 72מאי 7102
לכבוד
רשות המים

הנדון :עמדת התאחדות חקלאי ישראל בדבר טיוטת כללים המאפשרים
אספקת כמויות מים נוספות לצרכנים חקלאיים בשנת הרישוי 4102
שלום רב,
 .0הקצאות המים השפירים למערכת הארצית של שנת  ,7102אמנם גבוהות בהרבה
מאלו של השנה הקודמת ,אך עדיין עשויות להציג מגבלת מים חמורה לחלק
מצרכני המים הפרטניים ,וזאת בעיקר בשל אופן חלוקת המים בין הצרכנים
השונים.
 .7מצד אחד ,רשות המים השביתה יצור של כ 021 -מלמ"ק מים מותפלים ,ומצד שני,
החקלאים עדיין נדרשים לעמוד בהקצאה אדמיניסטרטיבית ,כאשר חקלאי/צרכן
בודד עלול לעמוד בפני "תקרת זכוכית" של הקצאתו הפרטנית.
לכן ,מן הראוי היה ,שלפחות כל עוד כלל החקלאות עומדת בהקצאת המים
הכללית שלה ,לא יידרש החקלאי הבודד לשלם קנס בעבור החריגה.
 .3שנת  ,7102איננה מיוחדת רק בשל השבתת כושר ההתפלה ,אלא מייצגת בנוסף גם
צורכי השקייה מוגברים בגין הבצורת חסרת התקדים שפקדה את הארץ בשנה זו.
המחסור היחסי ,וחריגה גדולה מתוכניות ההשקייה של הצרכנים ,איננה מתפרסת
שווה בכל הארץ ובכל הגידולים .אין ביכולת משרד החקלאות או כל גורם אחר
לצפות היכן ייווצרו צווארי הבקבוק של מחסור במים להשקיה .ראוי לכן ,שבשתי
הנסיבות גם יחד (השבתת מפעלי התפלה וצורכי מים מוגברים של החקלאות)
תוסר מגבלת ההקצאה הפרטנית – כאמור כל עוד סך הצריכה איננה עוברת את
ההקצאה – דבר שביודעין גם של רשות המים ,הוא בעל סיכוי גדול (לראיה צריכה
ארצית מול הקצאה בשנת המחסור הגדולה ביותר – .)7112
 .2מגבלה נוספת שיש להסיר בשנה מיוחדת זו ,היא מכסת הבסיס הפרטנית או
"תקרת ההקצאה" כפי שמופיעה בתקנות משרד החקלאות בעניין הקצאות המים
לשנה זו – בין אם מדובר בצרכני מים שפירים או צרכני מי קולחין.

 .5אין בטיוטת ההחלטה אמירה כלשהי ביחס למחיר החריגה .בכללי התעריפים
הקיימים ,מחיר החריגה שנקבע למים שפירים עומד על  75%תוספת לעומת
התעריף למים בהקצאה .בהיות התעריף הבסיסי כבר מלכתחילה גבוה למרבית
הגידולים החקלאיים ,הרי שבהטלת קנס גבוה כל כך ,יש אמירה ברורה לגבי
מחסור במים בארץ – דבר שאיננו מתיישב עם ההחלטה הראשונית של רשות המים
למנוע ממשק המים כ 021 -מלמ"ק מים מותפלים ,יחד עם עם קשיחות וענישה
בגין חריגה מההקצאה ,כאמור .הטלת קנס בגובה כזה ,מייתרת ,בלאו הכי ,עבור
חקלאים רבים את אפשרות החריגה.
 .6לסיכום ,בהנחה שיש רצון להשאיר רלוונטיות למשטר ההקצאות לשנים הבאות,
אנו מבקשים ממועצת רשות המים ,לקחת בחשבון ולשקול בכובד ראש ,את
הנסיבות המיוחדות של שנה זו ולקבל החלטות מקלות ביחס לחקלאות –
( )0הגדלת אפשרות החריגה של צרכן בודד ל.21% -
( )7הטלת קנס סמלי על חריגה של לא יותר מ – .5%
 .2הערות להיבטים משפטיים וניסוחיים של טיוטת הכללים ,מופיעות במסמך שנשלח
אליכם במקביל מעו"ד לילך רזניק.

בברכה,
אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

