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נכבדישלוםרב ,

כידוע לכם ,חקלאות רבה באזור הדרום מתבססת ונהנית ממימי מפעל השפד"ן – פרויקט לאומי מוצלח מן
המעלה הראשונה .מים איכותיים אלו ,שזכו גם להגנה תעריפית ראויה ומדויקת אפשרו קיומה ושגשוגה של
חקלאותייצואושוקמקומימובחרתהמהווהגאווהלאומיתאמתית. 
באזוריהשפד"ןנכלליםאזוריפריפריהנרחביםכמוגםאזורעוטףעזה–קוחזיתלאומיתעלכלהמשתמעמכך.
מדינתישראלהשכילהלאורךהשניםלתמוךבאזוריםאלוולסייעבדרכיםשונותובכללןתעריףמיהשפד"ןשהיה
ועודנותעריףמיםשפויוראויבעידןשלתעריפימיםגבוהים .

וכך,ללאהסכמהוללאהודעהמוקדמת,בחרהמועצתרשותהמיםלפרסם'מהיוםלמחר'שינוידרמטיבתעריף
השפד"ןתוךפגיעהמידיתובלתיאפשריתבחקלאיהדרום .איננויכוליםלקבלהתנהלותזו,קלוחומרשזואינה
הפעםהראשונהכיאנופוניםלרשותעלשאינהמבצעתהליךמקדיםעםבעליהעניין! 

מרכז המועצות האזוריות בישראל המייצג  54מועצות אזוריות מתנגד בכל תוקף לייקור תעריפי השפד"ן!
הדרגתיות :
כבר בכותרת השימוע נכתב כי ההתייקרות הינה הדרגתית .בחינת הנתונים מציגה תמונה אחרת .מדובר
בהתייקרותשל 35%בתוךשלוששניםוהתייקרותמיידיתשל 16%החלממחרבבוקר(תחילת !)2019האםזהו
הכרח המציאות שהממשלה תעלה תשומת ייצור ,שתעריפה נמצא בשליטתה המלאה ,בשיעורים קיצוניים
שכאלה? 

עלותמיהשפד"ן :
בדבריההסברלטיוטתהכלליםשפורסמהכותבתרשותהמיםכי"עלותאספקתהשירותהנאמדתכיוםב 1.5-₪
למ"ק".מעלות זו יש להפחית את העלות האלטרנטיבית של הזרמת המים לנחלים ולים!
עצםהפנייתהמיםלחקלאות,המהווהפתרוןקצהלמיםהמזוהמיםע"יהצרכנותהביתית,חוסכתעלויותנוספות
שלטיהורהמיםלרמהשנדרשתעבורהזרמתםלנחלים.כךעושהרשותהמיםעצמהבבואהלקבועאתתעריפימי
הקולחיםהאחריםבההיאמפחיתהעלותאלטרנטיביתשלכ0.3-/₪מ"ק .
זאת ועוד ,רשות המים טוענת כי בהשוואה לתעריפי קולחים אחרים המסופקים ע"י חברת מקורות ,תעריף
השפד "ן נמוך .זהו המקום לתקן גם עוול זה ולהוזיל גם תעריפי הקולחים המסופקים ע"י חברת מקורות כפי
שכברנטעןבעברע"י התאחדותחקלאיישראל.1ע"פהחישוביםוהנתוניםשהוצגו,תעריףמיהקולחיםלהשקיה
בלתימוגבלתצריךלעמודעל1/₪מ"קולהשקיהמוגבלתעל0.85/₪מ"ק,ולאעלהתעריפיםהקבועיםכיום .



1

התייחסות התאחדות חקלאי ישראל לשימוע תעריפים – נובמבר 2016


לשמחת כולנו ,עלויות אספקת מי הקולחים ,ובכללם מי השפד"ן נמוכות משמעותית מעלויות אספקת המים
השפירים.מיהקולחים הינםמשאב-מטרדאשרלאכרוךבעלויותהפקהגבוהותועלויותאספקתוגםהןסבירות
ובכךמהווהאלטרנטיבהאיכותיתוזולהלחקלאותופתרוןקצהלזיהוםהנוצרמןהשימושיםהביתיים .

אל לנו להעמיס עלויות מיותרות על מים אלו ויש לדאוג לשמירה על תעריפם הנמוך!
בנוסף לאמור מעלה ,מי השפד"ן אינם מים באמינות אספקה מלאה .רק בשנה החולפת ידענו קיצוץ עמוק
בהקצאותהשפד"ןכמוגם קיצוץקבוע בכלהשניםהאחרונות.גםעלמרכיבזהלהיותמשוקףבקביעתתעריף
המיםלצרכנים .

תיקון :27
הפסקההשנייהבדבריההסברלטיוטתהכלליםבנידון קובעתכיעדכוןתעריפיהשפד"ןנדרשבעקבותשינויסעיף
112לחוק,במסגרת תיקון  27לחוק המים .
עובדהזותמוההביותרהיותובדיוניםשנערכולגביתיקון 27לחוקהמיםדובררבותעלמיהקולחיםבכללומי
השפד"ןבפרטובכלהפעמיםהללוהובהר ע"י גורמי שלטון רבים כי מים אלו אינם חלק מהדיון בסוגיית תיקון
.27בפרוטוקוליהדיוניםשנערכובכנסת2ניתןלמצואאמירותברורותשלמובילהחקיקה,ח"כדודאמסלם,ח"כ
ועקניןונוספיםהמבהיריםנקודהזו.בפרוטוקוליםאלוניתןגםלמצואאישורלכךמפימישהיהאזסגןהממונה
עלהתקציביםבאוצרוכיוםמנכ"למשרדהתשתיות–מראודיאדירישאמר:"זהלאחלקמהמהלך" .

הסכמות,השקעותעתידיותופיצויים :
נציגי החקלאים וצרכני השפד"ן ,ובכללם מרכז המועצות האזוריות ,יודעים לנהל מו"מ ולהגיע להסכמות עם
הממשלה .

אין לבצע ייקור של תעריפי השפד"ן שלא בצורה מוסכמת עם נציגים אלו!
יתכןכירשותהמיםרואהרקאתטובתמשקהמיםלעיניהאךראוישתזכורכיהיאחלקממארגממשלתישלם
אשרצריךלדאוגלטובתמשקהמיםוכןלטובתאינטרסיםלאומייםחשוביםנוספים .
קביעתהתעריףתעשהבצורהמבוססתושקופהותגלםבתוכהגםאתהעלותהנחסכתלמשקהמיםמן

השימושהחקלאיבמים.
כלייקורשלתעריףהשפד"ןחייבשיבואבצורההדרגתיתאמתיתאשרתאפשרמשךהתארגנותוהיערכות

מצדהחקלאים–פריסתמדרגותההתייקרותכךשכלמדרגהלאתעלהעל5%מתעריףהשפד"ןהנוכחי.
מולההתייקרותיקבעפיצויממשלתידומהלפיצוישנקבעבהסכםהמיםמשנת.2006

ההתייקרותתאפשרהשקעותחדשותבמפעלהשפד"ןעלמנתלהרחיבאתכמויותהמיםהמסופקותבו

לטובתהצרכניםהנוכחייםוצרכניםחדשים. 

העלאתהתעריףתעמיסעלויותמשמעותיותעלהחקלאיםאשרעלולהלהוביללתוצאותהבאות: 
א .פגיעה ביכולת התחרותית בייצוא של תוצרת חקלאית ישראלית ומכך הקטנת היקפי הייצוא;
ב .גלגול העלויות הנוספות על צרכני הקצה המקומיים של התוצרת החקלאית ופועל יוצא של העלאות יוקר
המחייה;
ג .פגיעה כלכלית ישירה בחקלאים שעלולה להוביל לקריסה של משקים חקלאיים באזורי פריפריה וחזית
לאומית;


 2פרוטוקול מס'  3מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס'  ,)27התשע"ו( 2016-מ;)1008/
יום שני ,י"ט בכסלו התשע"ז ( 19בדצמבר  ,)2016שעה  ;11:00פרוטוקול מס'  4מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה
לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס'  ,)27התשע"ו( 2016-מ ,)1008/יום רביעי ,ו' בטבת התשע"ז ( 04בינואר  ,)2017שעה 8:30



אנו קוראיםלמועצת הרשותהממשלתית למיםולביובלשובבהמכוונתהלייקור אתתעריפיהשפד"ן ולהיכנס
לאלתרלהידברותבסוגיהעםנציגימרכזהמועצותהאזוריות .

נבקשגםלהיותמוזמניםלדיוןמועצתהרשותבנושאולהציגאתהתייחסותנו .

בכבוד רב; 
עמירריטוב 


יו"רמרכזהמועצותהאזוריות 
וראשמ.א.לבהשרון 


העתקים :
ראשימועצותאזוריות 
ישראלנדיבי,מנכ"ל 
התאחדותחקלאיישראל 
אוריאלבןחיים,ראשתחוםחקלאותוסביבה



