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  בעקבות הביקורת
 במגזר העירוני ובו ביקורת חריפה על תעריפי המיםל נרחבחרון פרק א ה השנתיבדוחה הקדיש נמבקר המדי

צטמצם לשני א  ועל כןבפרקעלו אפשר לדון בכל הנקודות ש- במאמר קצר אי.פעולת רשות המים והחלטותיה

  .ות המובנות בתעריפים והערות לגישה הכללית של המבקרהתמיכ: עניינים

  

  1תמיכות צולבות

 המבקר טיפל בפרוטרוט בתמיכות אך נראה .במבנה תעריפי המים יש תמיכות ויש מסים שמכסים תמיכות אלה

הערכים המספריים ;  אתמקד בתעריפים למשקי הבית.אנסה להציגה כאן, לי שהתמונה המאוזנת חסרה

ומצריכה , מפחת מים, כך הדיון הזה מתעלם מצרכנים שאינם משקי בית.  המגורים בתאגידיםיתייחסו למגזר

  . במקומות בהם לא פועלים תאגידי מים וביוב

  

. מצרך או שירות, היא סיוע מתקציב המדינה להורדת מחיר של מוצר) סובסידיה(במונחים המקובלים תמיכה 

העלות השוטפת של מקורות ותאגידי ; מופנות להשקעותאך הן , במשק המים יש תמיכות מתקציב המדינה

 אם יש צרכנים שאינם נושאים במלוא ,על כן .בעיר ובכפר, המים מכוסה במלואה בתשלומי המשתמשים במים

יוע של קבוצה אחת בציבור למימון ההוצאה של  ס–  התמיכה הזו.אחרים מכסים את חלקם, העלות של השירות

.  של המדינה שממומן בכספי כל משלמי המסיםתמיכה-להבדיל מהסיוע;  צולבת נקראת תמיכה–קבוצה אחרת 

בתי חולים , גם בתי מלון (בין תאגידים ובין מגזרים, בין משקי בית: בתאגידי המים יש שלוש תמיכות צולבות

   .)אך לא אטפל בהם כאן, ומקוואות זוכים לסיוע

  

   משקי הבית

 במדרגת המחיר –הצריכה של הכמות המוכרת ,  המדרגותיףתערמשולב במבנה הסיוע בין משקי הבית 

 אילו לא הייתה תמיכה צולבת היה מחיר .מעל למוכרת מוטל מסש נתמכת ועל הצריכה של הכמות –הנמוכה 

   2011היו בשנת ,  ולפי חישוביבהנחה זו.  לכל כמות המיםאחיד

  ק"ח למ" ש1.52  התמיכה בכמות המוכרת 

  ק"ח למ" ש3.04  המס על הכמות הנוספת 

ח וזה גם היה " מיליון ש274ובסך הכול הייתה התמיכה בצריכה של הכמות המוכרת במשקי הבית בתאגידים 

  .סכום המס שהוטל על הכמות הנוספת

  

 אני משתמש בנתונים שאספו אודי ניסן ומומי דהן עבור להדגמה? מי זוכה לתמיכה וכמה ומי משלם מס וכמה

בעקבות המשבר והפעולה ההסברתית של רשות , והיום 2003 הם לשנת םמספריה. משקי בית בירושלים

. משפחותבמים ב  לא היו שינויים גדולים בשימוש היחסי שמאזאך סביר להניח ;הצריכה נמוכה יותר, המים

כל נפש נוספת ; ק לשנה" מ125 של בודד הייתה הצריכה: בצריכת המים" יתרונות לגודל"הנתונים מצביעים על 

כך , ככל שהמשפחה גדולה יותר, כתוצאה מכך. ק לשנה או פחות" מ30-את הצריכה המשפחתית בהגדילה 

                                                 
  ).ועדת ביין(היה חבר ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים , הפקולטה לחקלאות, יואב כסלו* 

  .האחריות על הכתוב והחסר היא עלי. גלעד פרננדס ודוד קוכמייסטר העירו לטיוטה קודמת: תודה
המעוניינים יוכלו לקבל ממני נוסח . לא יוצגו כאן ההסברים המלאים לערכים המספריים,  מפני קוצר היריעה1

  .מפורט יותר של המאמר וכן את קובץ הנתונים והחישובים
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ק " מ35והיא הייתה , ק לשנה" מ80במשק בית בן שתי נפשות הצריכה לנפש הייתה . קטנה צריכת המים לנפש

ים  בצריכת המים של המשפחות הגדולות שבמקר על כןתעריף המדרגות תומך. לשנה במשפחה של עשרה

  , 2011במחירי שנת  ושל ניסן ודהןבנתונים , ושוב להדגמה. רבים הן גם העניות

 268המס על הכמות הנוספת היה ,  לשנהח" ש109במשפחה בת שתי נפשות התמיכה בכמות המוכרת הייתה 

  ח" ש158ועל כן המס נטו היה , ח"ש

  ח" ש127למשפחה בת שש נפשות הייתה תמיכה נטו של 

   ).היא לא הגיעה לכמות שמעל למוכרת(ח " ש532נפשות הייתה תמיכה של ולמשפחה בת עשר 

  

סביר שבעלי גינות משתמשים בכמויות , למשל. גודל המשפחה אינו הגורם היחיד שמשפיע על צריכת המים

נושאים בעול מימון התמיכה ) כמוני(זוגות בבתים צמודי קרקע . גדולות של מים מאלו שגרים בבתים משותפים

  . ת יותר מאחריםהצולב

  

  מיצוי הזכויות

למשפחות שלא דווחו תהייה הכמות . המשפחות אמורות לדווח לתאגידים על מספר הנפשות במשקי הבית

האם מיצוי הזכויות , במילים אחרות; אפשר לשאול האם כל המשפחות מדווחות. המוכרת כמו לשתי נפשות

לצורך זה . כאן ניסיתי לבדוק זאת לתאגידים, רושליםניסן ודהן בחנו את השאלה בי? לכמות המוכרת הוא מלא

  לנפשהכמות המוכרת (36-מכפלת מספר התושבים ב, "הכמות המוכרת התיאורטית"חישבתי לכל תאגיד את 

היא מתעלמת מכך , למשל; היא מספר מקורב, כמו ערכים אחרים במאמר, הכמות התיאורטית. )2011בשנת 

להלן .  לכמות המוכרת שנוצלה בפועל נוחההשוואהמאפשרת   היא אבל,השבודדים זוכים למכסה מוכרת כפול

  .השיעורים לתאגידים אחדים

  

  2011 בשנת ניצול הכמות המוכרת התיאורטית
   אחוזים67    הגיחון

  96  מי אביבים
  70  מי אשקלון

  61    מי רהט 
  137  מי הרצלייה

  

ייתכן שמשפחות . רישום חלקי וגודל המשפחה: אני יכול לחשוב על שני גורמים לניצול חסר של הכמות המוכרת

 בתל .מסיבות שאינן קשורות רק במים, על מספר הגרים במשק הביתלתאגיד רבות בירושלים נמנעות מלדווח 

ברהט המשפחות גדולות ; באשקלון התאגיד צעיר ואולי לא הספיק לפקוד את כולם; אביב נראה שהדיווח מלא

הוא רשם ,  התאגיד של הרצלייה עלה על כולם.תרכו פחות מהכמות המותר שרבות מהן צייתכןבמיוחד ועל כן 

  . תיאורטית אחוזים למעלה מהכמות ה37 כצריכה מוכרת

  

הפן השני הוא התשלום . הצרכנים משלמים פחות עבור המים, ככל ששיעורה רב. לצריכה המוכרת שני פנים

 שספקו לתושבים ותמורתה הם  המוכרתת הכמועלהתאגידים מדווחים ). להלןנראה (עבור רכישת המים 

  . משלמים למקורות מחיר נמוך יחסית

  

  תאגידים

וכך גם היטלי ההפקה ( נוצר בכך שהתעריפים שהתאגידים משלמים למקורות אינם זהים בין התאגידיםהסיוע 

ת מחיר היו כל התאגידים משלמים למקורו, אילו לא הייתה תמיכה צולבת,  ושוב).לתאגידים שמפיקים בעצמם
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תאגיד ששילם מחיר . )מ"לפני מע (ק"ח למ" ש3.08 , לפי חישובי;זהה ואחיד עבור המים לשימוש משקי הבית

   לתאגידים,2011לשנת , למשל. זכה בתמיכה והאחר נשא במס, ממוצע נמוך יותר

   מהתשלום בפועל12% שהיווה אזח "ון שי מיל13הגיחון נשא במס של 

   מהתשלום8%ח שהיווה " מיליון ש3מיטב שילם מס של 

   מתשלומיו 22%, ח" מיליון ש4מי ברק זכה לתמיכה של 

  . מהתשלומים ששילם למקורות37%, ח" מיליון ש3התמיכה במי עירון הייתה 

  

  רווחים ותמיכות

, 2010בשנת , לפי הדיווח. ים ויש שמפסידים יש שמרוויח כאלההתאגידים הם יחידות כלכליות וכדרך יחידות

התאגידים שונים בגודלם ולכן . ח ולתאגיד מיטב היה רווח של סכום דומה" מיליון ש20ם הפסד של הגיחון רש

להגיחון היה הפסד ). מוסדות ואחרים, משקי בית: של הצריכה העירונית(ק " למהשוואה מתאימה היא של רווח

ק ולמי "ח למ" ש0.24למי ברק היה הפסד של , ק"ח למ" ש1.25למיתב היה רווח של , ק" אגרות למ43של 

   .ק"ח למ" ש2.90עירון הפסד של 

  

, על כן, תפקיד האסדרה הוא ."תפעילות חיוני"שעוסקות ב" חברות לשירות ציבורי"התאגידים הם , בלשון החוק

יש לשמור שלא , וכיוון שהם גם מונופולים בתחומיהם, שלא יפסידו, לשמור על היציבות הכלכלית של התאגידים

רשות המים קובעת את המחירים שהתאגידים משלמים למקורות ובכך היא משפיעה . ל למידהיזכו ברווחים מע

 מוצגות 1 באיור .הן על הכנסות התאגידים והן על התמיכות שהם מקבלים או המסים שמוטלים עליהם

  . עבור התאגידים להם היו נתונים– 2010בשנת ) וההפסדים(  כנגד הרווחים2011בשנת ) והמסים(התמיכות 

  

  

איור 1: רווחים ותמיכות בתאגידים
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בשנה המאוחרת  גדולה יחסית  לתמיכהזכה 2010תאגיד שהפסיד בשנת התמונה הכללית שמתקבלת היא ש

 שתי –נקודות רבות רחוקות מהקו , ו המגמה שנוסף לאיור שיפוע שלילי אף כי המגמה הזו אינה חזקהלק. יותר

הנקודה למעיינות ( התחתון ועכו מעלות המים הן לתאגידים כפרי הגלילאחוזים  140-הגבוהות עם תמיכה של כ

 המטרה בהצגת האיור אינה . והשיפוע אינו מובהק סטטיסטית–) זיו הייתה חיצונית עוד יותר והושמטה מהאיור

אלא להצביע על הבעיה ולשאול כיצד , להוכיח כביכול שרשות המים יוצרת תמיכה צולבת בתאגידים מפסידים

  . נקבעים המחירים
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  בין מגזרים

המים למגזרי החקלאות . התשלום של כל הצרכנים מכסה את עלות התאגידים וחברת מקורות במלואה, כאמור

 במחירים נמוכים מן העלות של הספקתם ועל כן המגזר העירוני תומך תמיכה צולבת בשני נמסריםוהתעשייה 

רי בסכום כולל  סבסוד בין מגז2011מבקר המדינה מוסר שהתעריף לצרכן הביתי גילם בשנת . המגזרים הללו

התמיכה הבין מגזרית היא בסכומים גדולים ורשות המים פועלת . ק"ח למ" ש1.1או , ח" מיליון ש727של 

  .התמיכה הזואת להעלאת התעריפים בחקלאות ובתעשייה ולצמצום 

  

  בירור משפטי

 במדיניות כנגד פרטים שוניםת המשפט הגבוה לצדק ילברשויות מקומיות ואחרים  עתרו 2010, 2009בשנים 

האחת ; ונשתי תביעות היו קשורות לעניינ .2012העתירות אוחדו ופסק הדין ניתן בחודש ינואר . רשות המים

בית המשפט דחה ". קביעת תעריפים אחידים בכל הארץ היא למעשה הטלת מס"הייתה של מניב ראשון שטען 

 בעניין זה לא הייתה .פליההעדר ה באומרו שתעריפים אחידים מקיימים את עקרון השוויון והיעתירהאת ה

   .בפסק הדין התייחסות לטענת המס

  

התביעה השנייה הייתה של מרכז השלטון המקומי ובה הוא ביקש שהמדינה תנמק מדוע תמיכה למגזרים 

 הם כאן הסכים בית המשפט שלא ברור אם תעריפי המים. מסוימים תהייה ממחיר המים ולא מתקציב המדינה

  ועל כן קבע ). אינני יודע מה זה מחיר טהור(מס או " מחיר טהור"

המדינה תגיש תגובתה . תנאי המורה למדינה להשיב לשאלת סיווגם של מחירי המים כמחיר או כמס-יצא צו על

  . יום30בעניין זה תוך 

   אלא בחוק... לא יוטלו ... מסים משק המדינה בו נאמר : חוק יסודנראה ששורש העניין הוא ב

תשובתה רשות לדחות את המדינה ביקשה .  לאור אמירה זו המשפט לבדוק את כללי מועצת המיםביתבכוונת ו

  . העניין עדיין לא הוכרע, ולפי הידוע לי

  

  בעד ונגד

המשתמשים במים מכסים את מלוא : ביסוד המבנה המיוחד של התעריפים עומד העיקרון של כיסוי העלויות

אפשרות גם אך יש , אכן את העלויות יש לכסות .ותאגידי המים והביובהעלויות השוטפות של חברת מקורות 

 או בחקלאות ,במקומות בהם האספקה יקרה, תתמוך מתקציבה בצריכת המים המוכרתש  היאשהמדינה

מכוסה במסים שמוטלים בשיעורים גבוהים שהתקציב מקורה הוא מהיתרון בתמיכת המדינה הוא ש. ובתעשייה

שתמיכת המדינה מותנית בשיקולי תקציב , כפי שלמדנו מהניסיון, החיסרון.  הגבוההיחסית על בעלי ההכנסה

ההסדר של כיסוי העלויות בתעריפים עדיף על , לדעתי, על כן. משתנים ומקשה על ניהול משק מים יציב ומסודר

לות משפחות גדו,  במימון אספקתםמשתתפיםכל תושבי המדינה צורכים מים וכולם : הישענות על התקציב

  .והתמיכה בחקלאות ובתעשייה הולכת וקטנה,  לכמות מוכרת גדולהזוכות

  

המבקר גוער ברשות המים פעמים אחדות על כך שהיא קבעה את ? מה צריכה להיות הכמות המוכרת, אם כך

 זו ".כלכליים ופיזיולוגיים-במכלול השיקולים ובכלל זה שיקולים חברתיים"ת המוכרת ללא התחשבות והכמ

עבודת מטה " תחרוש ותחפור ותעשה יאגם אם האך . הרשות עצמה הסבירה זאת; ת לדלת פתוחההתפרצו

קביעת .  את הכמות המוכרת האחת ואין בלתהדיר שיגגנוזף כלל צדק וחשתלא היא , כדבר הביקורת, "מעמיקה

ד יעמדו  משולבת בשיקולים אנושיים וחברתיים שתמי–המס על הכמות שמעל ,  ובן זוגה–הכמות המוכרת 

  . אפשר להימנע- מכך אי.היו נושאים לוויכוחילביקורת ו
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  עצים ויער
כך . במיוחד בקביעת התעריפים, דוח מבקר המדינה עוסק בפרטים רבים שקשורים לפעולתה של רשות המים

 ועל הגופים המבוקרים לדעת שכל צעד שלהם עשוי  לפרטיוהמבקר לקבל את המידעבכוחו של , צריך להיות

במונחים של  ,הקונצפציה –  הכלליתפיסהאולם יחד עם פעילות פרטנית צריכה להישמר הת.  לביקורתלעמוד

  . נקודותתי אעיר על ש.יערהסתר על מנת שמרוב עצים לא יו – פעם

  

  "משק כספים סגור"

סעיף הביקורת הראשון בדוח הוא על כך שרשות המים מכירה בתשואה על ההון כחלק מעלות הספקת המים 

קב כך גם מתירה לתאגידים שיש להם רווחים להעביר דיבידנדים לרשויות המקומיות ולשלם להן ריבית ובע

 , עמדת המבקר היא שהתאגידים קמו כמשק כספים סגור וההכרה בתשואה.כנגד סכומים שנרשמו כהלוואות

  .תשלומי הדיבידנדים והריבית הם הוצאת כספים ממשק המים למטרות זרות

  

הוא אינו . אך הוא ביטוי מוטעה ומטעה, שק כספים סגור מופיע במסמכי ההסבר של רשות המיםאמנם הביטוי מ

  :החוק מונה בין מטרותיו. מופיע כלל בחוק התאגידים

להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך   )2(

  ;הפעלתן ומתן השירותים, השקעות במערכות המים והביוב

ושיתוף משקיעים פרטיים ,  הון להשקעות במשק המים והביובלאפשר גיוס  )3(

  ;בבעלות ובחלוקת הרווחים

  ועוד 

   חברות לשירות ציבורי, לפי חוק זה, לשם השגת מטרות החוק יוסמכו הרשויות המקומיות להקים

  .התאגידים הם החברות הללו

  

הן , ות תשומות ומוכרות שירותיםרוכש, הן משק פתוח,  אינן משק סגוריםחברות כלכליות שמעניקות שירות

 הכנסהכמו כן יש להן בעלים שזוכים ל. מחזירות את הסכומים שלוו ו– בהלוואות או באגרות חוב –מגייסות הון 

הרשויות המקומיות העבירו רכוש לתאגידים וכנגדו הפכו לבעלים של . בעת שנוצרים לחברות רווחים לחלוקה

הן בעלים של חברות שלהן יש צינורות ובריכות , ינורות ובריכות איגוםהן אינן יותר בעלים של צ. התאגידים

 רכוש וא ה)השווי כיחידות כלכליות(ים  התאגידהשווי שלחלק מ, הבעלות הזו מתממשת בשתי צורות. איגום

על החלק הראשון התאגידים הרווחיים . הרשויות וחלק אחר נרשם כהלוואות בעלים מאת הרשויות לתאגידים

  .להעביר דיבידנדים ועל החלק השני הם משלמים ריביתיכולים 

  

ם יהתאגיד. כאן לא דייק". עד עולם "לרשויות המקומיות המבקר מציין שהתאגידים ישאו בתשלומי ריבית

, גייס כספים בשוק ההון,  התאגיד של ראשון לציון,מניב, למשל.  שנים15נדרשים להחזיר חובם לרשויות תוך 

 כנראה .ותוך שנים אחדות יפרע כל חובו לעירייה ולאחריםלק מן ההלוואה לעירייה החזיר ח, באגרות חוב

ערך המניות של תאגיד שהחזיר חובו לרשות , כדאי לשים לב (. למלווים זריםשהמבקר אינו פוסל תשלום ריבית

  .)תיד וייתכן שתוכל לממשן בע המקומיתהמניות הן בבעלות הרשות.  גדל– או פדה אגרות חוב – המקומית

  

 השקעות וחידוש מימוןבדרך כלל ל, תשלום ריבית הכרחי בכדי שלווים יסכימו להעמיד הון לרשות התאגידים

 ולא יצטברו חלוקת הרווחים מבטיחה שסכומים שעולים על הדרוש לפעילות התקינה של התאגיד יוצאו. נכסים

לשירות (מסרו לרשויות המקומיות האפשרות שיהיו רווחים והם יי, יתירה מזאת. בו להוצאות מלאכותיות
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ם יוצר יהתאגיד של מבנה האסדרה, ללא הרכיב הזה. מעודדת את המנהלים לפעול ביעילות) התושבים

תפקיד האסדרה הוא לשמור שהרווחים לא יהיו  (.ל שאפשרכו להראות הוצאות גדולות כתמריצים למנהלים

  .)מוגזמים

  

 בנכסים של מחלקות  העברהשקעות,  במיוחד; חסרת בעיות הרשויות בתאגידים אינה שלבעלותה, עם זאת

 בגלל זה .מומנו ברובן בהיטלי פיתוח ששלמו מי שהתקשרו למערכות המים והביוב) שהועברו לתאגידים(המים 

 זה עניין סבוך שמועצת רשות המים עובדת עליו כבר שנים ולםא,  היא חלקיתבתעריפי המיםההכרה בפחת 

  .  לא נוכל להרחיב כאןמבקר המדינה מעיר אך. אחדות ועדיין לא נפתר

  

  שיתוף הציבור

 הוספת נציג של הצרכנים  מסירת מידע לציבור וממליץ על ועלבסיום הדוח מעיר המבקר על הצורך בשקיפות

 מסתירה במתכוון מידע  גםאך היא, דע רב לציבורי ואכן רשות המים מוסרת מ.מועצת רשות המיםהביתיים ל

) אפילו לא נדחו בנימוס(בקשות לא נענו שלוש לאחר ש, נה ביקשתי פרטים על עלויות מקורותלפני כש. חשוב

 אולי המבקר יצליח במקום. גם אז רשות המים הוליכה אותי שולל. פניתי לפי חוק חופש המידע ושילמתי אגרה

  . נכשלתישאני

  

ח מתקבל הרושם שהיום העיסוק מקריאת הדברים בדו. עניין אחר הוא השתתפות הציבור במועצת רשות המים

מחר יהיה דוח על המים לחקלאות והמבקר יציע , הוא בתעריפים לצרכנים ביתיים וההצעה היא לצרפם למועצה

נראה ". ירוקים"ההצעה תהייה להוסיף חברים , בעקבות דיון במים לטבע, לצרף חקלאים למועצה ומחרתיים

  . ומה מקום הציבורמה תפקיד המועצה, כאן חסרה התפיסה הכוללתגם ש

  

לפיה מועצת רשות המים היא גוף הציעה תפיסה ) אבנימלך'  בה היה חבר גם פרופועדת ביין(ועדת החקירה 

הועדה המליצה על הקמת מועצה , אולם בכדי שתהייה בקרה מבחוץ. שאחראי לביצוע ולכן יש להימנע מלנפחו

הממשלה אמצה כביכול את המלצות . הביע דעהלנטר ול, ציבורית לענייני מים שיהיו לה האמצעים לבחון

אולם המועצה הציבורית בהצעת החוק רחוקה מהמועצה . הוועדה והגישה לכנסת הצעה לתיקון חוק המים

ר ועדת הכלכלה של הכנסת והצבענו על "כתבנו ליו, חברי ועדת החקירה לשעבר, שלושתנו. המומלצת

מפני ] אנרגיה ומים[ משקפת פחד של הרשות והמשרד הצעת החוק"ההבדלים בין ההמלצה להצעה והוספנו 

  .הכנסת עדיין לא הגיעה להחלטה". מוטב שלא תקום ]כמו המוצעת[מועצה כזו  ... .חשיפה ויראה מביקורת

  

  לסיכום

ולא .  מורכבות ומציבות אתגר לא פשוט לאסדרהןהיבטים שקשורים בההשאלות של התעריפים וה, כפי שראינו

ה של התאגידים להקפיד גם על איכות השירות ויעילותו ובהתאם לכך גם על הצטיידות על האסדר, רק זאת

אין אסדרה מושלמת מפני שלמאסדרים לא יהיה אף פעם . בנייה וחידוש של נכסים ומקצועיות הצוותים, נכונה

  . או של תחומים אחרים במשק המים, כל הידע שדרוש לפיקוח וניהול מדויקים של מגזר התאגידים

  

סביר . הכרה בפחת מים מסוים לפי אופי היישוב בו פועל התאגיד, כגון; "נורמות"היום התעריפים נקבעים לפי 

יהיו שהוצאותיהם תהיינה גדולות מהצפוי ואחרים יראו ; שבעתיד התאגידים יתפלגו לאו דווקא לפי הנורמות

קבוע עבור כל אחד מהם מחירים  רשות המים תיאלץ לשקול את מצבו של כל תאגיד בנפרד ול.הכנסות נאות

ב קשיים מיוחדים מפני שדרך חישוב המחירים ומבנה התמריצים בתאגידים מעודדים י המצב הזה יצ.מתאימים

 כבר היום איננו יודעים אם הביקורת לפיה לתאגידים .הוצאות שבסופו של דבר תבואנה על חשבון האחרים
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יהיו מקומות בהם יפעלו תאגידים במשק מגוון : תן את הקושי גיוון יוכל למ.מנגנונים מוגזמים אינה מוצדקת

 יהיו גם מקומות בהם האחריות לשירותים .ואחרים בהם תמשכנה הרשויות המקומיות לספק שירותי מים וביוב

לדרוש התייעלות במקום ,  אפשר יהיה אז להשוות את הביצועים של היחידות השונות.ות פרטיםייתהייה ביד

 באפשרה גיוון החלטת ממשלה מלפני שנה הלכה בכיוון ה.להחליף את ההנהלה, ין ברירהאם א, שצריך ואף

שתוכלנה , היא התירה תאגידים ולא יחידות עצמאיות,  אך ההליכה הייתה חלקית.רשותיים-תאגידים חד

לים אלה שיקולים שעו. שיתוף עם אחרים ותעריפים לשירותיהן, מרחב השירותים, להחליט על אופי פעילותיהן

  . פועלהמבקרלות השדה בו ו חורגים מגבעקבות הביקורת אבלב
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