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 לכבוד

 ח"כ אלכס קושניר
 יו"ר ועדת הכספים

 הכנסת

 רב,  םשלו

 ניצול הזכאות להטבות בתעריף המים – 23.2דיון ביום  הנדון:

 עמדתנו.הננו מתכבדים להגיש שבנדון, בנושא  23.2קראת הדיון ביום ל

 להלן עמדתנו בתמצית:

היא בבסיס מחויבות  אליווהחובה להבטיח נגישות  ,ולעדישלא ניתן להתקיים ב מוצר הםים מ

, מצומצמות באופן בלתי סביר שירות חיוני זההזכאים להנחות בעבור רשימות כיום, המדינה. 

 שחיים בעוניבים רכתוצאה מכך אנשים . לשלם עבור מים מתקשיםשרבים על שאינו מגן באופן 

הנחות זכאות ללפיכך, יש לבחון מחדש את אמות המידה ל אינם מנויים ברשימות הזכאים להנחות.

כמו כן יש לפעול להאחיד את  .של האוכלוסיות המוחלשות ביותר בישראל םולהתאימן לצרכי

 רציונל.באותו  שכן מדובר באותן אוכלוסיות ולרוב ,רשימות הזכאים להנחות במים ובחשמל

 התיקונים הנדרשים בתמצית:

 הוזלת מחירי המים לכל .א

 הנחות במים מהטיפה הראשונה )ולא הוספת מכסה של מחיר נמוך( .ב

הוספת אוכלוסיות שלא זכאיות כיום להנחות )נכות רפואית, סיעוד, הבטחת הכנסה,  .ג

 (, כמפורט בהמשךמזונות

 הסדרת מנגנון חריגים בתקנות .ד

 המדינהתקצוב ההנחות מתקציב  .ה

 להלן עמדתנו בהרחבה: 

 המים כזכות יסוד –מבוא 

הזכות למים מוכרת כזכות יסוד בחברה הישראלית ובמשפטה, הנגזרת מהזכות לחיים,  .1

קובע בסעיף  1959-. חוק המים, התשי"טמהזכות לכבוד, מהזכות לבריאות ומעקרון השוויון

לחוק  3סעיף . תושביה ופיתוח הארץמקורות המים הם קניין הציבור ומיועדים לצורכי כי  1

עיגון המים כזכות יסוד מבוסס על . כל אדם לקבל מים ולהשתמש בהםשל הזכות מעגן את 

ההכרה כי אספקה סדירה של מים קשורה באופן מובהק ליכולת לנהל אורח חיים היגייני 

 הפרעות גופניות. עדרם של מים נקיים ובין מחלות ויובריא, וכי ישנו קשר סיבתי ישיר בין ה
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 השלכות הרפורמה במשק המים על תעריפי המים

, הביאה עמה העלאה חדה בתעריפי 1.1.10לתוקף ביום  הרפורמה במשק המים, שנכנסה .2

כך שבמקום שלושה  ,שונו ןשיטת הקצאות מכסות המים והיקפ. המים לשימוש הביתי

המוקצים ביחס לכמות הנפשות בבית )תעריף  ,נקבעו שני תעריפים בלבד תעריפים מדורגים

הועלו התעריפים באופן משמעותי,  בנוסףמ"ק לאדם ותעריף ב' לכל כמות נוספת(.  3.5-א' ל

ת, התעריפים ולפי הערכהן לכמות הבסיסית בתעריף א' והן לכמות הנוספת באופן חד. 

 דוח המממעשרות אחוזים )ראו, למשל, את החדשים יקרו את תעריפי המים לצרכן הביתי ב

 .(2014בנושא מדצמבר )לינק( 

 12.8.07מיום הרפורמה, שהביאה לייקור מחירי המים, התקבלה בהחלטת הממשלה  .3

( להפסיק את התמיכה הממשלתית למשק המים, שעמדה אז על 2184)החלטת ממשלה מס' 

מיליוני שקלים לשנה, ולקבוע את תעריפי המים על פי "עקרון העלות". לפי עקרון  415סך של 

מועצת  (2001-בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"או 1959-וק המים, התשי"טהקבוע בח) זה

רשות המים קובעת את התעריפים בגין השימוש בשירותי מים וביוב על פי מלוא עלות 

 אספקת השירותים, לרבות מחיר הפקתם והובלתם לצרכן. 

כלל העלויות של משק הוכנסו ברפורמה בנוסף להפסקת הסובסידיה הממשלתית, בפועל,  .4

המים למחיר לצרכן, כולל עלות רכישת מים מותפלים, מפעלי פיתוח למים וביצוע הסכמים 

תאגידי המים והביוב, מע"מ הוכנסו למחירי המים עלויות הפעלת מדיניים בתחום המים. כן 

ומיסים נוספים. למחירי המים הגבוהים תרמה גם ההחלטה להותיר מחירים מופחתים 

 בענפי התיירות, התעשייה והחקלאות.לעסקים 

 ההשלכות החברתיות של מחירי המים הגבוהים

, שאימצו את עקרון המיםתעריפי כללי למחירי המים הגבוהים לא נקבעו סייגים או הנחות.  .5

. התוצאה היא שספקי המים אינם העלות, לא כוללים כל אפשרות להפחתה במחיר

ר כי הצרכן לא יוכל לעמוד בתשלום מחירי המים מוסמכים ליתן הנחות גם במקרים בהם ברו

 עקב מצבו הכלכלי הקשה.

מדיניות זו הביאה לכך כי צרכנים רבים קורסים תחת הנטל הכבד של מחירי המים, ורבות  .6

מאספקת מים באופן חלקי או מלא לתקופות  ניםשבמהלך ה מהמשפחות החיות בעוני נותקו

כמו כן, במהלך יישום . האגודה לזכויות האזרח(פעולת )עד לאיסור הניתוקים בעקבות  שונות

ה של אנשים עם מוגבלויות וחולים, אשר זקוקים לשימוש יהרפורמה התברר כי אוכלוסי

עדר כללים ייומיומי בכמויות גדולות של מים מסיבות בריאותיות, נותרו ללא מענה, שכן בה

 צורכי הצרכן הממוצע.רכיהם בתחום זה גדולים מולהנחות, לא ניתן להתחשב בכך שצ

  תקנות ההנחות במחירי מים

תקנות ולשם כך הותקנו , הוחלט על קידום מנגנון למתן הנחות בעקבות הדברים הנ"ל .7

( 2014תאגידי מים וביוב )אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 

קבלי גמלאות הרשימה כוללת מרשימות הזכאים להנחות במים.  בהן נקבעו, 2014תשע"ד 

. הטבותשונות וכן קבוצות נוספות שמשיקולים חברתיים המדינה מבקשת להקנות להן 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03505.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_026.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_026.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_026.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_026.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_026.htm
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. קיימת אמנם רשימה סגורה של קבוצות אוכלוסייה הזכאיות להנחות במים מהוותהתקנות 

, אבל ההסדר שנקבע מעורר קשיים ולכן לא באמת ישים, כלשהוהפעיל שיקול דעת סמכות ל

 .כמפורט בהמשך

הבסיסית על הכמות  תשלום מופחת בעד כמות מים נוספתההנחה במים נקבעה למעשה כ .8

. מדובר בתוספת צריכת מים בתעריף מ"ק לחודש לכל זכאי 3.5, שלא תעלה על )בתעריף א'(

הראשונה" במידה ולא נצרכה כמות מעבר  ולא בהנחה על מחיר המים "מהטיפה ,הבסיסי

 לכמות הבסיסית.

  ?מה נדרש כעת

באופן כללי לכלל  להוזיל את מחיר המיםיש לפעול בראש ובראשונה  :הוזלת מחיר המים לכל .9

 . האוכלוסיות במדינה, בהיותם זכות יסוד

המים לכל הפחות, יש לקבוע הנחות משמעותיות במחיר  :קביעת הנחות מהטיפה הראשונה .10

 .מהטיפה הראשונה )ולא רק הגדלת הכמות במחיר הנמוך(

יש להבטיח הנחות )מהטיפה הראשונה(  :הוספת קבוצות אוכלוסייה למי שזכאים להנחות .11

 נוספות שחסרות בתקנות:לאוכלוסיות גם 

נכים הזכאים לגמלת נכות כללית בשיעור  בתקנות כלולים כיום רק בעלי נכות רפואית: .א

מקבלי קצבאות יש לכלול את כלל שרירותי. נכות רפואית ומעלה. מדובר ברף  70%של 

 בתקנות, ובכל מקרה לשנות נכות, מקבלי גמלת ניידות ומקבלי גמלת שירותים מיוחדים

 .70%-כך שיכלול נכים ששיעור נכותם הרפואית פחותה מהקיים ההסדר 

-150קצבת סיעוד בשיעור של  מקבליכוללות רק כיום התקנות  :מקבלי קצבת סיעוד .ב

מדובר ברף שרירותי. יש לכלול את כלל מקבלי קצבאות  מקצבת יחיד בלבד. 168%

 הסיעוד בתקנות.

קובע כי זכאים להטבה מקבלי לתקנות הנ"ל ( 7)א()1סעיף  מקבלי הבטחת הכנסה: .ג

( לחוק הבטחת הכנסה. סעיף זה מתייחס אך ורק 4)א()2הבטחת הכנסה לפי סעיף 

פרישה. יש להרחיב את האוכלוסייה שבהסדר כך הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל  למקבלי

אלו מהווים את  שיחול על כלל משקי הבית המקבלים הבטחת הכנסה. משקי בית

 ובכללם מים. ,רי יסודצאשר נאנקת תחת גובה מחירי מוהאוכלוסייה הענייה בישראל 

הסדר זכאים לתשלום חודשי לפי חוק ביש לכלול  אותו הגיוןעל בסיס  :מקבלי מזונות .ד

 .1972-המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב

( קובע, כי זכאות במקרים שאינם מנויים 12)א() 1סעיף  :יש להסדיר מנגנון חריגים בתקנות .12

בתקנות מותנית באישור פרטני של מנכ"ל משרד הבריאות והממונה על התקציבים במשרד 

משרד הבריאות יבחן בקשות פרטניות, ועוד יותר לא סביר האוצר. לטעמנו לא סביר שמנכ"ל 

שהחלטותיו מותנות באישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר. כלל לא ברור מה הכלים 

שיש לממונה על התקציבים לבחון החלטות כאלו, למעט לבצע בקרה תקציבית, דבר שאין לו 

וכנראה  ,סעיף זה מעולם לא הופעלנוסיף כי למיטב ידיעתנו  מקום במסגרת מנגנון חריגים.
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מיהות המופקדים על הבחינה לזכאות מגדיר מראש כי מקרים חריגים אלו  לא בכדי. בנוסף,

יהיו בנסיבות רפואיות בלבד. לפיכך, לטעמנו יש להגדיר גוף מיוחד רב מקצועי, הכולל נציגים 

בכל הנוגע . פואייםכלכליים ור –של אנשים במצבים שונים של משרד הרווחה לבחינת בקשות 

 לחשמל, מנגנון חריגים כזה כלל לא קיים, ויש לפעול לכינונו לפי אמות מידה דומות. 

וחוק משק  יש לפעול לתיקון חוק תאגידי מים וביוב :תקצוב ההנחות מתקציב המדינה .13

כי ההטבות אינן מותנות  בהקשר להטבות ולהנחות על צריכת מים, כך שיקבע החשמל

 הנתון לשינויים, וכי האוכלוסיות הזכאיות להטבות והנחות ייהנו מכך באופן רציף.  בתקציב

 בכבוד רב ובברכה,

 חיו, עו"ד-דבי גילד משכית בנדל, עו"ד

 קידום מדיניות וחקיקה ראש תחום רווחה


