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 מים והשקיההוכן עבור 

 
 ההסדרה הכלכלית של שני משקי המים

 
). 2005, כסלו(לפני שבועות אחדים כתבתי בביקורת על ההצעה להקים רשות ממשלתית חדשה למים 

הכלכלית של משק ) הרגולציה(אנסה לברר כאן את שאלות ההסדרה , המאמר הזה מכוון לגישה בונה
אין זו מסכת . להצביע על קווי דמיון ולדון בקשיים מיוחדים למגזרים, ק המים העירוניהמים הארצי ומש

המאמר מוגש כקווים למחשבה , מפני קוצר היריעה ומפני שאיני מכיר את כל הפרטים הדרושים; מוגמרת
 יש נקודות, הארצי והעירוני, למשקי המים. לא לכל השאלות שתעלינה יש לי פתרונות; וכהצעה לדיון

היא ברשיון ,  במקומות בהם יש הפקה עצמית;הרשויות המקומיות מקבלות מים מהמשק הארצי: חיבור
הרשויות המקומיות מוסרות שפכים או קולחים ; האחראי על ההסדרה של כל משאבי המים, נציב המים

ם הגופי. אולם שני המשקים שונים זה מזה בגופים הפעילים ובהסדרה הכלכלית. למשק המים הארצי
מפעלי , מקורותחברת : במגזר הארצי; הפעילים במגזר העירוני הם מחלקות מים מקומיות ותאגידים

ברוחב , ההסדרה הכלכלית במגזרים נבדלת בהתייחסות החוקית. אגודות ופרטיים, טיהור והשבה, התפלה
 . היריעה ובמורכבות

 
חברות של שירותים ציבוריים טיהור והשבה מכונים במינוח שבחוק בשם , ספקי מים ושירותי ביוב

לפחות מונופולים , הם מונופולים, מפני שהם בעלים של רשתות הספקת מים וסילוק ביוב. חיוניים
מצד :  להסדרה שתי משימות1.על כן הם כפופים להסדרה ציבורית שמטרתה להגן על הצרכנים; מקומיים

, כלומר; להגן על יציבות השירותאחד להבטיח שירותים באיכות גבוהה ומחירים נמוכים ומצד שני 
לחדש ציוד , לשמור שהחברות לא תנצלנה את מעמדן כמונופולים אך תהיינה רווחיות ותוכלנה להתקיים

 2001ההסדרה של משק המים העירוני מפורטת במפורש בחוק תאגידי מים וביוב משנת . ואף להשתפר
נראה שלהבדל יש שתי . סדרה כלכליתאינו מטפל בה, שלפיו פועל משק המים הארצי, אך חוק המים

 ואז לא היתה אצלנו מודעות לבעיות ההסדרה 1959חוק המים נחקק בשנת : האחת היסטורית; סיבות
בהן הצד הכלכלי של פעולת , ואילו חוק התאגידים הוכן לאור הניסיון שהצטבר בארצות אחרות, הכלכלית

הסיבה השנייה היא . ולמדנו, יה ממי ללמודה. חברות השירותים הציבוריים מוסדר בחוקים ובתקנות
שההסדרה הכלכלית של משק המים הארצי מורכבת וקשה מהסדרת המשק העירוני ועל כן לא נוסחה 

גם ההצעה לרשות מים ממשלתית חדשה (לא בחוק המים המקורי ולא בתיקונים שנעשו בו מאז , במפורש
 ). לא מטפלת בהסדרה הזו

 
על כן נוצרו והתפתחו כלים . היה בה צורך,  הארצי לא נקבעה בחוקאף אם ההסדרה של משק המים

 . לאחר הדיון במשק העירוני, הם יתוארו בקצרה בהמשך; ניהול ובקרה כלכליים, ודרכים לפיקוח
 
 

 משק המים העירוני
. ממחלקות ברשויות המקומיות לתאגידים עצמאיים, משק המים העירוני נמצא עתה בתקופת מעבר

בהסדרה . אך התוכנית היא להפכם בעתיד לחברות פרטיות, קמו הם בבעלות העיריותהתאגידים ש
, למען הקיצור. הכלכלית במגזר אני מתכוון להסדרה של פעולת התאגידים והחברות שתבואנה אחריהם

הגוף , )2001 –א "תשס, חוק תאגידי מים וביוב(על פי החוק . תאגידים, אשתמש במונח שהפך למקובל
הרשות או : ושוב לקיצור;  מים וביוב- פעולת התאגידים הוא הרשות לשירותים ציבוריים שמסדיר את

כיוון שהתאגידים הם מונופולים ). רשות וממונה: אני מתעלם מהכפילות בהסדרה(רשות התאגידים 
ולהבטיח הספקת שירותי מים , המשתמשים במים, תפקידה של הרשות הוא להגן על הצרכנים, בתחומיהם

משימת ההסדרה אינה קלה באשר . באיכות טובה ובמחירים נמוכים ככל האפשר, אמינים, סדירים—וביוב
הרשות אינה יכולה לדעת כל מה שמנהלי התאגידים יודעים על , מטבע הדברים; המידע אינו סימטרי

ההיבטים הטכניים והכלכליים של הספקת השירותים והיא תצטרך לנווט את המדיניות שלה לפי מיטב 
                                                 

. מציג את בעיות ההסדרה של שירותים ציבוריים ודן בהרחבה בקביעת המחירים) 2001(מוסנזון   1
 .מעלים הצעות להסדרה במשק המים) 2004(רוזנטל ושחם 
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אמות מידה לפעולותיהם של , עד כה הכינה הרשות סל שירותים. ידע והמקצועיות שתוכל לגייסה
ועתה היא בוחנת את ) הדוח שלה נמצא באתר הרשות, ועדת גרונאו(מנתה ועדה מייעצת , התאגידים

 .המלצות הועדה לקראת קביעת תעריפים לשירותי התאגידים
 

 התעריפים
אם העלויות לא ; תעריפים לכיסוי העלויות של הספקת השירותיםהרשות תקבע את ה, על  פי החוק
בעלויות מבחינים בין עלויות שוטפות לעלויות . סביר שהתעריפים יהיו מיוחדים למקומות, תהיינה זהות
, ש"תשלום למט, היטל הפקה במקום שיש הפקה פרטית, מקורותרכישת מים מ, בשוטפות. הון ומימון

. משאבות ובריכות אגירה, צינורות—בעלויות ההון נכסי ייצור; ל ודומיהםחשמ, דלק, חומרים, עבודה
הרשות תישען על הידע ההנדסי והניסיון ; קביעת מרכיב העלויות השוטפות בתעריף פשוטה יחסית
סביר שהרשות תוסיף דרישות התייעלות . שהצטברו במחלקות העיריות ויצטברו בעתיד בתאגידים

 ).  לכוון את החברות להתייעלהתעריף יקטן בכדי, כלומר(
 

. הקושי בנכסים הוא לקבוע את משך הקיים שלהם. קשה יותר—הנכסים והמימון—קביעת מרכיב ההון
אולם יש שנכס מתקלקל , גם נציב המים פרסם לוח כזה, יש לוחות מקובלים לאורך החיים של נכסי ייצור
ויש שנכס , ליפו להבטחת שירות תקיןואז צריך להח, או בלה לפני שהגיע לתום תקופת הקיים שלו

האפשרויות הללו מקשות . ממשיך לתפקד כהלכה שנים רבות ואפשר לדחות את החלפתו ולחסוך בעלות
 .על קביעה מכנית של התעריפים

 
הון , המימון של חברות עסקיות הוא משני מקורות, בדרך כלל. גם קביעת מרכיב המימון מעלה קשיים

משימת . ביר שגם המימון של תאגידי המים והביוב יהיה מורכב מהון עצמי ומחובס). הון זר(עצמי וחוב 
מימון , לפי צורכיהם, הרשות תהיה לקבוע את מרכיב עלות המימון בתעריף כך שהתאגידים יוכלו לגייס

היא שווה או קרובה לשער הריבית שמקובל במשק , עלות החוב קלה יחסית לקביעה. משני הסוגים
העלות של ההון העצמי היא התשואה . לחברת החשמל, למשל; רות לשירותים ציבורייםלהלוואות לחב

התשואה הזו גבוהה מעלות . שהמשקיעים בחברה צריכים לקבל על מנת שיסכימו להשאיר בה את כספם
עלות המימון של החברה היא סכום העלות של ההון העצמי והעלות של . ההון הזר בגלל מרכיב הסיכון

, אם כך. העלות של שקל מימון היא העלות המשוקללת של החוב וההון העצמי, במלים אחרות, או; החוב
ככל שרב ? כמה יהיה הון עצמי וכמה הון זר? כיצד קובעות חברות את הרכב ההון שלהן, נשאלת השאלה

וד אולם ככל שרב ההון הזר גדל הסיכון שהחברה לא תוכל לעמ, קטנה העלות הכוללת של ההון, ההון הזר
בגלל יתרונות העלות מצד אחד . בחובותיה אם היא תיקלע לקשיים ואז אולי אף תיאלץ לפשוט את הרגל

איננו רואים בדרך כלל חברות שהמימון שלהן כולו הון עצמי או כולו הון , וסכנת ההתמוטטות מצד שני
 2.זר
 

 סיכון ומימון בתאגידים
הודאות ביחס למחירים של התשומות -יאת א—תנאי השוק קובעים את הסיכון, בחברה בתחרות

בחברות . והחברה משתדלת לקבוע את הרכב המימון שמתאים לה—והתפוקות ופעולות המתחרים
מדיניות ההסדרה קובעת את התנאים הכלכליים של פעולת . נוסף סיכון ההסדרה, שירותים ציבוריים

אולי גם בחשמל במידה ( המים משקל מדיניות ההסדרה בקביעת הסיכון גדול במיוחד במגזר. החברות
כמויות המים שהתאגידים יספקו אינן משתנות לפי , במגזר העירוני הביקוש למים הוא בלתי גמיש): דומה

על כן יש לתאגידים שוק בטוח והמקום היחיד בו הם עשויים להיות מופתעים הוא בפיתוח . תנאי השוק
אולם המשקל של הפתעות כאלה  . של התאגידאיחור באכלוס פירושו עיכוב בהכנסות ; שכונות חדשות

על כן ההסדרה היא הגורם העיקרי שיקבע אם התאגיד יכסה . בפעילות הכוללת של התאגיד לא יהיה גדול
תעריפים גבוהים והכרה בהשקעות רבות : את עלויותיו ויראה תשואה נאה על ההון או ייקלע לקשיים

להרתיע משקיעים ולסגור את , יה לצמצם את ההכנסותהסדרה קפדנית עשו; משפרים את הכנסות התאגיד
ועדת גרונאו הציעה חמש ; סביר שהרשות תחליט על תעריפים קבועים לתקופה מסוימת. שערי הבנקים

ארוך והם עלולים ) לאחר הפרטה(אולם אופק התכנון של המלווים לתאגידים והמשקיעים בהם . שנים
ודאות - את הרשות כגורם משמעותי ביצירת איהם יראו, כלומר; לחשוש שמא ייפגעו בעתיד

 .בהכנסותיהם

                                                 
 .יש שמונים גורמים נוספים שמשפיעים על הרכב ההון של חברות אך לא ארחיב כאן  2
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השאלה העקרונית היא האם . אחת עקרונית ושתיים מעשיות, מכאן עומדות בפני הרשות שלוש שאלות

או שעיקר המימון יהיה בהון , רצוי שתאגיד מים שהוא חברת שירותים ציבוריים יישען על חוב גדול
, אולם אז. אפשר יהיה לקבוע תעריפים נמוכים יחסית, ן על הון זר רבאם המימון של התאגיד יישע? עצמי

במקרים , לאחר ההפרטה אפשר יהיה(ייאלץ המפקח להעלות את התעריפים , אם החברה תיקלע לקשיים
החברה , אם רוב המימון יהיה בהון עצמי, לעומת זאת). להעביר את החברה לבעלים חדשים, קיצוניים

כך שלמעשה הבעיה היא בעיה של . ליים חולפים ללא צורך בשנוי התעריפיםתוכל לספוג קשיים כלכ
ההסדרה תקבע את החלוקה הזו ובקביעת התעריפים . הודאות בין התאגידים לצרכנים שלהם-חלוקת אי

 .תצטרך הרשות להתחשב גם בהיבט הזה של השפעת פעולתה
 

? יכה לקבוע כמרכיב בתעריףהשאלה המעשית הראשונה היא מה התשואה להון העצמי שהרשות צר
השאלה השנייה היא האם הרשות . שיפוט וידע מקצועי, הרשות תתבסס בקביעה על בחינה של שוק ההון

או שהרשות , צריכה להסתפק בקביעת התעריפים ולהניח לתאגידים לקבוע בעצמם את הרכב ההון שלהם
? או לצמצם את חובם ללא אישורהצריכה להחליט על הרכב ההון הרצוי ולא להתיר לתאגידים להרחיב 

מצד אחד יעמדו על זכותם לחופש פעולה , השאלה הזו תחריף אם התאגידים יופרטו מפני שבעלים פרטיים
 .ומצד שני עשויים להיכנס לסיכונים גדולים בצפייה שהרשות תחלץ אותם ביום הדין

 
 מחירים ממוצעים ושוליים

עלויות , בקבועות. דים מספקים לקבועות ומשתנותאפשר לחלק את העלויות של השירותים שהתאגי
אנרגיה , )לפי נפח(ש "תשלום למט, רכישת מים—במשתנות; הנכסים וחלק ניכר מעלות העבודה

. התעריפים צריכים לכסות את כל העלות של שירותי המים והביוב שהתאגיד מספק, כאמור. וחומרים
, יא לקבוע תעריפים זהים לעלות הממוצעתה) אף כי לא תמיד אפשרית(הדרך הפשוטה לעשות זאת 

תעריפים שווים , אולם בדרך כלל מחירים שוליים. נקרא להם מחירים ממוצעים; של השירותים, ק"למ
הם מכוונים את המשתמשים במוצרים או בשירותים : יעילים יותר, לעלות השולית של השירותים

שולית בתאגידים למים וביוב במגזר קירוב טוב לעלות ה. להתחשב בעלות הנוספת שנגרמת למשק
ק אחד של מים גורם לתאגיד עלות נוספת בגובה "משק בית שמשתמש במ. העירוני היא העלות המשתנה

אפשר על כן לחלק ). בגבולות סבירים(העלות הקבועה אינה מושפעת מנפח השימוש ; העלות המשתנה
ותשלום לפי נפח שיכסה את העלויות את התשלום התקופתי לחלק קבוע שיכסה את העלויות הקבועות 

 . המשתנות
 

גם מי שברשותו : אפשר לתמוך בחלוקה הזו של התעריף לא רק בנימוקי יעילות אלא גם בנימוקי צדק
בית או דירה שאינם בשימוש ישתתף בכיסוי העלות הקבועה מפני שמערכת המים והביוב נבנתה גם 

השפעת היעילות זניחה מפני . א, וע ומשתנה הםהנימוקים נגד פירוק התעריף למרכיב קב. עבורו
על כן , הפירוק לא ישנה את צריכת המים ולא יגדיל יעילות—שהביקוש למים במגזר העירוני אינו גמיש

במיוחד בודדים , פירוק התעריף יגרום לכך שמשקי בית של משפחות קטנות. ב; עדיף תעריף אחד ופשוט
 .שלומים קבועים גבוהים יחסית לצורכי המים שלהםיחויבו בת, שרבים מהם אלמנים ואלמנות

 
פעמי למים -לפיו המשתמשים משלמים היטל פיתוח חד, מבנה התעריף שנהוג עתה במשק המים העירוני

ועדת גרונאו . מתקרב למבנה של מחירים שוליים, ולביוב ותשלומים שוטפים לפי נפח השימוש במים
כן בחרה . ההמלצה מנומקת בדוח; ת הנכסים לתעריף השוטףהמליצה על ביטול היטל הפיתוח וצירוף עלו

שאלת המחיר השולי תעלה בחדות . הועדה שלא להמליץ על חלוקת התשלום למרכיב קבוע ומשתנה
 .נוספת בדיון במשק המים הארצי

 
 תמיכות 
 אך הממשלה יכולה, משימת הרשות היא לקבוע תעריפים שיכסו את העלות של פעולת התאגידים, כאמור

כל תאגיד מקבל עם , החלטה אחת כזו כבר מתממשת. להחליט על תמיכה בתאגידים או בצרכנים שלהם
 מיליון 26(ח לתושב לסיוע בשיקום מערכות המים והביוב " ש260-הקמתו מענק ממשלתי בהיקף של כ

 מעלות השיקום והיתרה תבוא מכספי 75%המענק יכסה ). 100,000ח לעיר עם אוכלוסייה של "ש
השאלה אם רק התאגידים ייהנו מהמענק או שהוא גם יוריד את מחירי השירותים תלויה בפרטים . גידהתא

או אף בכל , הממשלה תוכל גם להחליט על תמיכה בקבוצות צרכנים. שהרשות עדיין לא סכמה סופית
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הרשות תקבע אז את התעריפים כך שיכסו את חלק העלויות שהתמיכה . הצרכנים בערים מסוימות
 .שלתית לא כיסתההממ

 
 השוואה תחרותית

רובם יהיו משותפים לרשויות מקומיות ,  תאגידים למים וביוב30תוכנית הממשלה היא להקים בארץ 
השוואה מובלעת . ריבוי התאגידים יאפשר לרשות להשוות את הביצוע הכלכלי של התאגידים. אחדות

מי יעיל יותר " בגדול"בתאגידים ויודעים הכלכלנים והמהנדסים ברשות מכירים את הנעשה , קיימת תמיד
במספר גדול של תאגידים אפשר גם לערוך השוואות סטטיסטיות ובחינות מפורטות של הגורמים . ומדוע

 .להבדלים בין התאגידים ולכוון את המדיניות להגברת היעילות ואיכות השירות
 

 טובת הצרכנים והכנסות התאגידים
נראה כאילו במשימותיה נוצרת סתירה בכך שבנוסף . גן על הצרכניםתפקידה של הרשות הוא לה, כאמור

גורמי ההכנסות —הרשות גם אחראית על אישור השקעות ותשואה, להיותה אחראית על תעריפים סבירים
בהחלטותיה שוקלת הרשות את טובת , עקרונית הסתירה היא רק למראית עין. והרווחים של התאגידים

ולשם כך יש ליצור תנאים בהם התאגידים ; ת למשק מים בנוי לתפקידוהצרכנים לטווח הארוך ודואג
 .עלות הבנייה תהיה על המשתמשים בשירותים, יטפלו בנכסיהם כהלכה ולפי העיקרון של כיסוי העלויות

 
בידי הגופים " יילכדו", במשק המים ובמגזרים אחרים, אסור להתעלם מהאפשרות שהמסדירים, עם זאת

: אינני מתכוון לשחיתות. דברים כאלה קורים במקומות רבים; ם למעלה מהדרושבהסדרה ויסייעו לה
ולעתים גם מעבר של עובדים —לאחר פעולה משותפת רבת שנים של רשויות מסדירות וגופים כלכליים

רצון להמשיך במתכונת שהתבססה ושיתוף , נוצרים ראייה דומה—מהמגזר הציבורי לגופים מפוקחים
גר של בניית ההסדרה הוא ליצור מבנים מוסדיים ופיקוח ציבורי שיצמצמו את האת. בהסתרת טעויות

מי ישמור על , כבר לפני כאלפיים שנה שאל משורר רומי; האתגר אינו חדש. הלכידה של המסדירים
 .עצמאות ושקיפות מסייעים בשמירה על השומרים? השומרים

 
 עצמאות ושקיפות

אם תתקבל הצעת החוק לרשות המים הממשלתית (תה הרשות עצמאית בפעול, לפי חוק התאגידים
אף כי מנהל הרשות וחברי , העצמאות היא ביחס לפוליטיקה). תאבד עצמאות הרשות לתאגידים, החדשה

רשות עצמאית תוכל לקבוע תעריפים לפי שיקולים מקצועיים וללא . המועצה מתמנים על ידי הממשלה
, אם מנהל הרשות יהיה פקיד במשרד הפנים, למשל—אם הרשות לא תהיה עצמאית. מעורבות פוליטית
ראשי ערים עם מהלכים : סביר שקביעת התעריפים תהיה מושפעת מלחצים פוליטיים—ואפילו פקיד בכיר

 .את החלטות הרשות ביחס לתאגידים שלהם" שפר"ל ול"במפלגה המתאימה יוכלו להגיע לשר ולמנכ
 

הם , במועצת הרשות חברים נציגי ציבור, האחד.  הרשותמחזקים את עצמאות, קבועים בחוק, שני גורמים
. הוא שקיפות ושיתוף הציבור, הגורם השני. אינם כפופים לשרים ויכולים לשמור על מקצועיות ההחלטות

; ההמלצות שקיבלה והחלטותיה, לרשות התאגידים אתר אינטרנט ובו נמסר דיווח מלא מכל דיוני הרשות
כך מתקיימים היום . הגיש חוות דעת בכתב ובעל פה בטרם תפסוק סופיתכן מזמינה הרשות את הציבור ל

; אך מן הראוי שהחוק יורחב למידע נוסף, למעשה שקיפות ושיתוף בהסדרת הפעולה של התאגידים
לחובה מפורשת לפרסם מידע באינטרנט ולא רק בדפוס ולחובה של התאגידים עצמם לפרסם , למשל

  3.ייםתקציבים וסיכומים כספ, תוכניות
 

הרחבה נוספת שמתבקשת היא מיסוד ערוצים דרכם יוכל הציבור בערים לחוות דעה על שירותי המים 
אפשרות אחת היא להקים מועצות צרכנים מקומיות להן יהיו התאגידים והרשות חייבים . והביוב במקומות

 .לדווח ואיתן יהיו חייבים להתייעץ

                                                 
יש שלושה ערוצים של , לבד מהתמיכה בתאגידים: קריאה ליתר שקיפות אינה התפרצות לדלת פתוחהה  3

; מדריך ומסייע, שגובה כספים, מינהל משק המים ברשויות המקומיות: תמיכה במשק המים העירוני
ונציבות המים שדרכה מועברים כספי תמיכה ; שמעביר מענקים למפעלי טיפול בשפכים, מינהל הביוב

הגופים הללו אינם מדווחים לציבור על . מפעלי השבה שנמצאים על הגבול בין המגזר העירוני לחקלאיב
 .כך גם הממונה על התאגידים אינו מוסר מידע על הצד הכספי של פעולותיו. פעולתם
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 משק המים הארצי
בעוד שבמשק המים העירוני , האחד. ובארבעה מימדים; רכב מהעירונימשק המים הארצי מגוון ומו

, כפי שראינו, במשק המים הארצי יש, הספקים של השירותים הם כולם תאגידים עירוניים למים וביוב
המימד השני בו משק המים הארצי שונה מהעירוני הוא בהתייחסות לעלות . קבוצות אחדות של ספקים

ות השולית החשובה היא עלות ההתפלה ותמחור שולי ישנה את אופי ההסדרה במשק הארצי העל; השולית
—כולל ההסדרה הכלכלית של ניצולם, הטיפול במשאבים—המימד השלישי הוא המשאבים. הכלכלית

ההכוונה של ההפקה בערים בהן יש הפקה עצמית היא חלק מההכוונה (נעשה במשק המים הארצי 
במשק העירוני במחירים בלבד ובמשק הארצי , א בשיטת ההקצאההמימד המבדיל הרביעי הו). הארצית

 . מחירים ומכסות
 

 ההסדרה של משק המים הארצי
משרד האוצר הוא שמסדיר את הפעילות , בהעדר התייחסות חוקית להסדרה כלכלית במשק המים הארצי

רת פעולת הסד. לעיתים בסיוע גופים ממשלתיים אחרים, בכל מקרה לגופו, לפי הצרכים, הכלכלית
; את המחירים שהחברה גובה) בחוק( נעשית בהסכם בין הממשלה לחברה והאוצר הוא שקובע מקורות

גביית היטל ההפקה והשחרור מההיטל ; למפעלי ההתפלה חוזים ארוכי טווח באחריות החשב הכללי
עלי נעשים בנציבות המים ונציב המים הוא שקבע שחקלאים יקבלו בחינם את מי הקולחים בפתח מפ

בהצעת החוק להקמת רשות המים החדשה נסוגה : כנראה שהמצב הזה נוח לאוצר. הטיפול בשפכים
ההצעה מבטלת את —למסד הסדרה מודרנית במשק המים, שזה אך נולד, הממשלה מהניסיון היחיד עד כה

משרד האוצר יהיה השותף הכלכלי הבכיר ברשות הממשלתית , לפי ההצעה, כן גם. רשות התאגידים
 . במשק המים הארצי והעירוני, קטן וגדול, וצעת וכך תגבר מעורבותו בכל צעדהמ
 

אך , אמנם מדיניות האוצר מכוונת לטובת המשק הלאומי כולו. המצב הזה אינו בריא, אפילו אם נוח
כישורים אלה צומחים . הסדרה כלכלית של גופים עסקיים גדולים מצריכה התמחות והיכרות עם הפרטים

אנסה להראות כאן . שאינו כורע תחת עומס מטלות ותחלופה מהירה, מתמיד במשימותיו, עיבצוות מקצו
, אם כך יהיה; רשות כלכלית ארצית למיםשעל אף המורכבות והקשיים אפשר למסד הסדרה תקינה ב

הרשות תוכל אז להיות (שהן החשובות לטווח הארוך , משרד האוצר יוכל להתמקד בשאלות מבנה
 .מקורותאתייחס רק למים שפירים ובעיקר ל, שלא להאריך). תהמשענת המקצועי

 
 מקורות

אך ;  יכולה להיעשות בדומה להסדרה הכלכלית של תאגיד עירונימקורותההסדרה הכלכלית של פעולת 
שנחתם " הסכם העלויות"קבועה ב,  היא הסדרה חוזיתמקורותהיום ההסדרה של . לא כך היא נעשית עתה
 :סכם יש חמישה היבטים עיקרייםלה. בין הממשלה לחברה

 ; כחברת שירותים ציבוריים לבין הפעולות האחרותמקורותהפרדה בין הפעולה של . א
—כלליות ועלויות נכסים מוכרים, הכרה בעלויות מסוימות כעלויות קבועות וביניהן עלויות שכר. ב

 ;קיימים ואלה שיתווספו בעתיד
 ;ק במפעלים"לפי נורמות למהכרה בעלויות אנרגיה כעלויות משתנות . ג
 ;למים שפירים וקולחים, קביעת תעריפים לשירותים של החברה. ד
 .כיסוי מתקציב המדינה של הפער בין העלויות המוכרות לבין הפדיון לפי התעריפים שנקבעו. ה
 

מבנה :  במסגרת הסכם העלויות מתקיימת בשלושה מקומותמקורותההסדרה הכלכלית של פעולת 
, תעריפים בסיסיים למים קובע משרד האוצר. במבנה לא אעסוק כאן. יפים והשקעותתער, החברה

נציבות המים אחראית על הפעולה הטכנית של . והוא משנה אותם מעת לעת, בהחלטות הממשלה והכנסת
חישוב ההצמדה של התעריפים למדדי מחירים מתאימים ושינויי המחירים מתפרסמים ברשומות בחתימת 

בועדה יושבים גם . ה על ההשקעות המוכרות של החברה מתקבלת בועדה בנציבות המיםההחלט. הנציב
 . הם נעזרים בייעוץ מקצועי חיצוני מיוחד למשרד, נציגי משרד האוצר ולפי שנאמר לי

 
 היטל ההפקה

עבור משק . היטל ההפקה מוסיף קושי להסדרה הכלכלית של משק המים הארצי בהשוואה למשק העירוני
גובה היטל . היטל ההפקה הוא חיצוני, וכן עבור מפיקים פרטיים ובהם גם אגודות אזוריות, רוניהמים העי

או ) במסגרת רשיון ההפקה(אם להישען על הספקה עצמית , עשוי להשפיע על ההחלטות של התאגידים
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כיוון שתקציב המדינה מכסה את הפער בין : מקורותשונה המצב ב. מקורותלהרחיב את הרכישה מ
לגובה ההיטל .  מקבלת החזר על כל תשלומי היטל ההפקהמקורות, נסות והעלות המוכרת של החברהההכ

 תתייחס להיטל כאל סעיף מקורותבעתיד ייתכן שייקבע נוהל אחר ואז . אין השפעה כלכלית על החברה
 .הוצאה שאפשר להקטינו בהכוונה של ההפקה

 
אפשר ? מי יקבע אותו: היא, שק המים הארצימבחינת ההסדרה של מ, השאלה העיקרית שההיטל מעלה

 :לחשוב על שתי אפשרויות
 .זו אפשרות שמתאימה לראיית ההיטל כמס; הוא יהיה חיצוני למשק המים, ההיטל ייקבע בממשלה. א
אפשרות שמתאימה לראיית ההיטל כמחיר שנגבה עבור שימוש ; הרשות הארצית תקבע את ההיטל. ב

 . במשאב ציבורי
 

הוא יהיה חיצוני לרשות הזו ומשימותיה לא תהיינה , ולא ברשות הארצית, יקבע בממשלהאם ההיטל י
, באמינות הספקה, בתעריפים—לדאוג לרווחת המשתמשים במים: שונות ממשימות רשות התאגידים

מוטת , אם קביעת ההיטל תהיה באחריות הרשות הארצית, לעומת זאת. ביציבות ואיכות השירות
במקרה כזה נוצרת . ה יותר ותכלול גם קביעת גובה התשלום לקופת המדינהמשימותיה תהיה רחב

אפשר  .התנגשות בין האחריות של הרשות כלפי המשתמשים לבין חובתה המקצועית לקבוע היטלים
להסביר שההתנגשות אינה אמיתית מפני שתפקיד הרשות לשמר את משאבי המים לטובת המשתמשים 

הרשות הארצית מקיימת את מדיניות הטווח —ייעים לשמירה הזוובקביעתה היטלי הפקה שמס, בהם
עם זאת צריך . הארוך כשם שהרשות העירונית עושה זאת בשעה שהיא מאשרת השקעות בתאגידי המים

 . הבעיה קיימת. להכיר בכך שההסבר הזה מותח את ההשוואה
 

היא , יו הכוחות המקצועייםשבה יה,הראייה הנכונה של ההיטל היא כמחיר ולכן הרשות המסדירה, לדעתי
 4.חשוב שעקרונות היטל ההפקה ייקבעו במפורש בחוק, אך בגלל הקשיים. שצריכה לקבוע אותו

 
 מחירים ממוצעים ושוליים

הראשון מקביל לאבחנה שנעשתה לעיל בקשר . במשק המים הארצי יש שני ממדים למחיר השולי
 חייבים בתשלום מקורותואמנם צרכני . נותבין עלויות קבועות ומשת—להספקת מים במגזר העירוני

איני יודע אם הגבייה עבור זכויות המים . ובתשלום משתנה לפי נפח הצריכה" זכויות מים"קבוע לרכישת 
שימוש נוסף במים פירושו : הממד השני של המחיר השולי הוא עלות ההתפלה. מכסה את העלות הקבועה

על כן העלות השולית היא העלות , ל המפעלים והייצורובטווח הארוך ההרחבה היא ש, הרחבת ההתפלה
המדיניות שנקוטה עתה היא לקבוע את ,  כפי שאני מבין זאת5.עלות המתקנים והעלות השוטפת, כולה

מים מותפלים ישתתפו בממוצע ויעלו , )ללא היטל ההפקה (מקורותהתעריפים לפי העלות הממוצעת של 
מחיר שולי יהיה שווה לעלות ההתפלה ליד מתקני ההתפלה , לעומת זאת. אותו לפי משקלם בהספקה

החוק או הרשות הארצית יקבעו . לפי הכיוון והמרחק של הולכת המים, וגבוה מהעלות הזו או נמוך ממנה
 .אם התעריפים במשק המים יהיו מחירים ממוצעים או שוליים

 
, לו ללא עודפים או גירעונותמכסה את העלות ש, מקורות, בתעריפים לפי מחירים ממוצעים ספק המים
תעריפים שוליים עשויים ליצור עודף אצל ספק המים מפני . אולם הגבייה אינה מכסה את היטל ההפקה

נניח . הדגמה קצרה תבהיר. אולם העודף הזה יקוזז עם היטל מתאים, שהגבייה גדולה מהעלות בפועל
ח ואחד ממאגר החוף בעלות הפקה " ש3אחד מהתפלה בעלות של , ק של מים" מספקת שני ממקורותש

 מבנה המחירים וההיטל בחלופות יהיה כלהלן. ח" ש0.50של 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.נראה שהגיע הזמן לבחון את ההיטל ודרכי יישומו לאור הניסיון שהצטבר  4  
 .אך לא ארחיב בהיבט זה כאן,  שונה בקיץ ובחורףאפשר להוסיף עלות שולית  5
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 בתעריף שולי  בתעריף ממוצע    
 ק"ח למ" ש3.00    ק"ח למ" ש3.00      עלות התפלה
 0.50        0.50        עלות מי חוף

 3.00        1.75        מחיר למשתמשים
 2.50        1.25        היטל הפקה בחוף

 1.75         1.75      נקי מהיטל  מקורותפדיון
 

 תהיה משוחררת מהיטל ההפקה מקורותו) 3.50/2 (1.75ק "בתעריף לפי מחיר ממוצע יהיה התשלום למ
 תחויב מקורותק ו"ח למ" ש3.00יהיה , אם יחול, התעריף השולי). כפי שנהוג היום, או שהוא יוחזר(

ח " ש1.75, הפדיון הנקי של החברה יהיה שוב שווה לעלות הממוצעת. ק"ח למ" ש2.50 בחוף בהיטל של
מפיקים פרטיים בחוף ישלמו את ההיטל לפי החלופה ועלות המים שלהם תהיה בכל אחת . ק"למ

 .תספקמקורות מהחלופות זהה למחיר המים ש
 

ית תוכל לפעול כמו רשות הרשות הארצ, בין אם התעריף יהיה לפי העלות הממוצעת או לפי השולית
צרכני המים למגזריהם יכסו את עלות ההספקה ותפקיד הרשות יהיה . התאגידים במשק המים העירוני

ומצד שני , 6 תפעל ביעילות ותוכל לכסות עלויות במחירים נמוכים יחסיתמקורות, להבטיח שמצד אחד
ד יכלול הסדרה של הנכסים התפקי. להבטיח את היציבות הכלכלית של החברה לטווח הקצר והארוך

 . וההשקעות של החברה
 

 תמיכות והקצאה כמותית
הממשלה החליטה על הקצאת מים למגזר ומתוכה . במשק המים הארצי התמיכה הגדולה היא בחקלאות

שינקה את "ואז הרשות תקבע את המחיר , ההקצאה הזו יכולה להימסר במחיר. כמות מסוימת של שפירים
בשני . קלאים תהיה במכסות ובמחיר שהממשלה תקבע מתוך שיקולי תמיכהאו שההקצאה לח" השוק

דרך אחרת לתמיכה היא . העלות התקציבית של התמיכה תהיה תוצאה של פעולת הרשות, המקרים הללו
שהממשלה תחליט על סכום התמיכה התקציבית בענף והרשות תקבע תעריפים לכיסוי חלק העלויות 

 . שמעל לתמיכה
 

יהיה נכון לבדוק ביסודיות את היתרונות , אם תקום רשות.  לחקלאות הם מחירי מדרגותהיום המחירים
אם תבוטלנה המדרגות אפשר יהיה לוותר על מכסות המים אך סביר יהיה . והחסרונות של השיטה

 . בשנות בצורת) אדמיניסטרטיבית(להשאיר מכשיר לסיוע בהקצאה מנהלית 
 

 סיכון והון עצמי
מים במשק המים הארצי גדולות מאשר במשק העירוני בגלל השונות הגדולה התנודות בהספקת ה

בשנה גשומה יוכל נציב המים להרשות הפקה רבה מהרגיל של . במשקעים ובהעשרה של מאגרי המים
עלות ההספקה .  תרכוש כמויות קטנות יחסית של מים ממפעלי ההתפלהמקורותמים ממקורות טבעיים ו

 בשנות בצורת תישען ההספקה במידה רבה יותר על מים מותפלים ובתקופת .של החברה תהיה אז נמוכה
 ותקטן מקורותתגדל העלות של , בשנים כאלה. חירום ייתכן אף שתקוצץ הספקת המים לחקלאות

כך . את הפער בין העלויות להכנסות, בכל שנה, הממשלה מכסה, לפי הסדר העלויות. ההכנסה של החברה
אפשרות אחרת תהיה שהרשות . נודות בהכנסות ובעלויות של החברהבת—הממשלה נושאת בסיכון

תהיה בסכום , אם תהיה,  תעריפים שיכסו הכנסות ועלויות ממוצעות והתמיכהמקורותהארצית תקבע ל
בממוצע . אזי תהינה שנים בהן לחברה יהיו עודפים ניכרים ובאחרות יהיו לחברה גירעונות; קבוע כל שנה
 היא שתישא באחריות ליציבות הפעולה הכלכלית וסביר שהיא תוכל לעשות זאת מקורות. החשבון יתאזן

 .רק אם להון העצמי יהיה משקל רב במימון החברה
 

 מפעלי תשתית במשק המים
. בדרך כלל המפעלים במשק המים הם מפעלי הספקה ועלות ההקמה וההפעלה שלהם מכוסה בתעריפים

שורה של , "נקז מזרחי"בימים אלה מתוכנן , למשל; ספקהאולם יש מפעלים שאינם קשורים במישרין לה

                                                 
 מחירים אחידים או שהמחירים ישקפו עלות מקורותהחוק או תקנות מכוחו יקבעו אם הרשות תגדיר ל 6

 .במקומות ואולי גם מחירים שונים לפי איכות המים
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. קידוחים שייתפסו מים מליחים במזרח החלק הדרומי של מאגר החוף בכדי למנוע כניסתם למי המאגר
בתעריף שולי . לעלות ההספקה, ובצדק, בתעריף ממוצע אפשר יהיה להוסיף את עלות המפעלים הללו

.  יהיה מקום להעלאת מחירים נוספת בגלל מפעלי תשתיתהמחירים קבועים לפי עלות ההתפלה ולא
והיא , בעלת מאגרי המים, נציגת הציבור, היא. המשמעות היא שהמפעלים ייבנו על חשבון הממשלה

מתקן הסינון באתר אשכול מייקר את העברת , בצורה דומה. שנושאת בעלות שימורם ושימור איכותם
. ן שילובו במערכת המים מקטין את היטל ההפקה בכינרתהמים מהכינרת למרכז הארץ ולדרומה ועל כ

 ).על חשבון ויתור על סכומים מהיטל ההפקה(המתקן ייבנה ויופעל על חשבון תקציב המדינה 
 

ההחלטה על : מפעלי תשתית במשק המים שיוקמו ויופעלו בתקציב המדינה שוב מעלים שתי אפשרויות
, לחילופין; ללא מעורבות הרשות הארצית, יבות המיםבהמלצת נצ, המפעלים הללו תהיה בידי הממשלה

אצלה יצטברו הניסיון ; עדיף שהרשות תשפוט, לדעתי. הרשות היא שתבחן את הצד הכלכלי של המפעלים
 . בממשלה ובכנסת—אף כי ההחלטה הסופית תתקבל עם תקציב המדינה. והידע

 
 

 ספקי שירות אחרים והמוסדות המסדירים
ההסדרה . אגודות המים ומפיקים פרטיים, מפעלי הטיהור וההשבה, עלי ההתפלההספקים האחרים הם מפ

מפעלי , למשל; של הפעולה הכלכלית שלהם מיוחדת לכל קבוצת מפעלים ולעתים גם לכל מפעל ומפעל
אין צורך , שהן קואופרטיבים, לפי חוזים ארוכי טווח ולאגודות האזוריות, כפי שצוין, ההתפלה עובדים
רצוי שההסדרה הכלכלית של משק המים לכל , ומבלי להיכנס לפרטים, ושוב לדעתי. יםלקבוע תעריפ

 .ברשות כלכלית של משק המים הארצי והעירוני, ממדיו והיבטיו תעשה במקום אחד
 

הידרולוגיה —שההסדרה הכלכלית כפופה להסדרה של המשאבים, אך כדאי להדגיש, אולי מובן מאליו
כן כתבתי כבר . בריאות במשרד הבריאות,  במשרד לאיכות הסביבהסביבה, והנדסה בנציבות המים

במקום אחר שלדעתי רצוי להפריד את ההסדרה ההידרולוגית של המשאבים מההסדרה הכלכלית ולא 
וההסדרה הכלכלית , ארשה לעצמי רק לשוב ולציין שאם ההצעה הזו לא תתקבל; אחזור על הנימוקים

 חשוב לשמור על עצמאות הרשות לתאגידים ועל ההפרדה של ,והסדרת המשאבים תישארנה בגוף אחד
 .משק המים העירוני מהארצי
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