24.6.2012
לכבוד
חברי ולקוחות
ארגון עובדי המים
שלום רב,
הנדון – אופן החיוב של תעריפי המים לשתיה בהתיישבות המתוכננת – הבהרות
פעמים רבות אנו נשאלים לגבי התנהלות ממשק המים לשתיה ונוהלי החיוב בגינם על פי ההנחיות החדשות של רשות
המים )מ 2011 -והילך( .במסגרת השרות של א.ע.ה .לחבריו וללקוחותיו ,להלן מספר הבהרות בנדון.
א .הקצאת מים לשתיה – קיימת או לא קיימת?
בדיונים המקדמים עם רשות המים לגבי שינוי התקנות בנושא הקצאת המים לצריכה ביתית הכלולה ברשיון המים ,נאמר
שהקצאה זו תתבטל וכל צרכן יוכל לצרוך מים לצריכה ביתית כאוות נפשו ובתנאי שישלם עבור כל צריכתו את תעריפי
המים הקבועים בתקנות )כמו בערים ובתאגידי המים והביוב(.
כמו כן נקבעו שני תעריפים לעלות המים – תעריף נמוך לכמות מוכרת ) 3.5קוב/נפש( ותעריף גבוה לכל כמות נצרכת
מעבר לתעריף הנמוך .הדבר בא לביטוי בתקנות ספק המים מ קורות ובאמצעות היטלי ההפקה אצל המפיקים הפרטיים
)מצורף פרסום רשות המים(.
באופן מעשי ,גם אחרי הפרדת המנייה ,נשארה הקצאת מים לצריכה ביתית .הקצאה זו נקבעה באופן מעשי על פי
הפרמטרים הבאים –
 .1הערכת כמות המים לצריכה ביתית של הישוב כפי שהועברה לרשות המים.
 .2קביעת הכמות המוכרת על פי מספר הנפשות בישוב כפי שהישוב דיווח לרשות המים )מופיע ברשיון(.
 .3מקדם המשקף את גידול האוכלוסייה בישוב ).(5%
 .4כמות המים שסופקה על ידי הספק בשנים קודמות בתעריף הנמוך.
 .5חיוב עלות המים בחקלאות בתעריף הקרוב לתעריף הגבוה למים לצריכה ביתית.
הבהרה לסעיף  - 5במידה והישוב חרג מהקצאת המים שלו לצריכה ביתית ,הוא יחויב בעלות המים לחקלאות )במקורות על
פי התעריפים ואצל המפיקים הפרטיים בהיטלי ההפקה בהתאם להקצאה(  +ההפרש עד לתעריף הגבוה של המים לצריכה
ביתית.
מוצע –
 .1לעקוב אחרי הצריכה בפועל של המים לצריכה ביתית במהלך השנה.
 .2במידה והישוב מזהה שצריכת המים הביתית בפועל תהיה גדולה יותר ,לפנות ,עוד באותה השנה ולא
רטרואקטיבית ,להגדלת הכמות לצריכה ביתית ברשות המים.
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ב .כמות מים בתעריף מופחת -
כאמור ,קיימת הקצאה לנפש בתעריף מופחת .רשות המים רואה כחובה על הספק לפעול על פי הכללים שהיא פרסמה כך
שכל צרכן יקבל את הקצאתו בתעריף המופחת בתחילה כאמור בתקנות.
משמעות הדבר ,שלא יתאפשר מצב של עלות קוב ממוצעת אחת של שני תעריפים יחדיו בהם הספק הנה הרשות המקומית
או שהישוב אינו מוגדר כישוב מתכנן ועל הספק לספק את המים לצריכה ביתית על פי שני התעריפים.
לאחרונה הודיעה רשות המים לספקים שונים שהיא מתנגדת למחיר ממוצע .נוסח הודאת רשות המים בנדון – "בהתייחס
לעובדה שלא נמכרה כמות מים בתעריף נמוך ,הופחתו בגין איזון חוזר ) מידע שהגיע לידי רשות המים(  .....מ"ק ולכן הכמות
שנקבעה ברשיון היא  .....מ"ק".
משמעות הדברים –
 .1הקטנה של הקצאת המים בתעריף הנמוך וחיוב רב יותר בתעריף הגבוה .משמעות הדברים – תשלום
יתר מהמתוכנן על ידי הישוב באלפי או עשרות אלפי שקלים .ומכיוון שהאיזון החוזר נעשה תמיד בשנה הבאה,
המשמעות היא הגדלת הגבייה מהצרכנים בדיעבד.
 .2לבחון את סוגיית מיהו ספק המים לכל הישוב.
מוצע – לעקוב אחרי צריכת המים הביתית במהלך השנה ולפעול לעדכון ההקצאה במהלך אותה השנה מול רשות המים.
ג .הפקה פרטית -
נוהל תעריפי המים מושת על המפיקים הפרטיים באמצעות מנגנון היטלי ההפקה .בכוונת רשות המים לעלות את עלות
המים על ידי עליה של עלות היטלי ההפקה למים לחקלאות )בדיונים בועדת הכספים של הכנסת( ולצריכה ביתית.
במידה וספק המים לישוב הנה אגודת מים והישוב פונה לרשות המים באופן עצמאי להגדיל את הקצאתו למים לצריכה
ביתית ,עליו לדאוג שהדבר יעשה דרך ספק המים שלו מכיוון שעשוי להיווצר מצב של חריגה בהקצאות המים והיטלי
ההפקה המחושבים אצל הספק דבר שעשוי לגרור קנסות בגין חריגות על הספק שישרשר עלות זו לישוב ולצרכנים
הסופיים .דברים אלו נכונים גם למי שהנו ספק מים לצריכה ביתית בעצמו.
במידה ופרט כל ש הוא אינו נהיר די ,או ברצונכם בהבהרות נוספות ,נשמח לעמוד לרשותכם.
כמו כן ,בימים אלו אנו בוחנים מספר נושאים נוספים בתחום ממשק המים נושאים שיובאו לידיעתכם.
בברכה
איתן ישראלי
מדור ניהול משאבי מים
ארגון עובדי המים

ארז וייסמן
מנכ"ל ארגון עובדי המים
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