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   המים והביוביבתאגידהחדשים התעריפים 
  

 העירוניים ולתאר את הבעיות שעלו  המים זה היא לסקור את התפתחות התעריפים בתאגידיאמרמטרת מ

לצריכה  , רק בתעריפים למשקי ביתהדיון יעסוק,  ושלא להכביד בפרטים הציבורי בגלל העניין.בטיפול בהם

  . ולא בתעריפים למוסדות ואחרים בתחומי הרשויות המקומיות,במגורים

 עיריות ומועצות מקומיות – קבע שמשקי המים ברשויות המקומיות) 2001( המים והביוב יחוק תאגיד  

תעבורנה ש אפשרשלב ראשון תהיינה בבעלות הרשויות עצמן ובעתיד עצמאיות שב) תאגידים( יעברו לחברות –

ועליה הוטל ) מועצת התאגידים(  מים וביוב–מועצה לשירותים ציבוריים  מכוח החוק קמה .לבעלות אחרת

יושב (נתה ועדה מייעצת להסדרת התעריפים יהמועצה מ. לקבוע את התעריפים לשירותים בתאגידים שיקומו

ההמלצות הוצאו לשימוע ציבורי . 2005וזו הגישה המלצותיה בחודש יולי )  גרונאואובןר'  פרופהראש היה

בראשית שנת ,  הרפורמה בחוק המים לפיה קמההשימוע וקביעת התעריפים נקטעו עם. והתקבלו תגובות רבות

 ני האסדרה של משק המים במגזר העירו על האחריות;)רשות המים (הרשות הממשלתית למים ולביוב ,2007

 תקפיםוהם  2009בחודש דצמבר כללי התעריפים החדשים נקבעו . המים לרשות  עברה אזועל התעריפים

ויש שמערערים על התעריפים  המלאכה עדיין לא הסתיימה, כפי שנראה, עם זאת. 2010ראשית שנת מ

  . שנקבעו

  

  המחירים החדשים
לתאגידים יש שני זוגות . ר במאמראלה התעריפים שאת בנייתם נסבי ,נפתח בהצגת התעריפים החדשים

ובהם כלול גם התשלום עבור שירותי , המחירים שהתאגיד גובה ממשקי הבית: מחירים עבור מים למגורים

 מדגים עבור 1לוח .  והמחירים שהוא משלם לחברת מקורות תמורת מים שהחברה מספקת בשער העיר,הביוב

     .)חולון ואזור(ה משקמי רהט ומי , שני תאגידים

  

  מ"ללא מע, ק"ח למ"ש ,תעריפים למים למגורים: 1לוח 
  שקמהמי   מי רהט  

      תעריף למגורים
  7.44  7.44  לכמות מוכרת
  10.76  10.76  לכמות נוספת

      תשלום למקורות
  2.38  0.62  לכמות מוכרת
  5.43  3.54  לכמות נוספת

  )מנהל הרשות, 6903תקנות ( 1.7.2010תעריפים אלה נכנסו לתוקף ביום . א  :ותהער
  )."היטלי פיתוח וכיסוי עלויות הנכסים"ראו הפרק (התעריף למגורים הוא לצרכנים ותיקים . ב 
  

 .ק לחודש" מ5מכסת המינימום לאדם בודד היא , ק לנפש לחודש" מ2.5 היא  למשק ביתכמות המים המוכרת

אותם , המחירים הללו אחידים שני .חל על המכסה המוכרת ומעבר לה חל תעריף גבוה יותרהתעריף הנמוך 

                                                 
  .כרמיאל, עורך דין, איתי כרמי; רחובות, הפקולטה לחקלאות, יואב כסלו *

איתי כרמי היה אוסף חומר , יואב כסלו היה חבר ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל
 .בצוות הוועדה
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 .הם שונים מתאגיד לתאגיד,  אינם אחידים למקורותלומיםהתש,  לעומת זאת. הבית בארץיהמחירים לכל משק

ק לחודש ועבורה התאגיד משלם " מ2.5- הכמות המוכרת היא מכפלה של מספר התושבים בבתשלום למקורות

התאגידים משלמים למקורות מחירים אחרים עבור  (.המחיר הגבוה הוא עבור כמות נוספת. את המחיר הנמוך

  .)מים שאינם מיועדים למגורים

יש מקומות בהם חלק מהספקת המים . רהט ומי שקמה מקבלים את כל המים שלהם מחברת מקורות  

 היטלי יוטלועל המים הללו עלות השאיבה מהבארות נמוכה יחסית אולם . הוא מבארות של הרשות המקומית

מועצת רשות המים . [עלות של ההספקה העצמית תהיה דומה לעלות של רכישת מים ממקורותואיתם ההפקה 

  .]לא אושרו בוועדת הכספים של הכנסתהם ) 2010י ליו (עד היוםאך , 2009החליטה על ההיטלים בדצמבר 

מקומות רוב הב, שני קצות הקשת של תשלומי התאגידים למקורותל קרובים 1התאגידים בלוח   

  .של מי שקמהזה ונמוך מ  גבוה מזה שברהטחברהתשלום לאחרים הה

  

  סקירות רקע
  .דרך קביעת התעריפיםתיאור  לכבסיס אחדים נושאיםלהלן יוצגו 

  

  עלויות מוכרות

חברת  (העלויות של ספקי שירותים ציבוריים מכוסות מתעריפים שהם גובים ולעתים גם מתמיכה ממשלתית

 הן העלויות של ספקי העלויות המוכרות). מים מתקציב המדינהמקורות נתמכה במשך שנים רבות בתשלו

 העלויות המוכרות  הקבוצות העיקריות של.ציבוריתהתמיכה השירותים שמוכרות לצורך קביעת התעריפים או 

  והביוב הןבתאגידי המים 

  עלות ההון  

  מדי מים וציוד אחר, משאבות, בריכות,  צינורות–עלות הנכסים     

  להון עצמי ריבית ותשואה     

  עצמיתההפקה עלות ה מים מחברת מקורות או עלות רכישת  

  חומרים, חשמל,  עבודה–עלויות שוטפות   

  פחת מים ופחת גבייה  

  .הטיפול בהם ו השפכים איסוףעלות  

 להלוואות שנוטלים היאריבית ההכרה ב. התחזוקה והחידוש, עלות הנכסים היא העלות של ההשקעה  

 על )רווח מסוים (תאגידים זכאים לתשואה, בדומה לכך.  במיוחד למימון השקעות,תיהםהתאגידים למימון פעולו

, אחת לשנים רבות, ההוצאה התחילית עבור הנכסים נעשית בעת ההשקעה. ההון העצמי שהושקע במפעלים

 תשלום, על התאגיד לשאת בעלות רכישת המים, או אף בכל יום, מדי שנה: בעוד שהעלויות האחרות מתמידות

  .ההבדל הזה בין העלויות מעלה שאלות מיוחדות שתידונה בהמשך. לעובדים וכיוצא באלה

, ברכישה ממקורות ובהפקה עצמית, פחת מים הוא ההפרש בין כמות המים שנמדדת בשער העיר  

בפחת המים נכללים אבדני מים . לבין הכמות שנמדדת אצל הצרכנים ואשר כנגדה נשלחים חשבונות לגבייה

ת וגניבאף  ומים אחרים שאינם נמדדים, מים בברזים לכיבוי שריפות, ים לגינון ציבורי אם אינם נמדדיםמ, בדלף

   .בפחת הגבייה נמצאים חשבונות המים שנמסרו לצרכנים ולא שולמו. מים

בשנת , למשל; תאגידיםבת יועלוה משפיעים על הםיש הבדלים ניכרים בין היישובים בפחת המים ו  

 מסך כמות המים שהופקה ונקנתה עבור העיר ובסכנין השיעור היה 6.1%המים בטירה היה פחת , 2008

רשות המים מכירה בהבדלים בין . אף שהם לא פורסמו,  גם בפחת הגבייה יש הבדלים ניכרים)דאובר(. 35.2%

לא לפי ההשפעה על העלות " נורמטיבית"אולם ההכרה , התאגידים ומאפשרת הבדלים בעלויות המוכרות

, ואפילו רק הנורמטיביים,  שיעורי הפחת השונים.היישוב בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלפי סיווג  אלא ועלבפ
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 מאשר 10%- ב גדולה ביישובים חלשים המוכרת העלותבזכותם –יוצרים הבדלים בסך העלות המוכרת 

אילו הן מפלות זו הייתה אחת הסיבות לכך שהצעות התעריפים הראשונות של רשות המים נתפסו כ. חזקיםב

  .לרעה את יישובי הפריפריה

  
  )רגולציה (אסדרה

לאסדרה  . על פעולת התאגידיםתשמפקח) הרגולטור (תהיא המאסדר, ולפניה רשות התאגידים, רשות המים

קביעת ; שמירה על איכות השירות;  שנדרשות למתן השירותיםהכרה בהשקעות: שלושה היבטים עיקריים

, על כן על המאסדרת. ולות להבטחת איכות גורמות לעלויות שתכוסינה בתעריפיםהשקעות רבות ופע. תעריפים

אינה  האסדרה משימת.  מאת המשתמשים במיםלאזן בהחלטותיה בין הצרכים למחירים שייגבו, רשות המים

 ההסדרים . מפני שרשות המים אינה יכולה לפקח מקרוב על כל אחד מהתאגידים ועל כל פרטי פעולותיוקלה

  . ויעילותהמשפיעים על יכולת האסדרה, ובהם גם התעריפים, ם בתאגידיםשנעשי

  

  מועצת רשות המים

המועצה .  ושני נציגי ציבור ממשלהמשרדיחמישה  ם של מועצה שמורכבת מנציגיפועלתרשות המים לצד 

 של  באישור ועדת הכספים ההפקה הםהיטלי( תעריפים והיטלים לשימושי המים השונים  בכלליםקובעת

, בלהקבה. עצמאית אך היא נשענת בהחלטותיה על תוכניות והצעות שמכינה רשות המיםהמועצה ). הכנסת

והמועצה היא ,  של מערכת האסדרה"הממשלה", אפשר לראות את רשות המים כגוף שמבצע את האסדרה

מרשות  מסתפקת בחומרים שהיא מקבלת  אינההמועצה ,בהתאם לחוק. )משנהחקיקת  (הגוף המחוקקכביכול 

 בנוגע לכללים ,בדרך של שימוע, המים אלא היא גם נותנת לציבור הזדמנות נאותה להביא בפניה עמדות

  .שבדעתה לקבוע

ניטלו ממשרדים אחדים סמכויות שהיו להם בתחום המים וענייניהם מיוצגים היום , עם הרפורמה בחוק  

רשאי להתקין ... תשתיות הלאומיות שר ה" סמכותו של השר הממונה  גםכך צומצמה. במועצת רשות המים

 159סעיף ( ".לקבוע כללים, לפי חוק זה, למעט בעניינים שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית... תקנות 
נציג משרד התשתיות , עצמאות מועצת המים היא רחבה, המשמעות היא שלפי החוק ) בחוק המים)א(

החוק קובע שאחד , זאתעם .  בהחלטותיה ישירותתערבהשר הממונה אינו יכול לההלאומיות חבר במועצה אך 

  ) טו124סעיף ( ".ביצוע מדיניות הממשלה שיש לה השלכות על משק המים"התפקידים של המועצה הוא 
  

  מחירי מקורות

מחירי מקורות נקבעים בכללים גם . ים למגזר העירוני נרכשים מחברת מקורותק אחוזים מהמים שמסופ85-כ

ם  כשליש מהמי– המים לחקלאות מחירי: הכללים נבנים בדרך הבאה. ת רשות המיםעליהם מחליטה מועצ

באותו הסכם נקבעו גם התעריפים .  נקבעו בהסכם בין הממשלה לענף–השפירים שמספקת חברת מקורות 

 למגזר העירוני נקבעים כך שיכסו את כלמיועדים שהתעריפים למים  .ן ולקולחים שהחברה מספקת"למי השפד

עלות ; מותפליםהים ה- מירוכשת מקורות את 2008מאז ראשית שנת , כמו כן .עלות של מקורות היתרת

  .  בתעריפי המים לחקלאות ולעיר לפי חלקו של כל מגזר בצריכהאמורה להשתלבהרכישה הזו 

יעלו התעריפים לענף ,  עם החקלאים ההסכםשנערכה לפי,  בדיקת העלות של המים לסוגיהםבעקבות  

ההפרש מכוסה ו אינם מכסים את מלוא העלות חקלאותמחירי המים ל  בינתיים.במשך שנים אחדות בהדרגה ו–

  . בתמיכה של הצרכנים במגזר העירוני
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  התעריפים ברשויות המקומיותמבנה 

ארבעה תשלומים עבור ב  ובתאגידים שקמו עד אז חייבים משקי בית ברשויות המקומיות היו2009עד סוף שנת 

 עם משולמיםם ה ולביובוהיטל דומה  למים היטל פיתוח, פעמיים-תשלומים חדהיו ניים  ש.מים וביוב

תשלום עבור מים , שני תשלומים שוטפיםהיו האחרים . ההתחברות לרשת או לאחר שנעשים שינויים בנכס

, ת בכל רשות מקומיונקבע, שני היטלי הפיתוח ואגרת הביוב, שלושה מהתשלומים .ואגרה עבור שירותי ביוב

בעבר בוועדת , התעריף עבור מים נקבע מנהלית. העלות המיוחדת לההערכת  לפי ,באישור משרד הפנים

היה של מחירי מדרגות  ,עבור מים, תעריף הזהה.  בכללים של מועצת רשות המיםאחר כךהכספים של הכנסת ו

  .רים ממס ערך מוסףלהוציא אילת שתושביה פטו,  זהים לכל משקי המים בארץ, אחידים אלה היומחיריםו

 מחירי המים ,הערכות של העלויות אמורים היו לשקףש היטלי הפיתוח ואגרות הביובבניגוד ל  

כך היו תקופות בהן עלו המחירים שהרשויות המקומיות שלמו ;  למעשה באופן שרירותי בעבר נקבעואחידיםה

ה נגרעו סכומים נכבדים מהכנסות בתקופות כאל .ירדו גבו ממשקי הביתהן לחברת מקורות בעוד שהמחירים ש

 ידועה מפני שברישומים הכספיים לא הייתה עלות ההספקה של המים ברשויות המקומיות .המים של הרשויות

 רישום מסודר לא היה הבחנה מלאה בין הפעילות במשק המים לסעיפי הוצאות אחרים ולא הייתהשל הרשויות 

  ).מו הרישום מלאבתאגידים שק (של נכסי הרשויות ועלות החזקתם

  
  ומחירי מדרגותמים תעריפי 

כפי , מהם השיקולים המצדיקים לקבוע לתאגידים תעריפים זהים, האחת. בפרק זה ננסה לברר שתי שאלות

המצדיקים שונות בתעריפי  מהם הנימוקים , מצידה השני של השאלה,שהיה נהוג ברשויות המקומיות או

ולים הניצבים לצד שיטת המדרגות בהתאם לכמות המים לעומת  תברר מהם השיק השאלה השנייה?יםתאגידה

  .מיםהכל כמות לק "השיטה המנהיגה מחיר אחד למ

  

  אחידיםייחודיים או תעריפים 
חוק התאגידים קבע דרכים לחישוב העלויות של השירותים שמספק התאגיד והוסיף שהתעריפים ייקבעו 

לחוק תאגידי ) ב(102סעיף ( "ת השירות שלו הוא נקבעאת עלו, ככל האפשר, כל מחיר ישקף"; בהתאם לעלות
לכל תאגיד יקבעו תעריפים מתאימים לעלויות , אחידיםהתעריפים לא יהיו , אם כך. )2001-א"תשס, מים וביוב

בשעה שנכתב החוק ובעת שנערכו :  חשוב להוסיף.שירותי ביובעבור  בנפרד עבור מים וווהמחירים ייקבע, שלו

ים תעריף אחד לעיר ומחיר , מקורות להספקת המים אחידיםהיו תעריפי, ים שיתוארו להלןדיונברשות המים ה

לתל אביב ,  למשל–  למקומות אך לא היו הבדלים במחירים לפי עלות ההספקה. ולאחרים לחקלאותשונים

  . הייתה כל כוונה ליצור הבדלים כאלה ולא –בחוף לעומת ירושלים בהר 

. לא יהיה סבסוד בין התאגידים, יים היא שכל תאגיד יעמוד על רגליו שלוהמשמעות של תעריפים ייחוד  

 , רשות המים תוכל להשוות את העלויות בתאגידים:"תחרות השוואתית"התעריפים הללו יאפשרו , כמו כן

ואולי חשוב .  לנסות לגרום לשינויים והתייעלות במקומות בהם העלויות גבוהות מאשר באחרים,ובמקרים שצריך

לשבח את המצטיינים ולדרוש הסברים ממנהלי תאגידים ,  התושבים ברשויות יוכלו להשוות תעריפים–ר יות

אך היא גם , המודעות הציבורית לתעריפים עלולה להכביד על מנהלי התאגידים. שירותים יקריםהמעניקים 

במשטר .  גבייהפחתם ופחת מישיעורים ניכרים של ברשויות לא מעטות נרשמים : נדגים להבהרה. עשויה לסייע

 את כבדיםמש משקי הבית  וכך אלהשל תעריפים ייחודיים יהיה צורך לקבוע תעריפים גבוהים לרשויות

  כי לצפותבהתאמה ניתן.  הנמנעים מתשלוםשל יכסו את עלות הספקת המיםמועדם במלואם ובחשבונותיהם 

 בפעולות האכיפה יתמכו ברשויות הללו םתושבים רביהמודעות לתעריפים הגבוהים ולגורמים להם תביא לכך ש

  .שהתאגידים ינסו להפעיל
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. אינם שוויוניים, מעצם טבעם, החיסרון הבולט הוא שתעריפים ייחודיים, לעומת היתרונות שנמנו לעיל  

  .ניסיונות לשפר את השוויוניות אפיינו את ההתפתחות של התעריפים שתיסקר בהמשך

  

  מחירי מדרגות
 כמות מים בסיסית במחיר נמוך יחסית והכמות הזו הולכת  לכל משק ביתת מובטחתבשיטת מחירי המדרגו

 המחיר של המדרגה השנייה להיות צריך, בכדי להבטיח כיסוי עלויות התאגיד. וגדלה עם התרחבות המשפחה

יש בה צדק חברתי מפני שבדרך , מצד אחד;  חרב פיפיותהיא ,כפי שהייתה נוהגת בעבר, השיטה הזו. גבוה

מצד . הן צורכות מים במדרגת המחיר הנמוכהבזכות השיטה  ולל המשפחות מרובות הילדים הן גם העניותכ

אולם יש בארץ . תומכים בצריכת המים של עניי המקום, אלה שצורכים כמויות מים גדולות, עשירי העיר, שני

ת גבוהות ובערי הפיתוח בסביון ההכנסו, למשל; מקומות רבים בהם אין שונות גדולה בהכנסות של המשפחות

בשיטת מחירי המדרגות עשירי סביון תומכים בצריכת המים של . פחות מזהאף הכנסות משקי הבית בינוניות ו

שיטת מחירי , מבחינת כלכלת המדינה כולה.  ירוחם תומכים בצריכת המים של ענייה"עשירי"עניי המקום ו

  . רחוקה מלהיות שוויונית שהייתה נהוגה עד כההמדרגות

  

  הפתרונות שהוצעו
בהתאם .  המחירים לשירותי מים וביוב בתאגידיםקביעתועדת גרונאו פיתחה נוסחאות לחישוב העלויות ול

כמו כן המליצה הוועדה על .  ויכול שיהיו שונים ממקום למקוםהכוונה הייתה שהתעריפים יהיו ייחודיים, לחוק

ד הצביעה הוועדה על כך  אחעל מחירה תבהמלצ. ידתאגבכל ביטול שיטת מחירי המדרגות וקביעת מחיר אחד 

ל ההוצאה לצריכה של משקי בית בעשירון ההכנסה ל אחוזים מכ1.2ששיעור ההוצאה על מים הוא לערך 

פי למעלה מגדולה מההוצאה על מים , קווי ונייד, בעוד שההוצאה לטלפון)  בעשירון העליון0.6%(הראשון 

  . יתר על המידה על כלכלת המשפחותתכבדנה לא ןה, ם במידה מסוימתאפילו יגדלו ההוצאות על מי. שלושה

 שינויים בעקבותמחירי מדרגות מחייבים רישום מספר הנפשות בכל משק בית ועדכונים שוטפים , ועוד

מקום בו נבדק הדבר ,  בירושלים. למשפחותטורחהרישום הזה הוא עלות נוספת לתאגיד ו. בגודל המשפחה

מחיר אחד חוסך את  )Dahan, Nisan(.  ממשקי הבית65%-ב רק  מספרי הנפשותרשמונ ,לפני שנים אחדות

  .העלות והטורח

סטתה מההמלצות אך , אמצה את העקרונות הכלליים של המלצות ועדת גרונאו רשות המיםמועצת   

נים לתת הזדמנות לספקים ולצרכעל המועצה , על פי החוק, כאמור.  להלןייסקרוהם .  בהיבטים אחדיםהללו

שינויים ;  הצעות לתעריפים פעמים שלושהציגה רשותואכן מועצת ה. להשמיע דברם ביחס לתעריפים מתוכננים

 והיא תוסבר בהמשך נוספתהייתה הצגה  (.לחץ ציבורי ודרישות של ועדות הכנסת, שימוענעשו בעקבות 

  .)המאמר

תהיינה שתי מדרגות המועצה לא קבלה את המלצת הוועדה על מחיר אחד וקבעה שבכל תאגיד   

משקי הבית בתאגידים היו , בשתי ההצעות הראשונות הציגה מועצת רשות המים תעריפים ייחודיים. מחיר

מסוים שנועד " קיטום"הוצע , עם זאת.  שונים מתאגיד לתאגיד)מחירי מדרגות (מחירים, לפי ההצעות, משלמים

ם למקורות יהיו שונים בדומה למבנה במקביל הוצע שהתשלומי. להקטין את ההפרשים בין התאגידים

,  ההצעות זכו לביקורת חריפה ובהצעה השלישית נקבעו מחירים אחידים,על אף הקיטום. 1התשלומים בלוח 

צינור מקורות מעביר , שקמה תומכים באלה של רהט- משקי הבית במי1במחירים של לוח . 1לוח ב הם מוצגים

  . מסכם2 לוח. )התמיכה תעבור גם דרך היטלי ההפקה, בתאגידים בהם יש הספקת מים עצמית (את התמיכה
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  מ"ללא מע, ק"ח למ"ש, הערכות, ממוצעים, מגזר המגורים: 2לוח 
  מי שקמה  מי רהט  

  9.25  8.80  גבייה במגורים
  4.04  1.81  תשלום למקורות

  5.21  6.99  פדיון נקי 
  ).דאובר (2008י מספרי התושבים וצריכת המים לשנת ההערכות נבנו לפ. א  : ותהער

  . פחות התשלום למקורות במגוריםהגבייה, פדיון נקי. ב  
  

הצריכה לנפש . כל התשלום מחולק בכל כמות המים במגורים, כלומר;  הם ממוצעים2הערכים בלוח   

יותר   יחסית יגבהעל כן תאגיד רהט. ק" מ65.7שקמה  בתאגיד מי, ק לשנה" מ52.7במגורים ברהט היא 

 התשלום ,במקביל.  והגבייה הממוצעת שלו קטנה מזו של מי שקמה,הנמוכה, במחיר המדרגה הראשונה

הפדיון הנקי משקף את ההערכה של מועצת רשות המים . ק במי שקמה"למקורות ברהט קטן מחצי התשלום למ

המספרים , נוסיף להדגשה. ק" למח" ש5.21ק ובמי שקמה רק "ח למ" ש6.99ברהט : בדבר העלויות הפנימיות

  .והם מתייחסים רק למגזר המגורים 1ותעריפי לוח  2008הם בנויים על נתוני שנת , בלוח הם הערכות שלנו

  

  היטלי פיתוח וכיסוי עלויות הנכסים
.  נעשית אחת לשנים רבות–בריכות ודומיהם , משאבות,  קווי מים וביוב–ההוצאה עבור הנכסים , כאמור לעיל

יש שתי דרכים למימון ההוצאה , עקרונית. ך כלל ההשקעה גדולה בעת ההקמה של עיר או שכונה חדשהבדר

.  היא לגבות מן התושבים היטלי פיתוח בעת ההתחברות למערכות העירוניות,שיטת ההיטלים ,האחת. הזו

 בשיטה .ין משרדיםעסק או בני, דירה: ביוב והם נקבעים לפי שטח המבנהלבארץ ההיטלים הללו נפרדים למים ו

לעתים , ההשקעות ממומנות מכספים שספק המים מגייס בתקופת הפיתוח, התשלום השוטף, האחרת

 רכיב שמייצג פחת, ק"במחיר למ, סכומים אלה מוכרים ולכיסויים נכלל בתעריף המים ושירותי הביוב. בהלוואות

  .רבית ותשואה, )בלאי(

. קבלת אשראי ממערכת הבנקיםמיות שמתקשות בשיטת ההיטלים מתאימה במיוחד לרשויות מקו  

? האם לגבות אז מן התושבים היטלים חוזרים; הקושי בשיטה מתגלה בעת הצורך לחדש נכסים שהתבלו

אינן , במיוחד אלה שמספקות שירותים חיוניים שהתשלומים עליהם למעשה מובטחים, חברות מסחריות

בשירותים כמו חשמל וטלפון נהוגה שיטת התשלום מתקשות בגיוס הסכומים הדרושים להשקעות ועל כן 

  .השוטף

מומחים שהופיעו ;  הבדלים גדולים בין הרשויות המקומיותהתגלונתונים שנאספו עבור ועדת גרונאו ב  

יותר משההיטלים משקפים את עלות ההשקעה הם נקבעים לפי כוח השכנוע , שלא פעם, בפני הוועדה הסבירו

היטלי הפיתוח " ואכן רשות המים מעריכה .ת הרשות המקומית בפני משרד הפניםשל יועצים שנשכרים לייצג א

  ".ריאלית של הפיתוח-הקיימים כיום גבוהים בעשרות אחוזים מהעלות הנורמטיבית

מעבר לתשלום ו המליצה ועדת גרונאו על ביטול שיטת ההיטלים ,עמד לפניהשבהתחשב במידע   

או  ושצברם צפויים להשקיע בנכסים חדשים מתוך עודפים המשמעות של השיטה היא שהתאגידי. השוטף

וועדה ה ועוד המליצה .ההלוואות הללו תוחזרנה מכספים שיאספו בתעריפים השוטפים. הלוואות שיגייסומ

  זמנית ממרכיב הנכסים בתעריפיחדשים ששלמו זה לא מכבר היטלי פיתוח יהיו פטורים-שתושבים ותיקים

אף כי מים קבלה את ההמלצה של ועדת גרונאו לבטל את היטלי הפיתוח רשות ה  מועצת.המים והביוב

,  הם לותיקים2 ובבסיס החישובים ללוח 1התעריפים בלוח ( בכללי המחירים נקבע  אכןבשינויים קלים וכך

ולא יהיו פטורים ממרכיב הנכסים , בעתידצרכנים חדשים שיצטרפו . תושבים שמקבלים עתה מים מהתאגיד

גם בכללים  אולם ). שנים14כך גם צרכנים ותיקים בעוד ו ק"למ'  אג60 – 50-גבוהים במחירים ו ישלמ ,בתעריף

משמעות הקביעה הזו .  התאגידים רשאים להמשיך ולגבות היטלי פיתוח למים ולביוב2010נקבע שבמשך שנת 

  . סופיתהיא ששאלת מימון עלות הנכסים עדיין לא נפתרה
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  דיון ציבורי וביקורת

 חמישההיו . הצעות התעריפים פורסמו והציבור נקרא להביע עמדתו, בהתאם לדרישת החוק, כאמור

 נערכו שלושה ,2005 את הראשון ערכה רשות התאגידים לאחר הגשת דוח ועדת גרונאו בשנת ."שימועים"

 לקראת ההחלטה על התעריפים 2009 ובחודשים מאי ונובמבר 2008רשות המים בחודש אוקטובר מועצת ב

עמדות נציגי התאגידים  . בעקבות הוזלת מחירי החשמל2010 השימוע החמישי נערך בחודש יוני .שיםהחד

 עדיין קייםהוא ( והגורמים האחרים שהובעו בשימוע הראשון מוצבות באתר רשות התאגידים

il.gov.wwa.www .(י מועצתה בשימועים  עמדות הטוענים בפנרשות המים אינה מוסרת לציבור מה היו

  .דברים אחדיםאפשר ללקט ) הרפורמהלמשל (האחרים אולם מהדברים שפורסמו 

השגות אלה היו .  של העלויות המוכרותת שונות בדבר דרכי החישובלנציגי התאגידים היו השגו  

 ההיטלים ולעבור לכיסוי ביקורת חוזרת ונשנית הייתה על ההחלטה לבטל את שיטת. טכניות ולא נפרטן כאן

 השקעות ממן שלא יהיו להם אמצעים כספיים להסבירונציגי התאגידים . עלות הנכסים בשיטת התשלום השוטף

החובה להחזירן תטיל עול , לדעתם הם לא יוכלו לגייס הלוואות בהיקף הדרוש ואם יגייסו. באזורי בנייה חדשים

הבנקים ייווכחו ,  שהיא צופה שלאחר שייקבעו התעריפיםת המיםלביקורת הזו משיבה רשו. שלא יוכלו לעמוד בו

התאגידים נהנים ממענקי הקמה , בנוסף לכך.  יציבה וישמחו להלוות להם כלכליתשהתאגידים פועלים בסביבה

  .נדיבים שיוכלו לשמש למימון השקעות בשנים הראשונות

במוסדות ובעסקים יתמכו  המוצעת משקי הבית ת התשלום השוטף שבשיטנוספת הייתהביקורת   

כך לא ישאו בחלקם הראוי בעלות , האחרונים יהיו פטורים מהיטלי פיתוח וצריכת המים שלהם קטנה. הגדולים

כנגד טענה זו משיבה רשות המים שמשקי הבית ייהנו ממדרגת מחיר נמוכה עבור .  של התאגידיםהנכסים

 עבור כל המים את מחיר המדרגה הגבוהה וכך בעוד שהמוסדות והעסקים ישלמו, כמויות ראשונות של מים

חישובים מפורטים של משמעות הביקורת ותגובת רשות המים לא . השתתפותם בעלות תהייה גדולה יחסית

  .הוצגו

. חברת מקורות טענה בפני מועצת הרשות שהפעלת התעריפים החדשים תטיל עליה עול כבד ומיותר  

  .נחזור לשאלה זו בהמשך הדיון

לא דיון שעוצמתו הושפעה ,  המוצעים היו גם נשוא דיון ציבורי באמצעי התקשורת ובכנסתהתעריפים  

תקופה ההיטל הופעל רק ל(ק "ח למ" ש20 על היטל צריכה עודפת בסכום של 2009 מן ההחלטה בקיץ במעט

ם  שש פעמים לועדות הכנסת ושמע שם דברי2009 בשנת מנהל רשות המים הוזמן,  שני אורי'פרופ). קצרה

כ עמיר פרץ ביחס לעצמאות מועצת רשות המים "ח, )11.11.2009( לדוגמה מישיבת ועדת הכלכלה .חריפים

שימוש יתר במנגנון שהכנסת האצילה לכם גורם לכך שהכנסת תיקח מכם את , תדעו לכם"בקביעת תעריפים 

צריך "נה סולודקין י מרכ"ח) 30.12.2009(וביחס לאותו עניין בישיבת הוועדה לביקורת המדינה ". זה בחזרה

 חלק הארי של הביקורת הופנה לגובה ".במיידי, להפקיע את זה"כ מירי רגב "וח" לקחת את הסמכות מידם

יש מקום לשקול מחדש ובאופן ענייני ומעמיק את ) "30.12.2009(התעריפים ואליה הצטרף גם מבקר המדינה 

ולבחון השהיית מהלך זה עד לביצוע כל הבדיקות , הצורך בביצוע מיידי של ההעלאה הניכרת של תעריפי המים

 כלליםל ות רשות המים הפכוהצע, 2009על אף הביקורת שנשמעה גם בימים האחרונים של שנת ". הנדרשות

  . החלתם נעשית בשלבים שיפורטו להלן.)כללים( קבעה מועצת הרשות ופורסמו בקובץ התקנות אותם

  

  פעימות המחירים
 ים החדשיםהמחירשנקבע , 2010 בכללים לקראת ראשית שנת פורסמוש, ידיםבתעריפים החדשים לתאג

 אחוזים 25 והיא גלמה עלייה של 1.1.2010הפעימה הראשונה הייתה ביום .  לתוקף בשלוש פעימותוייכנס

 וליום ;1.7.2010 יוםל  מיועדתתהיהי, 13%בת , פעימה שנייה. בממוצע בחשבון המים והביוב של משקי הבית
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בסך הכול היה התשלום הממוצע של .  אחוזים2% - 1% נקבעה פעימה נוספת ובה תוספת של 1.1.2011

 ירדו 2010 אולם בחודש פברואר .2009 אחוזים ביחס לתשלום של סוף שנת 40-משקי הבית אמור לעלות ב

 1.7.2010הצעת מחירים חדשה עבור , 2010בחודש מאי ,  החשמל ועל כן הציגה מועצת רשות המיםתעריפי

.  בתשלומי משקי הבית5.5%- עתה עלייה של כהייתה 13%במקום עלייה של ; ) שהוזכר לעילנוסףהשימוע ה(

 יהיו מתוך  שיוצגו כאןנתונים אחרים, )6903תקנות ( קובץ התקנות  מצוטטים מתוך1של לוח התעריפים 

  .פרסומים מוקדמים יותר עם תיקון שלנו בעקבות מיתון עליית התעריפים

 ח" ש40-כ  נפשות תהייה4התשלום של משפחה בת תוספת  ,רשות המים מציגהישובים שלפי ח

 יש הבדלים בין התאגידים ).1.7.2010 ליום 2009השוואה בין סוף שנת  ( אחוזים34גידול בשיעור של , לחודש

 תהיה במקומות אלה תוספת התשלום.  אגרות ביוב נמוכות יחסיתהיו רשויות מקומיות אחדותב. בחישוב זה

התשלום החודשי יהיה , אצל משפחות שצמצמו את צריכת המים בעקבות המשבר . אחוזים80עד , גדולה יותר

  .קטן יותר

  

   תעריף מקורות
.  לפי שני מחירים לכל תאגיד,עבור מים למשקי הבית,  תגבה במגזר העירוניחברת מקורות, כפי שראינו לעיל

לפי חישוב ). מ"ללא מע(ק "ח למ" ש3.7-כעירוני ולתעשייה בממוצע יהיה מחיר המים של החברה למגזר ה

סכום , ים מותפלים- תמורת רכישה של מי' אג90-כ :ים הסכומים הבאיםבממוצע הזה יהיו כלול, רשות המים

פערים בין העלויות המוכרות לתעריפים שנקבעו  לכיסוי '  אג20-ו,  כתמיכה במחירי המים בחקלאותדומה

; יגדל הרכיב הזה בתעריף,  בעתיד צפוי שעם הרחבת ההספקה של מים מותפלים. בשנים קודמותלחברה

תקטן תמיכת המגזר , בעקבות יישום ההסכם עם החקלאים, אם מחירי המים לחקלאות יעלו, לעומת זאת

  .העירוני בענף
  

  הערות סיכום

במרכז הדיון , המשברבגלל ,  מפני שהמים הם עתה קמה סערה ציבוריתשינויים בתעריפיםלצעות הבעקבות ה

אפשר להצביע על גורמים אחדים שבעטיים התעריפים . צפויה במחיריםשהייתה הציבורי ובגלל העלייה החדה 

  : לתאגידים גבוהים יחסיתדשיםחה

בעבר אפשר היה לכסות עלות משק המים בתקציב הכללי של ; הצורך לכסות כל עלות התאגידים  

  ).עודפיםבמשק המים ה במקומות בהם היו או לתמוך בתקציב הז( הרשות המקומית

תמיכה בחקלאות וכיסוי ,  וקליטתםכולל עלות המים המותפלים, הצורך לכסות כל עלות מקורות  

  .שנים קודמותחסרים של 

הירידה בצריכת המים עקב המשבר שבגללה מתחלקות ההוצאות הקבועות של חברת מקורות   

  . בעוד שהעלויות הקבועות אינן קטנותברוהתאגידים על כמויות מים קטנות יותר מבע

  . בתעריפים השוטפים של התאגידים)או חלק מהעלות הזו (המעבר לכיסוי עלות הנכסים  

 את חשיבות ההסדר לפיו המחירים שישלמו התאגידים )רפורמה(דבריה רשות המים מדגישה ב  

היו נשארים בידי , לו לא היה כךההסבר הוא שאי. )1לוח  (למקורות יקבילו לתעריפים שייגבו ממשקי הבית

במחיר המדרגה הגבוהה ולתאגידים יהיה אז לצרכנים רו כהתאגידים עודפי כספים ניכרים תמורת מים שיימ

הטענה נכונה אבל ספק אם השיפור . התמריץ יקטן, במבנה המחירים שנקבע. תמריץ לעודד צריכת מים רבה

 המגזרים האחרים יהיו למקורות ארבעה מחירים למים ועם(גם במבנה המחירים הכפול : מצדיק את הטורח

 השפעה על צריכת המים של משקי הבית איןלתאגיד אבל , כדאי לתאגיד לעודד צריכת מים) לכל תאגיד

  ).אפשר לאסור, אם תהיינה, פעולות גלויות לעידוד צריכה(והאחרים 
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אמר לא פעם שהוא , עוזי לנדאור "ד, שר התשתיות הלאומיות. עניין דומה הוא מספר מדרגות המחיר  

בקביעת המחירים נוספים אם ההצעה תתקבל היא תגרום לקשיים . בעד קביעת שלוש או ארבע מדרגות מחיר

  .לפשטות יתרון ניכר. ובניהול התאגידים

אך תחזיות . הערכות לגבי העלויות שתהיינה והצריכה בעתיד, גיבוש תעריפים נשען על תחזיות  

אך מתוך הכרה , לא כלאחר יד, על כן עריכת התעריפים צריכה להיות בהקפדה. ת במדויקלעולם אינן מתממשו

, בר יעלה הצורך לשנות את התעריפים אך היוםעם הניסיון שיצט, בעתיד. זמיןאכן בכך שלא כל הידע הרצוי 

א מתכון הי )מבקר( ,כפי שהציע מבקר המדינה, "לאחר גיבוש תוכנית אב" התעריפים עד ה שלקביעה דחיית

  .עשייה ולהסתבכות בקשיים כלכליים מיותרים-לאי

 שנקבעוהתעריפים אפילו לא צלח ו, )2001(ברוח חוק התאגידים , הניסיון לקבוע מחירים ייחודיים

אפשר לבקר את מתכנני החוק . מעוררים התנגדות רבה, זהים לכל התאגידיםובמחירים אחידים , עתה

 ואפשר להאשים את רשות עות של הגופים שהקימו וההסדרים שקבעווהמחוקקים שלא חשבו מראש על המשמ

 מה עוד שפרשת היטלי הפיתוח לא סוכמה (ומועצתה בזיגזגים של שינויים תכופים בתעריפים שהוצעוהמים 

 התגלגלה םשבגללהשימועים והתגובות  :אחרתלראות זאת אך אפשר גם . )והיטלי ההפקה עדיין לא אושרו

 ולוועדות הכנסת יצרה תהליך מבחן מבקריה ל המיםרשות  מועצתמים אחדות ביןקביעת התעריפים פע

הזמן ";  צפוי שיתרחש במעברים כה חריפים כמו הקמת התאגידים ושילוב מים מותפליםתהליך כזה. ולמידה

שען נשאם אינו סכנה הדיון הציבורי חיוני אך יש בו גם אין ספק ש. הוא תשלום עבור מעורבות הציבור" שבוזבז

היציבות הכלכלית של התאגידים , כמו למשל; מטרות המוסכמות על הכולהוא יפגע ב,  ומדויקעל מידע מלא

המימון הדרוש לקליטת המים המותפלים שצפויים להגיע בשנים ,  או כהלכה לקיים את תפקידיהםויכולתם

  .הקרובות

ניק למועצת רשות המים החוק הע, כפי שהוסבר לעיל: האירועים האחרונים מאירים עניין נוסף

עומדת בסתירה לרוח הנחיות היועץ המשפטי אף עצמאות המועצה בקביעת כללים . עצמאות מרחיקת לכת

ואפילו הם , ]שאינם שרים [רצוי להימנע מהקניית הסמכות להתקין תקנות לעובדי ציבור אחרים"לממשלה לפיהן 

לבין עובדי , שרים ומחוקקים, בין נציגי הציבורהשאלה של חלוקת הסמכות  )היועץ( ".עובדי מדינה בכירים

ומועצת רשות , נציגי הציבור יקבעו קווי מדיניות ועובדי הציבור, עקרונית.  אינה פשוטה–אנשי המקצוע , הציבור

בהן מועצת  גבולות הגזרותאת בחוק ובאופן מפורש רצוי יהיה לקבוע , לאור הניסיון. ימלאו את הפרטים, המים

  . בהחלטותיהיהפשי חו המיםרשות

  

  

  תודות

אנחנו . ת של המאמרו קודמות העירו לטיוט וגלעד ריקלין גלעד פרננדס,יקיר פלסנר, עידו קן, אלי פיינרמן

  .ליקויים שנותרולאחראים לטעויות ו

  
  
  

  מראי מקום
, באתר הרשות, נתוני צריכת המים ברשויות המקומיות, 2008דוח שנתי , 2009, יוסף, דאובר

il.gov.water.www .)דאובר(  
  

הנחיה , נוהל והנחיות: חקיקת משנה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, 2003, היועץ המשפטי לממשלה
, חקיקת משנה,  חקיקה,באתר הכנסת, 2003 בנובמבר 9עדכון , 1985, 2.3100: מספר

il.gov.knesset.www. )היועץ(  
  

  )מבקר(. קביעת מחירי המים: חוות דעת מבקר המדינה בנושא, 2009, מבקר המדינה
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, )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(כללי תאגידי מים וביוב , 2009, רשומות
  )כללים(. 31.12.2009 מיום 6847. קובץ התקנות מס, 2009—ע"התש

  
  )6903תקנות (, 6903. קובץ התקנות מס, 2010, רשומות

  
  )רפורמהה( .il.gov.water.www, רשותהבאתר , הרפורמה בתעריפי המים והביוב, א1020, רשות המים

  
 –דות הציבור מתוך לשמיעת עמ, הודעה מאת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, ב2010, רשות המים

 )מנהל הרשות(. il.gov.water.www ,באתר הרשות, 6.6.10 להגשה עד –תיקון כללי תעריפים 
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