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18.11.2020 

 

 לכבוד

 ציבור צרכני המים 

 

 ,שלום רב 

  

 הבהרות  -הגדלת הכמות המוכרת לצרכן בשל משבר הקורונה והתאמת תעריפים 

 

 א. תהליך 

הובאה הצעת שר המים מר' זאב אלקין שכותרתה   7.9.2020לישיבת מועצת רשות המים בתאריך  

והתאמת   הקורונה  בצל  לצרכן  המוכרת  הכמות  והביוב"הגדלת  המים  שעה  -תעריפי   - הוראת 

 ".2020 -התשפ"א 

החלטת מועצת רשות  לאחר דיון במועצת רשות המים בהצעתו ובקשתו של שר המים מר זאב אלקין,  

   . 11.10.2020עד לתאריך  עמדות המגישים  לשימוע ציבורי והגשת  10.9.2020   -פורסמה ב המים 

של מגישי   )ובעיקר את הפגיעה( העמדהלשימוע הוגשו התנגדויות והערות שונות שבטאו היטב את 

ה.  ההתנגדויות  מספר    1.11.2020  - בתאריך  התקנות  קובץ  המים   8858התפרסם  בכללי  העוסק 

 חתום מטה(. ל, ניתן לפנות התקנות  האמורים )למעוניין בקובץ

 :לשלוש תקנות המאוגדות למטרה אחת מעיון בקובץ התקנות נמצא שהוא מחולק 

 קוב.  4 -קוב/נפש ל 3.5 -הגדלת הכמות המוכרת מ .1

נחרגת(   .2 )כמות  מוכרת  הלא  לכמות  המים  עלות  בהאמרת  מקומיים  ספקים   -שמספקים 

עלות זו כוללת מע"מ מכיוון שספק מקומי מספק מים לצרכן הסופי )ספקים   ש"ח.  0.364

 די מים וביוב(. ספקים שאינם נכללים בתאגי –מקומיים 

ש"ח.  0.311  -האמרת עלות המים לכמות הלא מוכרת )כמות נחרגת( לתאגידי מים וביוב ב .3

לצרכן    אותם מספק  רוכש את המים ואינה כולל מע"מ מכיוון שספק תאגיד מים וביוב  עלות זו  

 ואז יש אירוע המע"מ. רשות שהנה ה

 

 ב. הבהרות 

הם זמניים. ואכן, תוקפם של הכללים הנו בפרק  הכללים הנם בהליך של הוראת שעה, כלומר   .1

ה  1.11.2020  -הזמן שמ עלויות 28.2.2021  -ועד  זו השפעה מקשה על חישוב  . לזמניות 

 המים על ידי הספק עקב זמניותה ומורכבות המערכת הבירוקרטית. 

ממוצעים  מספר  מבנוי  ה  החישובעקב  עלות המים לנוי הציבורי אינה מושפעת ממהלך זה   .2

 עלויות המים.  של

וחישוב  .3 כמויות מים  נגזרת של  זה עקב היותה  גם היא לא מושפעת ממהלך  אגרת הביוב 

 עלויות הטיפול בשפכים בנפרד.
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כיוון שמשק המים הוא משק כספי סגור )תעריפי( לכאורה, הגדלת הכמות המוכרת מביאה   .4

משק המים, באמצעות האמרת עלות המים של הכמות לכיסוי "הבור" הכספי של    בהכרח

 מוכרת ביחס של אחד לאחד. הלא

האמרת עלות המים בתעריף הלא מוכר )חריגה( תביא בהכרח להגדלת ההוצאות עבור מים  .5

האמרה  (.  של כל הצרכנים שאינם הצרכן הסופי המפרט באמצעות תעודת זהות )האזרח/ית 

ועוד.  ויות מקומית ואף להתיישבות הכפרית המתכננת  חינוך, רשתיירות,    לתעשייה,  נהנכו  זו

המתכננים, והישובים  המקומיות  שהרשויות  לעל  בעוד  מענה  לתת  ומסוגלים  ית  ייודעים 

הפיצוי קשה יותר    ,, לתעשייה, תיירות, חינוך ועוד הפנימי  המיסוי  מחירים מאין זו באמצעות 

 כפי שהוגשו לשימוע לרשות המים.  ורצוי לעיין בעמדות מגזרים אלו 

    

 

 ג. רקע  

לאזרחי   .1 לסייע  היה  המים  שר  ידי  על  שהוצג  כפי  לצרכן  המוכרת  הכמות  להגדלת  הטיעון 

המדינה על רקע אירוע הקורונה והצורך של האנשים לצרוך יותר מים בביתם. טיעון הגיוני 

 לכאורה.

"לכאורה"ביט .2 הוי לאמירה  ועדת הכלכלה של הכנסת בתאריך  ניתן בדיון   ,-  13.10.2020  

ביישום החוק לצמצום תאגידי המים. למי שצפה בדיון הועדה, התברר  שהתכנסה לעסוק  

התכנסה הועדה היה שולי ורוב הדיון עסק בנושאים אחרים )ומן הסתם גם   שהסעיף שלשמו

תיקון כגון  המים    חשובים(,  שינוי חוק  ולכנסת,  המים  לשר  וסמכות  מעמד  לתת  מנת  על 

חברות ניהול, ביטול חוק תאגידי מים וביוב  של  אורגן  יצירת    המבנה של תאגידי המים על ידי

 והחזרת האחריות לעיריות ועוד. 

 

  ד. סיכום 

 ההצעה והכללים שאושרו, אינם מטיבים בשורה התחתונה עם האזרח מכיוון שמשק המים  .1

לכאורה, כמשק סגור. כל עליה בעלויות הרשויות תגולגל בסופו של יום אל הצרכן  מתנהל  

 תשלם לך(.  –הגשש החיוור  )כדברי

כוונת אמת לסייע לאזרח בעת אירוע הקורונה מצד הממשלה ונציגיה, הסיוע   ההיית באם   .2

ולא מתעריף המים ומשק   היה צריך לבוא מתקציב המדינה )שאז החלוקה היא על כולם( 

מלש"ח כסיוע   50ם. אגב, מתווה כזה היה כבר בעבר שמשרד האוצר הקצה סכום של  המי

ישום החלטה זו נעשה באמצעות  י המים לניצולי שואה ומוכרי הביטוח הלאומי.    בתחום משק

 הביטוח הלאומי ורשות המים. 

 

 . 09-7903444 –להבהרות נוספות, ניתן ליצור קשר למשרד ארגון עובדי המים בטלפון 

 

 בברכה,                                                                                                                         

 יאיתן ישראל
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