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הודעת רשות המים – רישיון מורחב לאספקת מים לחקלאות

שלום רב,
מצורפת הודעת רשות המים על אפשרות צרכני המים השפירים במערכת המים
הארצית ,לחרוג מהקצאתם לשנת  9102בשיעור של .01%
יחד עם זאת ,החריגה תישא בתשלום של  091%מתעריף המים השפירים שבתוך
ההקצאה ( 9.027שקל/מ"ק) ,שהם  9.6.2שקל/מ"ק.
החלטת רשות המים ,להשאיר את תעריף החריגה על  ,091%במקום הורדתו ל –
 ,001%כפי שהציעה הרשות עצמה ,תמוהה בלשון המעטה.
על פי נתונים זמניים ,החקלאות איננה "מושכת" מים שפירים בהיקפי ההקצאה
המוגדלת שניתנה לה השנה ,וזאת ,למרות החורף השחון.
ידוע ,גם ברשות המים ,כי היקפי התפלת המים בארץ" ,הסיטו" את מגבלת השימוש –
ממצאי המים למחיר המים .במציאות כזו – מה הטעם "להעניש" חקלאים הזקוקים
למים מעבר להקצאה המנהלית שניתנה להם ואיננה משקפת מחסור במים בארץ.
פנייתנו ליו"ר רשות המים בנושא מצורפת ,ונעדכן בהמשך על פי ההתפתחויות.

רחל בורושק ,התאחדות חקלאי ישראל
מצורף –
הודעת רשות המים
פנייה של התאחדות חקלאי ישראל לרשות המים בנושא.

חטיבת אסדרה

ח'/אלול/תשע"ד
10/12/9102
לכבוד:
__________
__________
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בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב)(הוראת שעה) תשע"ד,9102 -
החליט מנהל הרשות ליתן לכם היתר לספק לצרכנים חקלאיים כמות נוספת של עד
 01%מהכמות הנקובה ברישיון שלכם של מים שפירים לחקלאות המסופקים לכם על
ידי חברת מקורות.
בהתאם לאותם כללים התעריף החל על כמות זו הוא תעריף החריגה החל על
אספקה בחריגה מן ההקצאה קרי  091%מתעריף מים שפירים לחקלאות .תעריפים
עדכניים מתפרסמים באתר רשות המים באופן שוטף.
יש להביא את המידע האמור במכתב זה לצרכנים החקלאים ברישיון שלכם,
המקבלים מים לחקלאות שמקורם באספקה מחברת מקורות ,תוך הקפדה על ציון
התעריף החל על האספקה.
בהתאם לכללים ,יראו את החלטת מנהל הרשות שלעיל כהחלטה בעניין בקשה
לשינוי רישיון ויחולו לגביה הוראות סעיף  00לחוק המים ,התשי"ט – .0212

בהזדמנות זו נזכיר ,כי הנתונים הדרושים לצורך חיוב הצרכנים החקלאיים בתעריפים
החלים עליהם לכמות המוקצית מפורסמים באתר רשות המים.
בכבוד רב,
ערן קרמניאן
מרכז בכיר רישוי

העתק:
תמי שור – סמנכ"ל בכיר אסדרה
עו"ד ליאת גלזר – לשכה משפטית
מר צביקה כהן ,סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות ,משרד החקלאות
גב' חנה טובי – הרשות לתכנון ,משרד החקלאות

לכבוד
מר אלכס קושניר
יו"ר רשות המים
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הנדון :החלטת מועצת רשות המים בנושא תעריף חריגה למים
שפירים לשנת 4102
שלום רב,
קיבלנו בתדהמה את החלטת מועצת הרשות ,על פיה תעריף החריגה יישאר בשנה זו על 091%
מתעריף המים השפירים שנקבע לשנה זו ,ולא יירד ל –  ,001%כפי שהרשות עצמה הציעה והעמידה
לשמיעת עמדות הציבור.
אנו שומעים ,ממקורות שלכם ,שהחקלאות צורכת השנה הרבה פחות מים שפירים מההקצאה
שניתנה לה – למרות היעדר הגשמים במרבית חודשי חורף .9102
אין לדעת כרגע את צורכי ההשקייה מול הממטרים העתידיים לתחילת החורף הקרב ובא.
בנוסף ,אין אנו מבינים את הסיגנל שבקנס הגבוה המסמל מדיניות מרסנת צריכה – הן לאור כך שסך
הצריכה החקלאית תהיה כנראה רחוקה מההקצאה המנהלית ,וכן לאור העובדה שאין המדינה
נמצאת בסכנת מחסור במקורות מים.
לא מן הנמנע הוא ,שצמצום הצריכה החקלאית קשור לתעריף המים שבתוך ההקצאה ,וקביעת
תעריף חריגה גבוה ,ימנע גם מחקלאים שההקצאה המנהלית איננה עונה על צרכיהם לקיים את
תכנית הגידולים שלהם עד סוף השנה.
באם העניין הוא כספי גרידא ,הרי שהחקלאים מאותתים כבר באמצעות ריסון הצריכה שלהם ,שאין
ביכולתם לשאת בעלויות גבוהות יותר למים ,ומכאן שממילא תוספת הגבייה מהחקלאות תהיה
שולית ביותר.
אנו מבקשים באמצעותך ,לפנות שוב למועצת הרשות למען תחזור בה מהחלטתה להשאיר את עריף
החריגה משנים קודמות על כנו ,ולהורידו לפחות לשיעור של .001%
אודה מאוד לתשובתך בהקדם.
בברכה,
אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
העתקים:
רמי כהן – מנכ"ל משרד החקלאות
תמי שור – סמנכ"ל אסדרה ,רשות המים
מזכירי התנועות
אגפי המשק
מזכירי ארגונים
וועדות חקלאיות

