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 1אל המנהל הנכנס של הרשות הממשלתית למים ולביוב
 
 

 . ברכות לתפקיד החדש ואיחולי הצלחה
 .כלכלה וההסדרה הציבוריתדברים אחדים בתחומי ה, ברשותך

 
 שתי הערות

בעקבות הכניסה לעידן ההתפלה נשמעת מדי פעם האמירה שמעתה יהיה משק המים חופשי מהתלות . א
מכאן אפשר להסיק שבעקבות ההתפלה יקטן ערך . הקשה במאגרים ומהקפריזות של המשקעים האקראיים

להתפלה בגלל החמרת המחסור וההחמרה פנינו : המסקנה הנכונה הפוכה. המים במקורותיהם הטבעיים
כמותית , עתה חשוב יותר מבעבר לשמור על משאבי המים ולשקם אותם. העלתה את ערך המים הטבעיים

 .האתגר גדול. ואיכותית
 
הוא מתפקד בדרך כלל כהלכה בזכות הראייה ארוכת . אתה מקבל לאחריותך משק מים מפותח ומסודר. ב

החוק שונה . בזכות העוסקים במלאכה ובזכות חוק המים, חי היסודותהטווח והמחשבה הזהירה של מני
אך עיקר משימות . בעקבות השינוי הוחלף שם הנציבות לרשות ממשלתית והנציב היה למנהל. לאחרונה
השינוי שסומן כמטרה החשובה של הרפורמה הוא שאתה תפעל מעתה עם מועצת . רשות לא השתנה-הנציבות

במקומות אחרים . אמורה לשפר את שיקול הדעת ואת התיאום הבינמשרדי" לחן אחדסביב שו"רשות והישיבה 
על כן נראה לי שאחת ממשימותיך . הרפורמה לא היטיבה עם החוק או שלא נוצלה לשינויים מתבקשים
 .הראשונות תהיה לבחון את החוק ולנסות לשנות במקום שיידרש

 
 תאגידי המים ברשויות המקומיות

עיקרי בעקבות הרפורמה הוא שבמקומות בהם יהיו תאגידי מים אתה תהיה אחראי גם על השינוי המנהלי ה
עד כה קמו כעשרה . המטלה הזו נוספת עתה לאחריות הבסיסית למשק המים הארצי; עירוני-משק המים הפנים

. רץכל אחד מהם ישרת רשויות מקומיות אחדות וכך יכסו את כל הא, תאגידים והכוונה היא שיקומו שלושים
 . השב את הפיקוח על התאגידים לרשות עצמאית כשם שנקבע בחוק המקורי: העצה הראשונה שלי

 
. סביר שתשמע ששילוב התאגידים ברשות הממשלתית נקבע בחוק שלא על מנת להשתנות חדשות לבקרים

 2001חוק התאגידים נחקק בשנת : לבלוע עם קורטוב של מלח, כמאמר האנגלים, אך את הנימוק הזה כדאי
הרשות עדיין לא . לפי החוק קמה רשות תאגידים עצמאית, ממשלתית-בעקבות עבודה יסודית של ועדה ציבורית

 נקבע בחוק ההסדרים שהיא תיבלע ברשות 2006הספיקה לקבוע מערכת תעריפים ראשונה וכבר ביוני 
ות התאגידים תשולב עתה נראה שהכוונה היא שרש; 2008המעבר אמור היה להיות בחודש יוני . הממשלתית

אפשר גם שיהיה עוד זיג או עוד זג , זג כזה היה אפשרי-אם זיג. 2007ברשות הממשלתית כבר באחד בינואר 
 :הסבר. והרשות תשוב למקורה

 
נראה כאילו צירוף משק המים העירוני למשק הארצי ברשות הממשלתית מחזק את ידי הרשות ומשפר את . א

כל אחת עם בעיותיה ,  רשויות מקומיות260-יש בארץ כ:  השמור לבעליו לרעתואך זה עושר. כושר הניהול שלך
אתה תמצא עצמך טובע בים הבעיות המקומיות ועל דלתך יידפקו מנהלי תאגידים וראשי ערים , המיוחדות

אתה תיהפך לנציג התאגידים בפני משרד האוצר ובעיות של . מקושרים פוליטית בדרישות ובקשות אין ספור
ת מקומיות תסטנה אותך ואת מועצת הרשות הממשלתית מהשאלות החשובות של משאבי המים של רשויו

הוא מורכב וקשייו , תפקידך הוא לנהל את משק המים הארצי על מקורותיו הטבעיים והמלאכותיים. המדינה
ואת , יבעיותיו אינן בעיות המשק הארצ, עירוני הוא אוסף של מערכות נפרדות-משק המים הפנים. מרובים

התפר בין המשקים העירוניים לארצי אפשר להסדיר גם מבלי שעליך תוטל האחריות על הנעשה בתוך הרשויות 
 .המקומיות

 
התיאגוד עלה . האמור לעיל יוחמר במיוחד בשנים הקרובות בהן יהיה התיאגוד כפוי על הרשויות המקומיות. ב

מה שלא הולך בכוח —עתה העיקרון העתיק והבדוקבשנים האחרונות על שרטון ובמקום לעצור ולחשוב ננקט 
לא תוכל שלא להיסחף . הכפייה תוליד וויכוחים ומאבקים שאינם מעניינו של משק המים הארצי. ילך ביותר כוח

 .למערבולת
 
תפקיד . גם תאגידי המים העירוניים הם מונופולים במקומותיהם, כמו ספקי שירותים ציבוריים רבים אחרים. ג

מצד אחד לשמור על הציבור שיקבל : הוא לאזן בין צרכים שנראים מנוגדים) הרגולציה(בקרה ההסדרה וה
התאגידים , לפי החוק. שירות טוב ובמחירים מתאימים ומצד שני להבטיח את הקיום והחיות של ספק השירות

הול היום יומי עצמאית ומנותקת מהני, ועל כן הבקרה שלהם יכולה להיות פשוטה יחסית" בחשבון סגור"יפעלו 
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, בקרה עצמאית הולכת ומתפשטת בעולם. של משרדי הממשלה ומן המעורבות הפוליטית שמלווה את עבודתם
מגבירה מעורבות האזרחים בממשל המקומי ומקטינה את מעורבות , היא נעשית בשקיפות ושיתוף הציבור

חויות הראשונות בהסדרת ההתפת, אמנם. חוק התאגידים הוא מעשה ברוך בכיוון הנכון. הממשלה במשק
אולם ביטול . צעדיו הראשונים של הרך שזה עתה נולד מהוססים; התאגידים מראות שהדברים אינם פשוטים

על הקשיים אפשר להתגבר . רשות התאגידים והעברת הרגולציה אליך היא שפיכת התינוק עם מי האמבט
חינה ואימוץ של הסדרה כלכלית ב, והשארת הבקרה של התאגידים במתכונתה המקורית תאפשר לימוד

 .מודרנית של שירותים ציבוריים
 
החוק חילק את הבקרה בין רשות התאגידים לממונה על : בחוק התאגידים שולבה טעות, עם זאת. ד

כך אין גוף . הממונה מאשר השקעות ונטילת חובות והרשות אמורה לקבוע תעריפים שהציבור ישלם. התאגידים
אין גוף יחיד שעליו . שולבת הן לעלות לציבור והן לקיום כלכלי איתן של התאגידיםאחד שעליו האחריות המ

ההפרדה המוסדית והמלאכותית  הזו היא מתכון לחיכוכים ופעולות . לשקול את הצרכים המנוגדים ולאזן ביניהם
שמור על בין אם רשות התאגידים ת. התנגשויות כבר קיימות בשטח, הדברים אינם בגדר תיאוריה. מנוגדות

רשות —אני ממליץ בפניך שתגרום לאיחוד שני התפקידים, עצמאותה ובין אם היא תיבלע ברשות הממשלתית
ללא האיחוד יהיה לך קשה להשתחרר מהאחריות  (לגוף מסדיר אחד—התאגידים והממונה על התאגידים

 ). למשק המים העירוני
 
 

 הסדרה כלכלית
גידים העירוניים פשוטה יחסית מפני שכל תאגיד יעמוד על רגליו ההסדרה הכלכלית של התא, כפי שנאמר לעיל

על כן יכולה רשות אחת לפקח על הפעילות . ועלות הפעילות שלו תכוסה כולה מתשלומי המשתמשים בשירותיו
במשק המים הארצי . לאשר השקעות ושיטות פעולה ולקבוע תעריפים לכיסוי העלויות: הכלכלית של התאגידים

הסדרים עם חברות התפלה פרטיות ותמיכה מכובדת , יותר כי משולבים בו השקעות ממשלתיותהדברים קשים 
תעריפים למים —ומנגד) שבחלקה לפחות היא תמיכה במחירי המים לחקלאות ולאחרים(בחברת מקורות 
אולם החוק לא קבע דרכים להסדרה הכלכלית של . מחירים למגזרים והיטלי הפקה שונים, שפירים ושוליים

אולם , נומינלית אתה אחראי—אולי בגלל הקשיים בהגדרת המשימות ועקרונות הפעולה—שק המים הארצימ
השקפת העולם הכלכלית של האוצר בריאה . בפועל עיקר האחריות וזכות ההחלטה נמצאים בידי משרד האוצר

המלצתי . טפתאך קשה להבטיח הסדרה ופיקוח כלכלי שיעשו כהלכה יחד עם העבודה המשרדית השו, ביסודה
המשימה אינה קלה והמלאכה עשויה להימשך . היא שתיזום מיסוד של רגולציה כלכלית מסודרת של משק המים

 . אך צריך להתחיל, זמן רב
 

בתחילה הייתי מזמין סקירה של משימות ההסדרה הכלכלית . כפי שאני רואה זאת העבודה תיעשה בשלבים
רצוי לכלול . והדרכים שבהן אפשר למלאן) תעריפים,  השקעות,מפעלי התפלה, הבקרה של מקורות(הארצית 

ועדה ציבורית או , כותבי הסקירה יכולים להיות מומחי הממשלה. בסקירה גם מידע על הנעשה בארצות אחרות
. בשאלות או בהצעות, הסקירה תפורסם באתר האינטרנט ובדפוס והמעוניינים יוכלו להגיב. יועצים מקצועיים
גם אלה . לממשלה או לכנסת, גובות ואז ייקבע צוות שיכין חלופות להסדרה לבחירההרשות תענה לת

 . ולבסוף תפורסם ההחלטה על דרך ההסדרה הרצויה, תפורסמנה
 
 

 שקיפות ושיתוף הציבור
פתח ביום כניסתך : המלצה. על כן גם המידע על משק המים שייך לציבור; על פי החוק המים שייכים לציבור

צעד , יתרונו של אתר אינטרנט שאפשר לבנות אותו בהדרגה. ינטרנט של הרשות הממשלתיתלתפקיד אתר א
מחירי חברת , כלומר; פרט המידע הראשון שהרשות חייבת לציבור הוא מחירי המים שבפיקוח. אחר צעד

כולל ההסברים מלאים לגבי משמעות המכסות ומס , מחירים אלה יש לפרסם במלואם. מקורות והיטלי ההפקה
אחרי אלה אפשר להעמיד באתר דוחות שכבר ). לא התקנות הרשמיות שבהן נרשמים רק שינויים(ערך מוסף 

קולות , בהמשך יכנסו גם תוכניות. יצאו בדפוס כדוגמת הדוחות של אגף ניהול צריכה או השירות ההידרולוגי
מפעל ההתפלה באשקלון או , למשל; גם מידע שהרשות תרצה להתגאות בו, ואיני מזלזל. קוראים ומידע נוסף

 .הקידוח בשמיר
 

. בראשה יושב שר התשתיות ואתה סגנו; חוק המים קבע שתקום מועצת מים מורכבת מנציגי ציבור שונים
: המלצתי. זו מועצה מסורסת. הרפורמה צמצמה את גופי המועצה ותפקידיה אך השאירה אותה כמייעצת לשר

היא תעביר , יהיה לה תקציב משלה, ה יעמוד איש ציבורבראש המועצ. עשה להקמת מועצת מים עצמאית
הרשות תהיה . תלונות ושאלות מהציבור לרשות הממשלתית ותוציא מדי שנה דוח על משק המים ותפקודו

מועצה כזו פועלת במשק המים האנגלי ואפשר ללמוד . לכל שאלה או תלונה, תוך זמן קצוב, חייבת בתגובה
 .לא כל מה שהם עושים מתאים לנומשם על המבנה והפעולה גם אם 

 
אך היא תהיה קשר לציבור הוא יהיה שותף ויהיה מוכן לתת . היא תטריח אותך; מועצה עצמאית תהיה נודניקית

 .בשימוש יעיל במים או אף בצמצום מרצון בימים קשים, בתמיכה בתוכניות, בהבנת הקשיים—כתף
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דוגמה אחת היתה ההכנה . בהתלבטות ובתוכניות, השתף את הציבור בהסבר: ההמלצה השלישית בתחום הזה
נמצאות , שכפי שנמסר בכנסים ובכתב, דוגמאות נוספות הן התוכניות. של ההסדרה הכלכלית שהוצגה למעלה

תוכנית לקבוע היטלי הפקה גמישים ותוכנית לשקם את מאגר החוף , ביניהן; היום בשלבים שונים של מימוש
הן צריכות להיות פתוחות . ות להן תהיה משמעות הידרולוגית וכלכלית ניכרתלתוכניות הללו ולדומ. הדרומי

הפתיחות לציבור היא חובתה של הרשות . ומוסברות לציבור אף אם ודווקא אם עדיין לא סוכמו סופית
גם בתחום זה של שיתוף הציבור אפשר ללמוד רבות מהניסיון . הממשלתית והדיון הגלוי יועיל לעבודתכם

 .וא גלוי וקל להגיע אליוה. האנגלי
 

 הערה אחרונה
בידך . נוכחנו לאחרונה כיצד הרפורמה בחוקי המים הוכנה בחדרי חדרים והועברה בחיפזון בחוק ההסדרים

 .וברוח דמוקרטית, בשיתוף, בקשב, במקצועיות, ביסודיות—להראות שאפשר גם אחרת
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