מתייחסת לתעריף המים ה
 מתעריף המים השפירים. 

מתעריף המים   50%עוד קובע הסעיף שכאשר מים אלו משמשים למהילת מי קולחין, יהא התעריף  
 השפירים. 

הוסיפה רשות המים להגדרת מים נחותים    ,2020שנכנסו לתוקף החל משנת    2019בכללים של  
שמוגדרים כמליחים ברמה של    ם גם מי  ,שיזכו לתעריף נמוך במיוחד אם ישמשו למהילת מי קולחין

 *. גם במקרה זה ההגדרה היא תעריפית ולא הכרה בעלות. *דציסימנס 2.65
לא תמיד מצוינת ברישיון המים עלות המים המופחתת במקום בו נעשה מיהול עם מים מליחים. מוצע  

של שניתן לו  ן  מלהגיב בהתאם בפרק זולכל אחד מבעלי רישיונות אלו לבדוק את אשר מופיע ברישיון  
   לבית הדין למים. מהוצאת רישיון המים  שלושים יום 
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( )באמצעות מתקן טיוב, התפלה או מהילהים  מים נחותים או מליח  מטופלים בהם  מקום    -*הבהרה  
 לרמת 

 מים לשתיה, ההכרה בעלויות הנוספות נעשית בהתאם להוראות הנוגעות לחישוב העלות המוכרת. 
 
המלחים במים. מדידה במלג"ר היא מדידה   ך כלמדידה בדציסימנס היא מדידה של ס  – *הבהרה  *

כלל של מלח מסוים במים כגון כלורידים. אין טבלת היפוך בין הדברים אלה רק אחרי בדיקת ריכוזי  
 מלחים במים. ה
 
 

 בדבר שאלות, הבהרות או העברת נתונים המצויים בידנו, 
 . 09-7903444פון ניתן לפנות לארגון עובדי המים בטל

 
 איתן ישראלי                                                                                                                       

  ארגון עובדי המים 
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