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התנגדות נשיאות המגזר העסקי לטיוטת כללי המים ותאגידי מים וביוב )הגדלת הכמות 

שעה והביוב()הוראת  המים  תעריפי  והתאמת  הקורונה  משבר  בשל  לצרכן    )המוכרת 

 2020 -התשפ"א 

 

החל  וכניסת ישראל לסגר נוסף   התפרצות נגיף הקורונהבשל התגברות התחלואה בישראל 

ענפים  מחודש   של  קריסה  תוך  ישראל  בכלכלת  אנושה  לפגיעה  להביא  עלול  ספטמבר, 

הלמ"ס ,  ספציפיים נתוני  לפי  והסעדה.  אירוח  תיירות,  שדיווחו  1כגון  העסקים  אחוז   ,

עד   הראשון  3שישרדו  הסגר  לאחר  כעת,   חודשים  מדאיגה,  בצורה  גבוה  היה  באפריל, 

מכלל    16%-בהתבסס על נתוני סקר הלמ"ס בנושא שרידות עסקים, בזמן הסגר השני, כ

מהעסקים    23%  - עוד כ –העסקים בישראל יקרסו ברמת וודאות גבוהה מאוד, בנוסף להם  

סקים  מהע  40%מדובר על כ    –ידווחו על קריסה בתנאי סגר תוך שלושה חודשים. במצטבר  

 בישראל. 

הגבוה .1 המים  תעריף  העלאת  המגזר  אשר    הצעת  הוצאות  את  ישירות  מגדילה 

בישראל הגבוה מקוב    העסקי  משלם את התעריף  מים  ה)כיוון שהמגזר העסקי 

את    הראשון(, הסותר  דבר  עולמית    וההגיוןהיא  מגיפה  על   שבהבזמן  מוטל 

לקריסה מהירה יותר של   החלטה זו עלולה להוביל  .כבד כה    העסקים לחץ כלכלי

. הסתירה נמצאת בכך שרוב מדינות  כלכלת ישראל  שתשפיע ישירות עלעסקים  

 כולל ישראל עושות מאמצים כדי להקל על הוצאות עסקים.   2העולם 

הסקטור העסקי מממן    –יתרה מכך, כבר היום )לפני ההעלאה שבשימוע הנוכחי(  

, וכעת הסבסוד יבוא על חשבון  ₪ לכל מ"ק  2.6-את התעריף הנמוך )המסובסד( בכ

מלון,   בתי  האירועים,  אולמות  דוגמת  הקורונה,  במשבר  נפגעיו  שהכי  העסקים 

מסעדות, בתי קפה, ועוד. השינוי הזה יביא )המידה ויאושר( להגדלת הסבסוד בעוד  

 ₪ למ"ק.  2.9- ₪ למ"ק כך שהסבסוד הכולל יגיע לכ 0.31

 

מ"ק לחודש    3.5)  ות המוקצית כיוםהגוף המקצועי, הכמ  - לפי עמדת רשות המים   .2

כלומר   לשנה(    42לנפש,  לנפש  הבסיסיים  מ"ק  השימושים  לכלל  מספיקה 

לצרכן כ הנדרשים  שבידיה  הנתונים  ולפי  במגזר    40%-50%  -.  המים   מצרכני 

 

 
המגזר העסקי )נתוני מאי של הלמ"ס  חישובי (7תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה )גל , (8תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה )גל  1

 ( 0.5בתוספת מקדם הסגלות של עסקים לקורונה 
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המגורים אינם עוברים את הכמות הקיימת, ולהערכתם אולי רק מיעוטם יעברו  

לא יסייע למי שאינו ממצה  בנוסף העלאת התעריף הגבוה    .אותה בעקבות המצב

היום כבר  הכמות  מלוא  שינוי    .את  יושם  זהואם  לא  זמני  הסתברות  קיימת   ,

הנהוגה רבות בכנסת ישראל, שעם סיום הוראת השעה יגיעו פניות בכדי    מבוטלת,

 וזאת תהיה תסמונת ה"זמני" שייהפך ל"קבוע".   –להאריך תקופה זו 

 

והביוב החודשי הינו נמוך משמעותית )כ,  3למ"ס לפי נתוני ה .3   1%-חשבון המים 

לכן, לא רק    מהוצ' המשפחה( ולכן ההשפעה של שינויי הצריכה מוגבלת ביותר.

על   נוספות  כלכליות  הוצאות  המעמיס  הגבוה  התעריף  להעלאת  סיבה  כל  שאין 

כלכלי,   משבר  בזמן  העסקי  לעזוראלא  המגזר  נוספת  יש  העסקי    בצורה  למגזר 

)למשל במדינות    4ולצרכני המים במגזר המגורים, כמו שעושות מדינות רבות בעולם 

רת תוכניות תשלום אישיות וויתור  יש הארכות מועדי תשלום, יצי  -רבות בארה"ב  

וקנסות עמלות  באירופה    .על  שונות  וביטול    -במדינות  מים  תשלומי  דחיית  יש 

תשלום(. אי  על  התשלום  5בישראל  ריביות  לדחיית  בעיקר  מתייחסות  ההקלות   ,

לתקופה העוקבת בתוספת ריביות ורק אם חלה ירידה של בעל העסק של לפחות  

 ל פחות מכך לא יעניקו לבעל העסקים שום הקלה(. בצריכת המים )ירידה ש 50%

 

 

  –בעת הקשה הזו, שלא ידענו כמותה בכלכלת ישראל, יש צורך להקל על המגזר העסקי 

ועל כן, אנו להוריד את מחירי המים, לצמצם רגולוציה ולסייע לעסקים להרים את הראש 

 דורשים להסיר את הנושא מסדר היום לאלתר. 

 
 (7תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה )גל , (8תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה )גל  3
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