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ועדת טרכטנברג ' לכב
 תחסכו לנו בעלויות החימום של המים:  הנדון 

 למשפחה כל שנה ₪ 1,000=הקשים והבריאים בישראל 
 עמדה 

 רקע

כאשר   37₪-מוערך בכ (ללא מחיר המים עצמם) חמים לקוב מיםאמדן המחיר  .1
ואם סופרים את  40%-  ל25% הנע בין  לחיסכון ודאיטיפול נכון באבנית יכול לתרום 

  וזאת ללא 75%כלומר  לקוב  ₪ 9מחיר מצחיק של -קולטי השמש ניתן להגיע ל
 .ושמירת הרכוש ירידה בבלאי,במכונת הכביסה,ספירה של חיסכון במדיח

אחרי  המים בארץ הם מים קשים ובריאים המכילים מינרלים סידן ומגנזיום וגם .2
. ההתפלה יישארו קשים אם כי ברמה נמוכה יותר

המשמעות של קושיות המים שהמינרלים בתהליך חימומם מייצרים אבנית  .3
על הגגות נסתמים  כולל שקולטי השמש,המתיישבת על גופי חימום וסותמת צינורות

 .על ציר הזמן

 דקות 3רק ) קוב מים חמים בשנה אם היא צנועה 44-משפחה ממוצעת צורכת כ .4
. (לאדם במקלחת

 במהלך השנים הצלחתי לייצר בעבודת מטה מסודרת עם לשכת שר התשתיות .5
לתאגידי  ברפורמה של תעריפי המים המאפשר (32)סעיף  הלאומיות ורשות המים

המים להתקין טכנולוגיות התורמות לחסכון ומשפרות את השירות לצרכני המים 
 מהחיסכון והיתרה תישאר בכיסו של 40%כאשר המחיר שיאושר לא יעלה על 

 .הצרכן

זהיר  כמובן שכאשר מצמצמים צריכת אנרגיה מתקיימת הפחתת גזי חממה ובאמדן .6
.  לשנה למשפחה ממוצעת Co2 טון 1-הוא מוערך בכ

המלצתי 

לנצל ההזדמנות שהעם רוצה צדק חברתי ולהעניק אותו גם במגרש הזה של צמצום  .7
 .עלויות חימום המים תוך שילוב המאמץ להפחתת גזי חממה

לעודד את תאגידי המים במענק שיכסה בעצם את עלויות השנה הראשונה להיות  .8
תהליך ודאי חוששים ממנו והוא ) כתוצאה משחיקת אבנית ישנה בהיבטי הביטוח

כזה צפוי שיסיר התנגדויות וייצר תהליך . (כ הצנרת נשארת נקייה ומוגנת"סופי כי אח
 .חיובי שיתרום לחיסכון אצל צרכני המים מהרגע הראשון

. כל שנה ₪ 1000-ככל שהמשפחות גדולות יותר החיסכון גדל והרבה מעבר ל  .9
 .והמוסדי יקטינו עלויות על כל המשמעויות הנגזרות מזה

המדינה תחסוך דרסטית בהוצאות להפקת אנרגיה והפחתת גזי החממה תעלה את  .01
 ..יעדיה

 . המענקים שיתנו לתאגידי המים הם בעצם מימון ביניים שיחזור למדינה .11

הצדק החברתי יקבל מענה שיוויוני מהרגע הראשון כאשר מחיר השירות קשור  .21
 .למחיר קוב מים ולצריכה היחסית של כל משפחה

אשמח להציג את הנושא לוועת טרכטנברג באופן מעמיק ומסודר ולאפשר נושא שהוא .
!  החיסכון מממן את השירות לרווחת  כ ו ל ם .לרווחת כלל העם באשר הוא מחמם מים

כי ,החסכמים יתפקדו טוב יותר .כי (ולא רק באנרגיה) במים– לחיסכון נוסף בדרך נתרום 
כל אלו יבואו '  כי הצנרת תהיה תקינה וכד ,נקבל מים חמים מהר יותר בברז ונבזבז פחות

. בנוסף
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