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מלבד היותה עיקרון מרכזי בעל ערך , אין חולק שהשקיפות בפעולות השלטון
. יש לה תפקיד מפתח בפיקוח ציבורי על תקינות המנהל הציבורי, חברתי ומוסרי

  ...בפרט נכונים הדברים לגבי רשות המים 
  .2009 במרץ 8, וגש לוועדת החקירה הממלכתיתה, יעדים ואתגרים, י המשפטהרשות הממשלתית ברא: מתוך

  
בדרך ). il.org.taubcenter.www(הפעם במסגרת מרכז טאוב , סקירה על משק המים) שוב(לאחרונה כתבתי 

  .להלן שלושה אירועים.  במיוחדאתי ופניתיאבל היו פרטים שלא מצ, כלל אספתי מידע ממקורות פומביים
  

  מים עיליים
כן נאמר שמנהל רשות המים יכריז . ביניים ובמורד, נקבעו היטלי הפקה למים עיליים במעלה, בחוק המים

  .ברשומות על האזורים
  

למעשה .  ללשכה המשפטית בבקשה לדעת היכן אוכל למצוא את ההגדרות2011בחודש מרץ ) במייל(כתבתי 
קיבלתי פרטים אחדים ושם של . בה הייתה יכולה להיות מספר חוברת של קובץ תקנות או תאריך פרסומההתשו

  . לא השיב)22.11.2011 (עד היום. עורך הדין הזה קיבל שני מכתבים. עורך דין שעוסק בתחום
  

   מחיר המותפלים
לות המים המותפלים לפי ההסכם עם החקלאים ולפי החלטת הממשלה וההחלטות של מועצת רשות המים ע

כתבתי , לפי הנחיית רשות המים. נכללת היום במחירי המים בעיר ותהייה בעתיד בין מרכיבי המחיר לחקלאות
בטלפון נשאלתי . פלהת עם מפעלי הה בחוזים למשרד האוצר בשאלה מה המחירים שנקבעו2011בחודש מאי 

  .פניתי לפי חוק חופש המידע. לא חזרו. לשם מה אני מבקש את המידע ונאמר שיחזרו אלי
  
). חופש המידע" (בהתאם להוראות חוק זה, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית,  או תושבלכל אזרח ישראלי"

 קשיים היו יום אלא אם 30ח והוא אמור לקבל את המידע המבוקש תוך " ש90-הפונה משלם אגרה של כ
  .מיוחדים

  

  
  

כן נאמר לי שהחברה שמפעילה את המתקן בפלמחים . תשעים יום לאחר פנייתי קיבלתי את הלוח שמוצג כאן
כתבתי בתודה ושאלתי על המחירים שנקבעו לאשדוד ועל כמויות . מתנגדת למסירת המידע והעניין בבירור

  .ם לא נעניתיעד היו. A ,Bהמים במתקן המקורי ובהרחבות 
  



 2

  עלות ההספקה במקורות
מחירי המים .  נוצר מנגנון לקביעת העלות של הספקת המים במקורות)2006משנת (הסכם עם החקלאים ב

 עלו המחירים 2010 בראשית יולי .כך שבהדרגה הם יושוו לעלות ההספקה, לחקלאות אמורים להשתנות
רך הדין שרשום באתר הרשות כאחראי על פניות הציבור פניתי לעו. לחקלאות ונמסר שהם ימשיכו ויעלו בעתיד

 .לא נעניתי. שלחתי שני פקסים והתקשרתי בטלפון לברר אם הגיעו. וביקשתי את דוח הבדיקה של העלויות
השיבו לי מרשות המים שהדוח יוצב בימים הקרובים . בראשית חודש אוגוסט פניתי לפי חוק חופש המידע

  . סםעד היום לא פור. באתר הרשות
  

  .והחקלאים משלמים
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