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  מבוא

תרה ועדת החקירה , במסגרת חקירת הרקע למשבר המים החמור אליו נקלעה מדינת ישראל .1
אחר הכשלים במערכות ובמקטעים השונים במשק המים אשר לא הצליחו לצפות ולמנוע את 

מינהל המים והממונה על תאגידי מים וביוב הינה זרועה של משרד הפנים העוסקת . המשבר 
בעמדה זו  נתמקד במשבר המים ביחס למשק המים העירוני , יכךלפ. במשק המים העירוני

 .בישראל

 

לא רק במסגרת , משק המים העירוני מהווה משק עיקרי וחיוני במחזור המים בישראל .2
שמירה על מקורות , הפקת מים, אלא גם בפיתוח מקורות מים, ספקת המים לצרכנים א

הן , באמצעות תאגידי מים וביוב, תהרשויות המקומיו. חסכון במים ושמירת איכותם, מים
הן הספק העיקרי . הנושאות באחריות ובסמכות לאספקת שירותי מים וביוב לצרכנים

פיתוח ,הן האמונות על תכנון , וכמעט בלעדי של מי השתייה ומים לשימוש ביתי בישראל
, ים שמירה על בטחון מקורות המ,   שימוש במקרקעין, ובניית תשתיות ומתקני מים וביוב 

 . מניעת זיהום ובקרה על אספקת מים באיכות הנדרשת לכל תושב, חסכון,מניעת פחת מים

  

לניהול משק המים העירוני ומערכות המים  והביוב העירוניות חשיבות יתירה בהיות  .3
מערכות אלה החוליה האחרונה בשרשרת אשר מוליכה את המים לצרכן ומספקת את 

נמרצת ככל , כל מאמץ ממשלתי וכל פעילות , לפיכך . שירותי המים והביוב לצרכן הקצה
פיתוחם ושמירתם מפני , חידושם , יצירת מקורות מים, לייעול השימוש במים, שתהיה 

זיהום לא יוכלו לשאת תוצאות של ממש כל עוד משק המים העירוני אינו מטופל כהלכה 
ים יגיעו לייעודם ושירותי המים והביוב  העירוניים אינם מספקים דיים להבטיח כי המ

 . באיכות ראויה ולא יאבדו בדרך

 

כל עוד הממשלה לא תכביד משקלה והשפעתה בעקביות ובנחישות , כפי שנפרט להלן .4
הרי שהמאמץ הרב וההשקעה הכספית , להשלמת רפורמה של ממש במשק המים העירוני

בר המים בפתרונות שונים המוצעים על ידי משרדי הממשלה והגופים השונים לטיפול במש
ללא שיתוף פעולה מצד משק המים העירוני ומערכות : יתירה מכך.  עלולים לרדת לטמיון

תאגידי מים וביוב והמועצות (השלטון המקומי המוסמכות למתן שירותי המים והביוב 
וללא ניהול ראוי של המשק העירוני יהיה קושי רב  ליישם המלצות לסיוע )  האזוריות

מיוחד אלה הדורשות פעילות כלשהיא בתוך שטחן של הרשויות ב, לפתרון משבר המים  
 .  המקומיות ומצריכות סיוע ואישורים שונים מטעם הרשויות המקומיות עצמן

  

לאור האמור לעיל תמוה כי במשך השנים הועדות הרבות אשר הוקמו לבדיקת מצב משק  .5
דגש רב למצב משק לא נתנו   2002לרבות ועדת החקירה הפרלמנטרית בשנת , המים בישראל

ניהול . המים העירוני וחשיבות הבראתו כתנאי לפתרונות ברי קיימא למשק המים הארצי
משק המים העירוני קיבל התייחסות מינורית לעומת משק המים הארצי  על אף שמי שתייה 

לצריכה ביתית הינם מן  השימושים העיקריים והחיוניים של מים בישראל והם מסופקים 
 .די המערכות המקומיות לצרכנים בעיקרם על י

  

חקיקת על רקע להלן נפרט את ההתפתחות והרפורמה בניהול משק המים והביוב העירוני  .6
כמו כן נתייחס להשפעתו של כשל משק המים והביוב העירוני על . חוק תאגידי מים וביוב 

וד וכן התפתחות משבר המים בישראל במיוחד  נוכח הקשיים והעיכובים ביישום הליך התאג
 . נדגיש את יתרונות הליך התאגוד ותרומתו לסיוע בפתרונות למשבר המים
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הצריכה הביתית עם השנים  הולכת ומתגברת לעומת הצריכה , בהתאם לנתוני רשות המים .7
אורח החיים המודרני ורמת החיים אשר עלתה מגבירה . לשימוש חקלאי ושימושים אחרים

קיים קושי . יותר ובאספקת כמות גוברת של מים את צורך הציבור בשירותי מים מפותחים
לפיכך יש צורך במציאת פתרונות חכמים . של ממש בהפחתת הצריכה  הביתית הקשיחה

על מנת להביא לחסכון מבלי להפחית את , לייעול השימוש באותם מים והגדלת ההיצע 
 .הביקוש הקשיח למים במגזר העירוני

  
 :היסטוריה. ב

  

יות המקומיות בישראל המוסמכות והאחראיות להספקת מים ומתן בהתאם לדין היו הרשו .8
בין שאר סמכויותיהם וחובותיהן למתן , שירותי מים וביוב לתושביהן במשך השנים

הרשויות מימנו את השירות הניתן באמצעות אגרות והיטלים אשר . שירותים שונים לציבור
ם היו אחידים לכלל הרשויות מחירי המי.  הוטלו לפי הדין על ידי מערכת של חוקי עזר

הן מחיר רכישת המים ממקורות על ידי : ונקבעו על ידי השרים בתקנות לפי חוק המים
אשר עוגנו בחוקי , הרשויות המקומיות והן מחירי מכירת המים על ידי הרשויות לתושבים

לעומתם ההיטלים המיועדים . מחירי המים לא היו מבוססי עלות.  העזר בכל רשות ורשות
נקבעו בחוקי העזר על בסיס תחשיבי עלות ולפיכך , למימון הקמת מערכות תשתית ופיתוח

ההיטלים הוטלו בתשלומים חד פעמיים על בעלי נכסים בהתאם . היו שונים מרשות לרשות
חוק הרשויות , ) אספקת מים(פקודת העיריות, פקודת העיריות (לדיני השלטון המקומי 

 . )ועוד) ביוב(המקומיות 

 

קרן (הוקמה הקרן לשיקום ושדרוג מערכות המים ברשויות המקומיות  1982נת בש .9
ר הנהלת הקרן ''קרן זו הוקמה בשיתוף הממשלה והרשויות המקומיות כאשר יו). השיקום

וחברי הנהלת הקרן היו מחציתם נציגי השלטון המקומי )  משרד הפנים(היה נציג הממשלה 
כספי קרן . נציבות המים במשרד התשתיות, אוצרה, משרד הפנים: ומחציתם נציגי הממשלה

אשר הועברו ישירות ,   ק בהתאם לתקנות המים''מתעריף המים למ 4%-השיקום  היו כ
הקרן העניקה  מענקים לרשויות המקומיות לסיוע בשדרוג ושיקום מערכות . לקופת הקרן 

ול בהתאם בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הנהלת הקרן והכ, מים ובעיקר צנרת
 . ל משרד הפנים ונציב המים''לתקנון אשר נקבע על בסיס התקנות ונחתם על ידי מנכ

  

קרן השיקום התנהלה באופן שקוף בהתאם לפרוטוקולים והחלטות ההנהלה וכספיה   .10
מרבית הכספים שנגבו הועברו על ידי חברת מקורות . הוחזקו בבנק אוצר השלטון המקומי

ניהול קרן . ח צריכת המים לנציבות המים בכל רשות ורשותישירות לקרן  בהתאם לדיוו
אשר ביצע בקרה ופיקוח  , השיקום בפועל התבצע על ידי מינהל המים במשרד הפנים

קפדניים  כלכליים והנדסיים להבטחת שימוש נכון בכספים וייעודם לפרויקטים אשר אושרו 
קרן השיקום .  לת הקרןעל ידי הנהלת הקרן בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הנה

היוותה במשך השנים בסיס מרכזי לשיקום ושדרוג הצנרת במרבית הרשויות המקומיות 
 .  בישראל
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משק . ניתן לקבוע כי במשך השנים כשל השלטון המקומי בניהול משק המים והביוב, ככלל .11
כירה הפער בין מחיר רכישת המים ממקורות למחיר המ. זה לא התנהל כמשק כספי סגור 

לצרכנים היה משמעותי והכספים אשר התקבלו עבור מכירת המים שימשו את הרשויות  
כי מבדיקות , יש לציין. ( לצרכים אחרים ולא הוחזרו לפיתוח או תחזוקת מערכות המים

שנערכו בשנים האחרונות במסגרת בדיקת העלויות הריאליות  עלה כי הפער האמור כלל 
ביחס לביצוע ההשקעות הנדרשות לשמירת רמת תשתיות אינו מספק והמחיר הוא נמוך 

אלא שכאמור מרבית הרשויות המקומיות לא השתמשו בכספים הללו להשקעות . ראויה
לא הקימו מתקנים , רשויות רבות לא החליפו תשתית ישנה ופגומה). במשק המים או הביוב

 . חיוניים  ולא טיפלו בפחת המים ובדלף 

  

היו אחוזי הגביה נמוכים ביותר במסגרת , בעיקר החלשות שבהן, ברשויות מקומיות רבות .12
הקשיים הכוללים בהתנהלותן  והגביה הנמוכה בנוגע לכלל המיסים ותשלומי החובה באותן 

לא שילמו כנדרש עבור מים לצריכה  -גם הטובות שבהן   –הרשויות המקומיות .  רשויות
כמו כן לא נתנו . סגרת הצריכה הציבוריתציבורית וגינון ציבורי ולא פעלו למניעת בזבוז במ

המזהם מקורות  או בבעיות זיהום מקורות המים וטיפול נאות בביוב, עדיפות לטיפול בניקוז
הרשויות לא פעלו לקידום ושימוש בטכנולוגיות טיפול במים או ביוב ולמציאת . מים

 .באיכות המיםבביטחון מערכות המים או , טיפול בפחת , פתרונות לשימושים חוסכי מים

  

עירוב משק המים בכלל ההתנהלות התקציבית של הרשות המקומית ללא הפרדה יצר  .13
הרשויות .  קשיים גם במימון פרויקטים לטווח ארוך  ומימון באמצעות גיוס הון ואשראי

המקומיות הוגבלו באשראי בביטחונות התלויים במצבה הפיננסי של הרשות המקומית תוך 
מה שהקשה , ר מתקציביה ומענקיה על ידי בנק אוצר השלטון המקומימתן זכות  קיזוז ישי

על הרשות לקבל אשראי  ייעודי מגורם מממן זה או אחר בתנאים עסקיים המתאימים לשוק 
. המים והביוב  בהתבסס על שיקולים עסקיים המותאמים לנתוני  הפרויקט באופן ספציפי

ווח לא נתנו תמריץ לתכנון פיתוח מערכות שיקולים  פוליטיים מקומיים קצרי ט, נוסף לכך 
החלפת צנרת וחידוש , מטבע הדברים. המים והביוב לטווח ארוך ובניית מתקנים הכרחיים 

מערכות מים וביוב שאינם נראים לעין לא  עמדו בראש סדר העדיפות של ראשי הערים 
י העיר או  בשונה מפעילות לפיתוח פנ, בבואם להראות פעילות ופיתוח לרווחת התושבים

 . חינוך ורווחה

  

לפתרון בעיות זרימת הביוב וזיהום מקורות המים ובמיוחד לפתרונות אזוריים משותפים  .14
מדינת ישראל העניקה סכומי עתק . הוקמו איגודי ערים לביוב , למספר רשויות  מקומיות

לאותם איגודים במסגרת מענקים ובעיקר באמצעות הלוואות תקציביות להקמת מכוני 
הרשויות  המקומיות השותפות באיגודי הערים היו . הור שפכים ומתקני ביוב אזורייםטי

אולם מרבית האיגודים נקלעו לחובות שכן , מחויבות לגבות אגרות ולהעבירן לאיגודים
צרכים אחרים ולא הועברו לאיגודים לאותם כספים נבלעו בקופות הרשויות המקומיות 

היעדר משק כספי סגור . יות כלל לא גבו אגרות כאמורחלק מן הרשו. לצורך הטיפול בביוב
כספים המיועדים לתשתיות הביוב האזוריות  . שוב מנע את העברת הכספים לייעודם 

מיותר . נבלעו בקופת הרשויות המקומיות ונטמעו בגירעונותיהם , אם נגבו, ולמכוני הטיהור 
אשר נגרם מהיעדר טיפול לטבע ולבריאות הציבור , לציין את הנזקים למקורות המים 

חרף הסיוע המאסיבי של הממשלה בתקציבים להקמת מכוני טיהור שפכים , וזאת. בשפכים
שכן הרשויות המקומיות לא , אשר חלקם הגדול ירד לטמיון ונבלע כלא היה, אזוריים

נוסף על החזר החובות , העבירו את הכספים הנדרשים  להפעלה שוטפת של מכוני הטיהור
 .שתתפות העצמית להקמת המתקנים עצמםבמסגרת הה
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בעוד , כך הדרדר מצב משק המים ברשויות המקומיות והזנחת התשתיות הלכה והעמיקה .15
העוגה קטנה , השלטון המקומי ככלל היה עני ולא מרובה תקציבים. פתרונות לא נמצאו

משק  .ה או שכררווח, ונדרשה לשירותים רבים נוספים שהיו חיוניים אף הם כגון חינוך 
המים והביוב העירוני לא עמד בראש סדרי העדיפויות הממשלתי במסגרת ניסיונות המדינה 

תת ההשקעה המצטברת בתשתיות .  להתמודדות עם המשברים הכוללים בשלטון המקומי
לעומת נורמות השקעה וחידוש נכסים ₪  מיליארד  2 -המים והביוב הגיעה להיקף של כ

  . בהתאם לגילם ולמקובל בעולם

בזבוז מים רבים ויקרים במסגרת ההזנחה והניהול הכושל של מערכות המים העירוניות כמו  .16
גם הדרישה הגוברת לסיוע תקציבי לפתרון בעיות המים ברשויות המקומיות ובעיקר הביוב  

הביאה את משרד )  קרן השיקום לא סייעה בתחום מערכות הביוב אלא רק מערכות המים(
  .יהול משק המים העירוניהאוצר לגיבוש רפורמה בנ

 

  :חקיקת חוק תאגידי מים וביוב. ג
  
  

לאחר דיונים ארוכים תוך   2001התקבל ביולי   2001 -א''התשס, חוק תאגידי מים וביוב .17
איכות ואמינות , מטרותיו היו הבטחת רמת שירות.  התנגדות נמרצת של השלטון המקומי
להבטיח כי ההכנסות ,  המים והביוב בתחום שירותי, נאותים במחירים סבירים ללא הפליה

הפעלתם ומתן , ממתן שירותי המים והביוב ישמשו להשקעות במערכות המים והביוב
מקצועי ,  הבטחת ניהול עסקי, לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב, השירותים

עידוד חסכון במים ושמירה על מקורות המים ועידוד תחרות במתן , ויעיל של המערכות
 .שירותים הקשורים במשק המים והביוב

המדיניות בבסיס חוק תאגידי מים וביוב הייתה כי  משק המים הינו משק כלכלי אשר מסוגל   .18
, אולם לשם כך יש צורך בהוצאתו מניהול הרשויות המקומיות באופן ישיר. לשאת את עצמו 

עריפי עלות באוריינטציה עסקית ומקצועית המבוססת על ת, כך שיתנהל  כמשק סגור 
הגברת , בין היתר באמצעות שילוב המגזר העסקי , ותמריצים מובנים להשקעה בהון ופיתוח

 . התחרות  והתייעלות עסקית

יקימו ) למעט המועצות האיזוריות(חוק תאגידי מים וביוב קבע כי כלל הרשויות המקומיות  .19
ירו לבעלותם את מ למטרת רווח ויעב''אשר יהיו חברות בע, תאגידים בבעלות עירונית

החובות והאחריות למשק המים והביוב , מלוא הסמכויות. זכויותיהם בנכסי המים והביוב
. מועברים מן הרשות המקומית לתאגיד והרשות המקומית מאבדת את הסמכויות הללו

חדלים שירותי המים והביוב  , עם הקמת תאגיד מים וביוב על ידי רשות  מקומית, למעשה
שאינם בתחום האחריות של הרשות ' גז וכו, בדומה לחשמל(ניציפאלי מלהיות שירות מו

ונמחקים מרשימת הסמכויות והחובות המוניציפאליות המוטלות על רשות ) המקומית
 .מקומית בהתאם לפקודת העיריות והמועצות המקומיות

קבע גורמי , המחוקק אשר היה מודע למאפייני משק המים כמשק לאומי  וכשירות חיוני .20
. גורפות לצורך שמירת האינטרס הציבורי אכיפה רגולציה חזקים והעניק להם סמכויות 

רגולציה זו נדרשה באופן מיוחד לאור החידוש שבהליך התיאגוד אשר העביר את מלוא 
הממונה על . הגם שהן בבעלות הרשויות המקומיות,  מ''הסמכויות השלטוניות לחברות בע

תאגידי מים וביוב  הינו רגולטור בעל סמכויות עצמאיות סטטוטוריות נרחבות  לפיקוח 
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ושמירת האינטרס , בקרה וקביעת כללים לשמירת איתנותם הפיננסית של התאגידים מכאן
הממונה לשמירת רצף  כמו כן אחראי. תים לציבור ברמה הנדרשת מנגדהציבורי למתן שירו

בעבר הרשות (רשות המים  . פיננסי או אחר , הפעילות של תאגידים במצב של משבר
מהווה גורם נוסף )  כיום הוחלפה על ידי רשות המים הממשלתית , הציבורית למים ולביוב

 . ועיקרי לקביעת כללים ואמות מידה  לשירות ופיקוח על קיומם על ידי התאגידים

אולם אינם מהווים תאגיד עירוני , יוב הם תאגידים בבעלות עירונית תאגידי מים וב .21
בעוד תאגיד עירוני רגיל משמש כזרועה הארוכה של .  כמשמעותו בדין השלטון המקומי

תאגיד מים וביוב הינו גוף עצמאי בעל סמכויות , הרשות המקומית לביצוע סמכויותיה
ות המקומית מאבדת את הסמכויות הרש. עצמאיות המופרד לחלוטין מן הרשות המקומית

משמשת , למעשה. והחובות בנוגע למים וביוב והן מועברות לתאגיד ואינן מואצלות לו
ביחס לתאגיד המים , הרשות המקומית בעל מניות בלבד ללא סמכויות שלטוניות נלוות

מצב זה מהווה חריג לדין השלטון המקומי האוסר  על רשות מקומית .  והביוב בבעלותה
גם , לקיים פעילות עסקית  החורגת מתחומי סמכותה המוניציפאליים , ר''ינה מלכשה

רשות מקומית אמורה לפעול במסגרת סמכויותיה וחובותיה למתן . באמצעות תאגיד עירוני
 . שירותים לציבור ולמימונם באמצעים הנתונים לה בחוק

 –ל ודירקטוריון ''מנכ –מינוי נושאי המשרה ,  בשונה מתאגיד עירוני רגיל, מסיבה זו .22
המינויים . מתבצעים בהתאם להוראות החוק השאובות מחוק החברות הממשלתיות

מובאים בפני הועדה לבדיקת מינויים שלפי חוק החברות הממשלתיות אשר בודקת עמידה 
בתנאי כשירות היעדר חשש לניגוד עניינים בדומה למינויים לחברה ממשלתית ותאגידים 

הדירקטורים בתאגיד מים וביוב נתונה בראש ובראשונה לחברה ולא  נאמנות. סטטוטורים
זאת בשונה מתאגיד . גם הדירקטורים שהינם נבחרי העירייה או עובדיה , לרשות המקומית

שם נאמנות הדירקטור לעייריה לעולם תהא עדיפה על נאמנותו , עירוני לפי פקודת העיריות
 . סמכויותיה מהעירייההמהווה זרועה של העירייה ושואבת , לחברה 

נכסי הרשות המקומית למים וביוב מועברים לתאגיד אשר הופך לבעל הנכסים בשונה  .23
כך הופך התאגיד לבעל הון ובעל תמריץ קבוע  ומובנה להגדלת . מניהול נכסי העירייה גרידא

בשונה מרשות מקומית אשר רשאית הייתה לגבות , מנגד. הונו תוך השקעה בפיתוחו
שיטה החסרה תמריץ , רות והיטלים אך ורק לכיסוי עלויותיה אחד לאחד מהציבור אג

קבע חוק תאגידי מים וביוב מנגנון , לתכנון ופיתוח ארוך טווח והשקעה במשק המים והביוב
 . תעריפים המבוסס עלות בתוספת תשואה נאותה על ההון

מורחקים , ידנד הזכאים לדיב,  כי הרשויות המקומיות הפכו לבעלי מניות עסקיים, נמצא .24
מהשפעה על התנהלותו המקצועית השוטפת של התאגיד ובעלי תמריץ מובהק להצלחתו 

גם עבור הטיפול בשפכים , התאגידים גובים ישירות מן הצרכנים עבור השירותים. הכלכלית
בכך ישנו פתרון גם לבעיית איגודי הערים שכן מימון השירותים אינו . במתקנים האזוריים

הכסף נגבה ישירות . פת הרשויות המקומיות ואינו תלוי בהן להעברת הכספיםעובר דרך קו
מן הצרכן בדומה לשירותי חשמל או טלפון ואינו נבלע בקופתן הגירעונית של  הרשויות 

 .המקומיות

הפרדת משק המים והביוב מתוך הרשויות המקומיות והליך הקמת תאגידים מקצועיים  .25
ות בביצוע סקרי נכסים ובדיקת מצב התשתיות באופן עסקיים חייבו את הרשויות המקומי

הפיכת הרשויות המקומיות , נוסף לכך . בחינה אמיתית לפחת המים ופחת הגביה, ריאלי
לצרכן לכל דבר חייבה אותם בתשלום אמיתי עבור מים לצריכה ציבורית ולגינון ציבורי 
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ון וייעול השימוש במים לחסכ, ויצרה תמריץ להפסקת בזבוז המים אשר היה רווח ברשויות 
 .  לצריכה ציבורית

משק מים ייעודי מקצועי ועסקי מהווה כר נרחב לפיתוח ושימוש בטכנולוגיות חכמות , ככלל .26
טכנולוגיות לטיפול , ניהול פחת מים ודלף, טיהור וטיוב, זולות ויעילות למחזור מים

ת לטווח ארוך חשיבה מערכתי, מתוך שיקולים עסקיים , בטחון מים ועוד , בשפכים
ללא הוצאת משק המים והביוב מתוך התחרות על . המרוחקת משיקולים פוליטיים מידיים

סדר העדיפויות בתקציב העירוני ספק אם ניתן היה לקדמו לקראת התייעלות ופיתוח 
יחד עם , הנדרשים בימים בהם הדרישה לשירותי מים וביוב מודרניים ומשוכללים מתגבר

  .איכות ראויה בעוד היצע המים מוגבל ומתייקרהגדלת הביקוש למים ב

  
  
  
  
  יישום חוק תאגידי מים וביוב. ד
  

. ואילך בוצעו פעולות רבות על ידי הממונה על תאגידים לקידום הליך התיאגוד 2003משנת  .27
ליווי כלכלי הנדסי , הממונה ליווה את הרשויות צעד אחר צעד בהליך הקמת התאגידים

רף לביצוע פעולות הסברה ושיווק נרחבות לשכנוע ראשי הממונה פעל ללא ה. ומשפטי
ופעל בשיתוף פעולה הדוק עם משרד , הרשויות לפעול במסגרת החוק להקמת תאגידים 

האוצר אגף התקציבים והחשב הכללי לעידוד התיאגוד באמצעות מענקים ותמריצים 
בפריפריה  וגייס הממונה פעל באמצעות יועצים לעידוד וסיוע לרשויות המקומיות . נוספים

לצורך שיתוף פעולה , משרד הפנים ומשרדים נוספים –את הגורמים במשרדי הממשלה 
 . לעידוד מדיניות הממשלה לתאגוד

יחידת הממונה הכינה כללים והוראות להעברת הנכסים הזכויות והעובדים מן הרשויות  .28
אגידים באמצעות כללים לתשלום תמורת הנכסים לרשויות על ידי הת, המקומיות לתאגידים

כמו כן  ליוותה את הרשויות .  ב''רישיונות לחברות וכיוצ, הקצאת מניות והלוואת בעלים
בהליכי מינוי הדירקטוריונים  תוך הכנת חוות דעת לבחינת מינוי נושאי המשרה השונים 

ועדת  –ברשויות המקומיות כדירקטורים בתאגיד והכול בשיתוף הועדה לבדיקת מינויים 
לפיקוח אחר  –כלכלית הנדסית ומשפטית  -יחידת הממונה קבעה כללי רגולציה. שפניץ

יחידת . כללי לקיחת אשראי שיעבוד נכסים וייעוד רווחים ועוד, התנהלות התאגידים
הממונה פעלה בשיתוף פעולה הדוק עם משרד המשפטים ומשרד האוצר על אגפיו השונים 

עם רשות המים ועם  מנהלת הביוב , )  הממונה על השכר, החשב הכללי, אגף התקציבים(
 .במשרד התשתיות

ונקבע בו כי החל מתום שש שנים מיום תחילת , תוקן חוק תאגידי מים וביוב 2004באוגוסט  .29
רשות מקומית לא תפעיל את שירותי המים והביוב שבתחומה אלא  – 31.7.07 –החוק 

עולה וולונטרית לחובה כך הפך התיאגוד מפ.  באמצעות תאגיד מים וביוב בהתאם לחוק
המוטלת על כלל הרשויות המקומיות תוך שניתן להם מועד להיערך ולסיים את תהליך 

קבע החוק איסור על הרשויות המקומיות להמשיך ,  ממועד זה.  2007התיאגוד עד סוף שנת 
אולם שרי הפנים והאוצר לא השתמשו בסמכותם . לספק את שירותי המים והביוב בעצמן

ב רשות מקומית להקים תאגיד באופן מיידי והמשיכו במדיניות עידוד הקמת בחוק לחיי
 .תאגידים באמצעות מענקים ותמריצים
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מרביתן , כי עד אז חרף המאמצים והתמריצים הוקמו ופעלו רק כתשעה תאגידים, יצויין .30
 . ברשויות הנחשבות איתנות

תיאגוד אזורי לפיה אשר קבעה מדיניות של ה 2447התקבלה החלטת הממשלה  2004בשנת  .31
משנה . תושבים 200,000 -שישרתו לא פחות מ, תאגידים ברחבי הארץ 30יוקמו לכל היותר 

זו נעשו מאמצים לקדם הקמתם של שבעה תאגידים אזוריים בתחום מחוז צפון במשרד 
לצורך כך הפעיל הממונה יעוץ ומנהל פרויקטים לקידום . ובמיוחד במגזר הלא יהודי, הפנים

על אף התקדמות להקמת חלק מן התאגידים . גידים אזוריים במחוז הצפוןהקמת תא
לא הגיע אף אחד מן התאגידים הללו לסיום  2007עד תום עבודת היועץ במרץ , האמורים

 .שלב ההקמה

מדיניות התיאגוד האזורי להקמת מספר תאגידים משותפים לכמה רשויות מקומיות הייתה  .32
רקע ההתנגדות והחשש הכולל של השלטון המקומי מהליך באופן מיוחד על , מורכבת ליישום

הרשויות המקומיות התנגדו להצעות לפריסת התאגידים שהתבססו על . התיאגוד
איחוד "וראו בכך מסלול עוקף להליך של , קריטריונים מקצועיים כלכליים והנדסיים

ומיות היה הקושי בהקמת שותפות בין רשויות מק. אליו התנגדו באופן נחרץ,  "הרשויות
גדול כשלעצמו אולם עיקר החשש נבע מן הרשויות הקטנות אשר חששו להיבלע בשותפות 

גם באמצעות , ניסיונות  הממשלה . הגדולות ולאבד השפעה תוך פגיעה באינטרס תושביהן
לחייב הקמת תאגידים אזוריים תוך קביעת כללים ברורים לפריסת , חוק ההסדרים

ך הממונה על תאגידים לפעול באופן פרטני תוך בחינת כל רשות המשי, כך.  התאגידים נכשלו
כמו כן פעל הממונה לקביעת כללים . ורשות ועידוד להתאגדות אזורית משיקולים כלכליים
הן במסמכי התאגיד הן בכללי , למניעת קיפוח רשויות שהן בעל מניות מיעוט בתאגיד 

 .דהרגולציה והן בכללי אישור תכנית ההשקעות של התאגי

מכשול נוסף ועיקרי לקידום הליך התיאגוד בהתאם לחובה שבחוק הוא תעריפי המים  .33
החוק קבע כי התעריפים ייקבעו על ידי מועצת הרשות לשירותים ציבוריים מים .  והביוב

קיימה שימועים אולם לא הצליחה לקבוע כללים לתעריפים , הרשות גיבשה המלצות. וביוב
ת הרשות הממשלתית למים וביוב וריבוי הסמכויות אשר עם הקמ. בהתאם להוראות החוק

חודשה עבודה מאומצת של  2008בשנת . התעכב נושא קביעת התעריפים שוב, רוכזו בידיה
צוותי רשות המים בשיתוף עם הממונה על התאגידים ומשרד האוצר לקביעת כללי 

לשימוע  על ידי  עבודה זו מתקרבת לסיומה וכללים לקביעת תעריפים כבר הוצאו. תעריפים
 . רשות המים

העוסקת בסיוע בפיתוח תשתיות ביוב במגזר הלא יהודי התנתה  1140' החלטת הממשלה מס .34
במסגרת זו קיים . את סיוע המדינה בעמידה בלוחות הזמנים שבחוק להקמת תאגידים

ה מכרז למינוי ארבעה צוותי ליווי מקצועיים לסיוע בהקמת שמונה תאגידים אזוריים הממונ
שניים מבין התאגידים האזוריים סיימו את שלב ההקמה ונמצאים . למגזר הלא יהודי

 .בעיצומו של הליך תחילת פעילות בחברה

פעל משרד הפנים באופן נחרץ להפעלת לחצים על הרשויות המקומיות לעמוד  2007-8בשנים  .35
ון המקומי אולם התנגדות השלט.  עצירת מענקים ועוד, תוך הפעלת סנקציות , ביעדי החוק

לא , על אף הלחצים שהופעלו מצד השלטון המקומי, יחד עם זאת. הייתה בוטה ונחרצת
המרכז לשלטון מקומי הגדיל לעשות ואף . תוקן החוק ולא בוטלה חובת הקמת התאגידים

פנה בקריאות פומביות לראשי הרשויות להפר את הוראות החוק ולהתעלם מחובת התיאגוד 
 .שבחוק
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סיום הקמת תאגידים ואיסור הפעלה עצמית של המערכות על ידי סופי להמועד ה בהגיע  .36
פעולה להפעלת סנקציות פרסמו משרדי הפנים והאוצר מתווה , הרשויות המקומיות

לרשויות שאינן עומדות בהוראות החוק לרבות השלכות במסגרת יישום איסור ההפעלה 
התאמת , ים מהמועד הקובעהעצמית וביטול סמכויות הרשויות המקומיות להפעלת השירות

  .ב''התקציב וכיוצ

המרכז לשלטון מקומי ממשיך בהתנגדותו ובקריאתו להפרת החוק , נכון לימים אלה .37
בשנה שחלפה מאז נכנסה לתוקפה ההוראה האוסרת על הרשויות , ואולם. והתעלמות ממנו

היום חלה התקדמות משמעותית ונכון ל, לספק שירותי מים וביוב אלא באמצעות תאגיד
מליון  3.5 -הנותנים שירותים לכ, רשויות מקומיות  48י "תאגידים ע 28הוקמו והופעלו 

תושבים שהינם כמחצית מסך תושבי המדינה האמורים לקבל שירותי מים וביוב באמצעות 
 .תאגידים

ובייחוד ההוראה , חשוב לציין כי התעקשות הרשויות המקומיות להמשך הפרת החוק  .38
מביאה לשיתוק כולל של משק המים , השירותים על ידי הרשויות עצמןהאוסרת המשך מתן 

כל פעילות לטיפול או פיתוח משק המים והביוב .  והביוב העירוני בתחומי אותן רשויות
התחייבות לטווח ארוך  על ידי רשות מקומית נעדרת .באמצעות רשות מקומית מנוגד לחוק 

בטיפול , במקרה הטוב, תן רשויות מתמקדותנמצא כי או, כך. סמכויות יוצרת קשיים רבים
ללא סיוע מצד הממשלה שאיננה רשאית ואיננה מעוניינת לסייע בהפרת , בתיקוני שבר

מונעות פעולה נחושה ) הן ברשויות המקומיות והן כלליות(שנות בחירות , מנגד. החוק
 .ומדיניות ברורה מצד הממשלה לאכיפת החוק כאמור

. 
 

  

 :סיכום  .ה

  
ללא שימת דגש על הבראת המגזר העירוני . הגלום במשק המים העירוני הוא גדולהפוטנציאל 

לא ניתן   –ופעילות נמרצת להשלמת הרפורמה במגזר וקביעת תעריפים מבוססי עלות לתאגידים 
יהיה ליישם פעילות ממשלתית להגדלת היצע המים הארצי ומאמצי המדינה לטיפול במשבר המים 

יאבדו מרבית המים במסגרת ההזנחה , ה תגדיל את היצע המים הארציבעוד המדינ. ירדו לטמיון
  . עוד טרם יגיעו לייעודם ולשימושם אצל הצרכנים, והפחת במערכות העירוניות

רפורמת תאגידי המים והביוב נושאת בחובה אפשרויות לפתרונות ארוכי טווח וברי קיימא 
בנחישות להשלמת הרפורמה ואכיפת על הממשלה לפעול .להבראת משק המים והביוב העירוניים

  .  החוק על הרשויות שנותרו ולאפשר ניצול הפוטנציאל העירוני לסיוע במשבר המים הארצי
  
  


