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 לכבוד:

 מפיקי בארות המים

 

 שלום רב,

 27בעקבות פרסום כללי תיקון עדכונים והמלצות  –מפיקי הבארות  :הנדון

 

לחוק המים. במסגרת זו אנו  27להתמודדות עם תיקון ארגון 'מים לישראל' ממשיך בפעילותו 

מפיקי המים, במטרה להציג את הסוגיות  –מולכם פועלים הן מול גורמי החוק והרגולציה והן 

 . ולסייע בקבלת ההחלטות

 

. כללים אלו 27פורסמו הכללים הסופיים שקבעה רשות המים ליישומו של תיקון  29/6/2017ביום 

כללי התעריפים )התעריפים האחידים לצרכנים השונים, בין אם  –מתחלקים בעיקרם לשניים 

צרכני חברת מקורות או צרכני הפקה חקלאית עצמאית( וכללי ההכרה בעלויות )הקובעים את 

 ספקי המים החקלאיים העצמאיים(.-למפיקי עלויות הפעילות האופן בו יוכרו

 

   כללי התעריפים:

הסוגיה המשמעותית ביותר לעניין כללים אלו הינה הגדרת 'נעדרי החלופה' )ההגדרה הסופית 

 )"אזורים נסמכי מים שפירים"(.  – הבכללים הינ

להבנתנו, ההגדרה הראויה לצרכנים/יישובים 'נעדרי חלופה' הינה יישובים אשר להם לא קיימת 

או היצע והן ו/של חלופות למים השפירים הן מסיבות של היעדר תשתית  בפועליכולת צריכה 

צריכת המים מתבססת ביישובים אלו . או הידרולוגי(ו/מסיבות של איסור שימוש )בריאותי 

 .גבוהים על מים שפיריםבשיעורים 

. פעילות שכזו מתבססת על כ'נעדרי חלופה'לפעול להכרה  צרכנים אלו אנו ממליציםליישובים/

הגורמים הרלוונטיים על היעדר חלופת מים ו/או אישור שימוש במים  ים מןאישורהמצאת ה

שות המים חלופיים )משרד הבריאות, שירות הידרולוגי וכד'(. לאחר ביסוס הטענה יש לפנות לר

 בבקשה להכרה כ'נעדרי חלופה' ולזכאות לתעריף מים מופחת בהתאם.

יש לציין כי בשלב הנוכחי רשות המים אינה מכירה בצרכנים נעדרי חלופה מעבר לאזורים שהוגדרו 

 עובדה זו אינה פותרת מהצורך לפעול להשגת הכרה שכזו. על ידה אך 

ית הנדרשת מכם, מבוצעת על ידי 'מים לישראל' פעילות רוחבית משותפת, בנוסף לפעילות הפרטנ

שבמסגרתה אנו מלינים על הגדרת 'נעדרי  עתירה – בין היתר ע"י הגשת עתירה לבג"צ בימים אלו

 השהוגש לעתירה עתירה זו מצטרפת. בנעדרים רביםבפועל ואי ההכרה כפי שנקבעה החלופה' 

)עתירה זו תלויה ועומדת וממתינה  27של תיקון הראשית החקיקה הוא מרץ שעניינה חודש סוף ב

 לדיון(. 
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   כללי העלויות המוכרות לפעילות ההפקה והאספקה:

ההפקה מקטע [ 1] –מקטעים  לושהיש לחלק לש העצמאיתאת העלויות המוכרות לפעילות 

החלוקה  –[ מקטע החלוקה 3; ]לתשתית החלוקהמפי הבאר ועד  –מקטע ההולכה [ 2)הבאר(; ]

הפנימית לחלקות החקלאיות או לבתי הצרכנים הביתיים. המעבר ממקטע ההולכה למקטע 

החלוקה הוא הנקודה בה היתה מספקת חברת מקורות ליישוב/צרכן לו הוא היה צרכן שלה ולא 

 מפיק את המים בעצמו.

וכרות [. העלויות המ2]-[ ו1כללי ההכרה בעלויות ההפקה והאספקה מתייחסות רק למקטעים ]

 .27אינן קבועות במסגרת כללים אלו ואינם נכללות במסגרת תיקון מקטע החלוקה  –[ 3למקטע ]

 

מפיקי וערכים כספיים נורמטיביים לכלל למקטע זה נקבעו כללים נורמטיביים  – מקטע ההפקה

נקבע במסגרת זו . 1ימת בין הקידוחים והבארות השוניםהבארות, ללא כל התייחסות לשונות הקי

 –שעות הפעילות הראשונות של המשאבה  1,000-מדרגה ראשונה ל ; מנגנון הכולל שתי מדרגות

סה"כ למדרגה ] )אנרגיה וכד'( ( ובעלויות המשתנותבארהחזר ההון של ההקבועות )הכרה בעלויות 

 שעות הפעילות הראשונות ובה 1,000-. מדרגה שניה נקבעה לכמות שמעבר ל[2מ"ק₪/ 1.5 -זו 

יות שיוכרו בפועל לכל מפיק ומפיק יהיו והעל .[3מ"ק₪/ 0.45מוכרות רק העלויות המשתנות ]

מפיק  –. ]לדוגמא בינהן תוצאה של ההפקה בפועל בכל אחת מן המדרגות וממוצע המשוקלל

מ"ק ומפיק שיפיק ₪/ 0.975בכל מדרגה( העלות המוכרת לו תהיה  1,000שעות ) 2,000שיפיק 

מ"ק[. ₪/ 0.800בשניה( העלות המוכרת לו תהיה  2,000-במדרגה הראשונה ו 1,000שעות ) 3,000

 .קציה של הספיקה השעתית של המשאבהפונ הנכללת בכל מדרגה הינה כמובן שכמות ההפקה

זה נקבעו כללים נורמטיביים, אנו פועלים בצורה מרוכזת במטרה להקביל את היות ולמקטע 

תשואה וריבית, כ"א, עלויות  –ת במרכיבים השונים העלויות המוכרות לפעילות חברת מקורו

 הקמת תשתית וכיוצב'. 

ועד סוף  1/7/2017. לתקופת הביניים שבין 1/1/2018-מנגנון שתי המדרגות יוחל רק החל מה

 השנה יוחל מנגנון זמני המפורט בהמשך.

 

. לשיטתה של אינם מכירים כלל בעלויות מקטע ההולכההכללים שנקבעו  – הולכמקטע הה

רשות המים, המים מסופקים ישירות מן הבאר לתשתית החלוקה ללא מעבר בתשתית הולכה 

כלל. יש להדגיש כי צנרת בקטרים גדולים, בוסטרים, בריכות אגירה, מערכות בקרה, מגדלי מים 

 בתשתית  כללוכיוצב' הינם מרכיבים הנדסיים מובהקים של תשתית הולכה ואינם יכולים להיכלל 

                                                           
1

והם נדרשים ' מ 170ההתייחסות המיוחדת היחידה שניתנה בכללים הינה לבארות שגובה ההרמה של המים אצלם עולה על  

 .לפנות לקבלת הכרה נוספת בעלויות האנרגיה
2

 .הועלתה העלות המוכרת –בעקבות ההתייחסות שהועברו . ק פורסם לשימוע"מ/₪ 1.30 
3

 .הועלתה העלות המוכרת –יחסות שהועברו בעקבות ההתי. ק פורסם לשימוע"מ/₪ 0.36  
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החלוקה הינה התשתית המקבלת המים . תשתית ומיותר לציין שהם אינם חלק מן הבאר החלוקה

בנקודות האספקה הקרובות לנקודות הצריכה בלחץ אספקה ראוי ואחראיות אך ורק לחלוקת 

 המים לצרכנים השונים.

להגיש לרשות המים את מפרט התשתיות הקיימות לעניין הולכת לעניין זה, ההמלצה היא 

המים )צנרת בקטרים גדולים, בוסטרים, בריכות אגירה, מערכות בקרה, מגדלי מים 

 וכיוצב'( וכן תחשיב העלויות הנדרשות לפעילות מקטע זה.

 

שנקבעה  2017יש לציין כי המנגנון המדורג שהוצג בסעיף הקודם אינו מוחל בשנת  – 2017שנת 

כשנת מעבר ובה מוחל מנגנון ביניים הקובע כי דמי המים שיגבו הינם היטלי ההפקה הממוצעים 

 מ"ק.₪/ 0.26)ע"פ ההפקות שבוצעו( בתוספת  2016לשנת 

 

לרכז את החומרים הרלוונטיים אנו ממשיכים את המלצתנו מן העבר  – סקרי נכסים וריכוז החומר

 )מפת המפעל על מרכיביו( טכני-המיפוי ההנדסי רמות; ברמתפעלי המים של היישובים בשתי למ

 .)דו"ח מפורט של כלל מרכיבי התשתית הקיימים( נכסית-וברמה הרישומית

רק באמצעות הכרות מלאה עם הנכסים קיימת אפשרות לקבל את ההחלטות הנכונות ולהעמיד 

 טענות מבוססות מול הרגולטורים.

 

 כמובן זמין,בכל שאלה או הבהרה נוספת אני 

 בירן-מתן רז        

 'מים לישראל'                       

 

 

 

 

 10/9/2017 –שריינו את התאריך 

 כנס מפיקי הבארות
 איך מתמודדים? –לחוק המים  27כללי תיקון 

 
שהוצגו בנייר  מכלול ההיבטיםבהרחבה נערוך כנס בו יוצגו  08:30-12:00בין השעות  10/9-ביום א' ה

 את תחילת הכנס יכבד בנוכחותו מנהל רשות המים, מר גיורא שחם. קודות נוספות.זה וכן נ

 פעילות 'מים לישראל' להתמודדות עם תיקון החוק 

 על תיקון החוק מנקודת מבט מפיקי הבארות סקירה כללית 

 מיוחדים להפקת הבארות היבטים משפטיים 

 היבטים כלכליים 

 המלצות לביצוע ומענה לשאלות 
 

 .בהמשך יפורסמו מפורט יום וסדר מדויק מיקום. בשרון יערך הכנס
 

     במייל:  אך מותנית בהרשמה מראשההשתתפות אינה בתשלום 
office@waterisrael.org.il  :04-6396656או בטלפון 
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