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8.9.2020 
 לכבוד

 בעלי מכוני שאיבה, מפיקי מים 
 חקלאים וצרכנים

 
 ,שלום רב 

 
 1.9.2020 - מתאריך ה  ית רשות המים למפיקיםפני -הכרה בהפקה בסיסית  : הנדון

 
ה המים    נכתב  1.9.2020  - בתאריך  ברשות  לכלכלה  החטיבה  ידי  בכדי(  על  שכותרתו  )ולא  מסמך 

 הופץ לציבור בשביעי או שמיני לספטמבר.  המסמך פניה למפיקים". -"הכרה בהפקה בסיסית 
 :אנסה להבהיר כמה מהנקודות שעומדות מאחורי ובבסיס הפניה

 
הפניה מיועדת למפיקי מים שברשותם מכוני שאיבה הפועלים תחת אישור ורגולציית רשות  .1

 יון הפקה סדור ומאושר(. לחקלאות ולשתייה )ברשותם ריש המים 
ה .2 הפניה  של    ואבסיס  המים  דמי  בחישוב  ההפקה  ,מפיקים הההכרה  בכללי  שנוסחו    כפי 

 וההולכה להפקה בסיסית של מכון השאיבה. 
הפניה .3 שבבסיס  העיקריות  הנקודות  פי   היא  אחת  על  ההפקה  עלויות  של  מחדש    חישוב 

הנתונים הטכניים של המשאבה והתנאים   על פיולא    ,פרמטר של כמות שהופקה בפועל
 כוללת שנתית לדוגמא(. הפקה )כמות  ברישיון

בעל    פרמטר זה יוצר עיוות של הכללים הנהוגים כעת תוך הרעה ופגיעה בתכנון העסקי של .4
 מכון השאיבה.

ההפקה וההספקה של   בעוד שבכללים הנהוגים כיום חושבה הכרה בעלות :  הבהרה לדברים 
פעב על  הרישיון  בכלל  ל  השקעותיו  מקצועיים,והפרויקט  י  פרמטרים  פי  כעת   על  הכוונה 

המרכזי   המרכיב  של  שחיקה  תוך  בפועל  שהופקה  לכמות  )אפילו   -להתייחס  שיש   ההון 
 אמירה כללית ולא מחייבת לנושא ההון בפניה לציבור(. 

מכך,   .5 מכון  נ יתרה  הפקה  התוני  הרישיון  לקבלת  המים  לרשות  הוגשו  והפרויקט  שאיבה 
 : הוכרו ואושרו על ידי רשות המים על פי שני פרמטרים עיקריים בוקרו,  ותפעול. נתונים אלו  

הקמה  הפקה.1 ועלות  זה    תפעול.2  שנתית  "כללי הוןובכלל  את  ולשנות  הזו  בעת  לבוא   .
האמירההמשחק"   העל  תחת  ותמחור  הבסיס  הנחות  סופר( "בחינה  )טעות  הנכון  ות 

 לגביהם". מענין מה כוונת אמירה זו.
, אינה מקרית ומשאירה  22.9.2020  -עמדות המכותבים ל, קביעת תאריך הגשת  יתר על כן .6

רק לאלו שבצעו עד כה את כל החישובים והם הוכרו בעלויות  ר אולי  ששיאפמינימלי    פרק זמן
הפניה הפצת  ממועד  מעשי  באופן  המים.  דמי  לקביעת  ה  8.9.2020  -ב  ההפקה    - ועד 

  11ימי שבת וחג, נשארו  של  רק  הפחתה  ולכאורה. בהימצא    ימים ברוטו  14, אלו  22.9.2020
רק זמן סביר לכלל המפיקים לבחון שישי. כלומר, לא ניתן פ   בהתייחסות לימי  9ימים ואולי אף  

 ולומר את עמדתם. 
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היא הקטנת ההכרה בעלות המטרה    ?בפניה למפיקים הפרטיים  המטרה העיקריתאז מה   .7
. הקטנה זו תביא בהכרח להגדלת עלות שבכללים  שעות ראשונות  1,000המוכרת של אותן  

 .המשולמים למקורות דמי המים
 
 

  ת:המלצו .8
רכת מועד הגשת עמדות בעלי העניין לפרק זמן אבבקשה/דרישה להלפנות לרשות המים   .א

 שיאפשר איסוף ובחינת הנתונים.  סביר
 נשמח כארגון עובדי המים לסייע בידכם.   באמצעות אנשי מקצוע.של הנתונים    חינה נוספת ב . ב
 למי שלא הכין ובדק את נתוניו לצורך הכרה בעלויות ההפקה שלו וקביעת דמי המים, מוצע  .ג

 לעשות כן באמצעות אנשי מקצוע. נשמח כארגון עובדי המים לסייע בידכם. 
 
 

 .09-7903444להבהרות והערות ניתן לפנות לטלפון              
 

 ,בברכת שנה טובה                                                             

 
 איתן ישראלי                                                                                                                        

 רגון עובדי המיםא                                                                                                                             
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