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        מטרות המחקרמטרות המחקרמטרות המחקרמטרות המחקרוווורקע רקע רקע רקע         ....1111

        
של נציבות היסטורי ה מעמדה שינתה את ,9.8.2005מיום , 4101' מס ממשלהההחלטת 

הרשות החדשה נושאת עתה באחריות כוללת  . המרתה לרשות מים ממשלתיתאגבהמים 

 פועל יוצא .ות בתחוםרגולטורי את הסמכויות המרכזתוהלאומי והביוב ניהול משק המים ל

משק המים אחריות על ב תוך נשיאה,  המיםסמכויות של נציבותהוא הרחבת המשינוי זה 

מבחינה ,  להתאים את עצמהרשות המים את תמחייבזו הרחבת אחריות  .מגזר העירוניב

חדש תחום  המים העירוני שקמ תלא רק בשל היו ,זאת . וציבורית תפקודית,ארגונית

  .תהליך התאגוד:  אלא גם בשל שינוי מבנה משק המים העירוני,העבור

  

 תועבר האחריות על משקי המים המקומייםש  קבע2001 משנת 'חוק תאגידי מים וביוב'

שינוי  1.תות המקומייורשול תוך ניתוק זיקתם, הפועלים על בסיס כלכלי, לתאגידים עצמיים

בעל אופי מוניציפלי , אין תקדים בישראל לכך ששירות ציבורי חיוני. ק לכתזה הוא מרחי

תוך פרק זמן , או בכפייה אם מרצוןבין . מועבר באופן מקיף לאחריות של גוף אחר, מובהק

מבחינות   2. והביובהמים מיבתחו  מעורבותן של הרשויות המקומיותצפויה להיפסקלא רב 

לא הייתה שונה מאחריותן למתן מים אלה יות בתחוהאחריות של הרשויות המקומ ,רבות

מים השירותי , על אף היותם שירותים ציבוריים חיוניים. שירותים מוניציפליים אחרים

על מתן הממלכתי מידת הפיקוח  . כפעילות רשותית בעלת אוטונומיה רבהמוהתקיי ביובהו

ונות הרבה בין תופעה המסבירה בחלקה את הש, השירות ורמתו הייתה מוגבלת יחסית

 שירותי המים והביובאת  כיום  מציב'חוק תאגידי מים וביוב' .הרשויות המקומיות

הצורך מבחינת , מכך ובעותהנות רגולטוריההדרישות  .שירות חיוני מפוקחבקטגוריה של 

, )דיפרנציאלי לכל תאגיד(מחייבות ומשטר תעריפים כלליות ואמות מידה בקביעת 

היערכות זו .  קיימת קודם לכןהערכות מוסדית שונה מזו שהייתי לרשות המים הותמכתיב

הרשות לשירותים ' – ממשלה בדבר ריכוז פונקציות מפוצלותהלאור החלטת מתבקשת גם 

מינהל , )משרד הפנים(למשק המים ברשויות המקומיות מינהל , 'מים וביוב –ציבוריים 

 .עתם במסגרת רשות המים והטמ–) משרד התשתיות הלאומיות(לפיתוח תשתיות הביוב 

על רקע קליטת , כלומר .'פיתוח ארגוני'דרישות אלה נכללות בקטגוריה של , למראית עין

תוך הסדרת תהליכי עבודה , לארגן מסד ארגוני חדשעל רשות המים , פונקציות חדשות

כפי  . תהיה זו טעות להניח שהאתגר הניצב בפני רשות המים הוא ארגוני,ברם. נאותים

רווי הוא העירוניים ביוב המים ו המשקישל תהליך תאגוד , בהמשךש בניתוח שנדגיש

הן חבויות במדיניות ממשלתית אשר לא השכילה לבחון את מלוא  .סתירות ודילמות

ובניהול מוסדי אשר מטעמים פרגמטיים מתמיד , של תהליך התאגוד בטרם עת המשמעות

 אגב, האצת יישום החוק .יות מהותיות תוך צבירת שובל הולך וגדל של בע,בקידום התהליך

מרחיבה בהדרגה את מספר הרשויות המקומיות בהן משק המים , התאגודחיוב תהליך 

 מתרבים סימנים במקבילש,  עקאאד. באמצעות תאגיד, להיות מופעלאו צפוי , מופעל

 לסכן את חוסנם לוליםהע, רחוק-הלאבעתיד , צפוייםקשיי תפקוד  שונים המצביעים על

לכך מתווספות סוגיות ציבוריות עקרוניות שטרם  .מוקיבותם של תאגידים שזה עתה ויצ

ללא שקיפות ציבורית , ברובו,  כאשר כלל התהליך מתנהל,זאת. זכו להתייחסות ראויה
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) נכסי מערכות המים המקומיות( כבעל עניין בקניין –נאותה ותוך התעלמות מהציבור 

  .וכצרכן השירות

            

  : לספק תשובה מיטבית לשאלות הבאותזה מחקר מבקש ,האמורעל רקע 

  

האם מדיניות התאגוד הנוכחית היא קוהרנטית מספיק ומבוססת דייה על מנת   .א

 ?להשיג את יעדיה המוצהרים 

 ?האם מדיניות היישום תואמת את היעדים והעקרונות המוצהרים   .ב

 כיצד ?וד עד כהאלו הן נקודות החוזק והחולשה בארגון ובניהול מדיניות התאג  .ג

   ?המיםערכות רשות יניתן למצוא להן מענה הולם לצורך ה
  

מדיניות משרד האוצר ומשרד הפנים (ניתוח המדיניות הממשלתית עד כה תמקד במהמחקר 

סוגיית ק בעוס אינוהמחקר  .ובתהליך הקמתם של התאגידים ברמת השדה) כמשרד ממונה(

הימנעות זו  .הרבה לעיצוב וייצוב התאגודעל אף חשיבותו , )מחירים(משטר התעריפים 

כמו  .הקשורות בהיקף העבודה והמשאבים שעמדו לרשותנו, נובעת ממגבלות אובייקטיביות

מצריכות התמחות מקצועיות אשר אינה ה, טכניות- בסוגיות הנדסיותדן אינוכן המחקר 

  .חלק מתחומי הידע של עורכי המחקר

  

על מתודולוגיה , בעיקר, וא מחקר מדיניות ומסתמך הנוכחיהמחקר ה ,לוגיתומבחינה מתוד

 Evidence Based Policy מאמץ את גישת הוא. מקובלת בתחום חקר המדיניות הציבורית

Making חשיבותו את גישה זו מדגישה  .ה את המחקר היישומי של ממשלת בריטניההמנָח

, ) best-practice,כותהער, ראיות, עובדות(של עיצוב מדיניות על בסיס מיטב המידע הזמין 

) מוסדיים-מוסדיים וחוץ(התייעצויות עם מומחי תחום , ממצאי מחקר: מתוך מגוון מקורות

, מבחינת מסמכים רשמיים, במסגרת זו נעזרנו במלוא התיעוד הזמין  3.ובעלי עניין שונים

 בעבר, מאמרים מקצועיים שנכתבו בנושא וכן ראיונות אישיים עם בעלי תפקידים בכירים

  .ובהווה

  

 הכרונולוגי של מחקר ושאלת תיחומ .עיצוב מדיניות התאגוד ויישומו הם תהליכים דינמיים

בשל סיבות  .מדיניות היא בהכרח שרירותית שכן אין בכוחו להדביק תמורות מתהוות

  . 2008החלטנו לסכם את העבודה בחודש אוקטובר , פרגמטיות
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        תאגוד משק המים העירוניתאגוד משק המים העירוניתאגוד משק המים העירוניתאגוד משק המים העירוני    ....2222

  

ניסיונות לשינוי מבנה משק רצף  שלב התפתחותי במהווים, כיוםהתאגוד ויישומה מדיניות 

-אישל ישיר היא תוצר המדיניות הנוכחית , במידה רבה. יובלבמשך  המים העירוני בישראל

פרק זה מציג את הרקע למדיניות  4.רצף זהב שקדמו לה יםשלבהכל אחד מ של והצלחת

את וכן ,  על תיקוניו– 2001 משנת 'ידי מים וביובחוק תאג' מיסודה במסגרתאת , התאגוד

   . לאור התפתחויות בינלאומיותההצבת

  

  

        תאגוד במבט התפתחותיתאגוד במבט התפתחותיתאגוד במבט התפתחותיתאגוד במבט התפתחותימדיניות המדיניות המדיניות המדיניות ה        2222.1.1.1.1

המדיניות המוצהרת של הגורמים התמקדה , 80-עד לסוף שנות ה ו60-מאז ראשית שנות ה

 גורים על בהקמה ובניהול משקים סעירוני המים והביוב המשקהממלכתיים האמונים על 

 של נבדלמשמעותה המעשית של דרישה זו הייתה ניהול כספי . ידי הרשויות המקומיות

הפיכת ההכנסות וההוצאות .  המקומית הרשותפעילויותבמנותק משאר , נושאי מים וביוב

להבטיח ניהול מיטבי הייתה אמורה , ללא הסטת המקורות לשימושים אחרים, למיועדות

בין הפער בין עלות הספקת השירות לבשל , בעיקר, תזא .של המערכות המקומיות

 1962כבר בשנת  ). מקומיתהפרשיות חיובית לטובת הרשות (תעריפים שניגבו בגינוה

 מפעלי שלהחקלאות על חיוב הרשויות המקומיות לנהל משק סגור שר הפנים ו שרהחליטו 

 , הבנק העולמיבעקבות הסכם בין ממשלת ישראל לבין, 1973-ב. אספקת המים המקומיים

ל משרד הפנים חוזר לרשויות המקומיות " מנכפרסם, אשר סייע במימון מפעל הביוב הארצי

 שב) 1974(שנה לאחר מכן  .חובת ניהול מפעלי הביוב המקומיים כמשק סגורעל  ההורבו 

.  כמשק סגוראת הרשויות המקומיות לנהל את שירותי המים והביובהנחה ו משרד הפנים

המשק יישום מדיניות , אלהעל אף ניסיונות  .)1988(עשור לאחר מכן גה שוב דרישה זו הוצ

תפנית ה. נותר ללא שינויאופן ניהולן של מערכות המים והביוב המקומיות ו לא צלח הסגור

 העם קבלת החלט, 1993הצעת חוק התקציב לשנת ב בעת דיון, 1992- הושגה בחשובהה

 התפעולית של המערכות הנידונות מהרשויותבדבר העברת האחריות הניהולית ובממשלה 

  :זו ההחלטעל פי  .המקומיות לתאגידים עסקיים מטעמן

  

 הפעלתם וניהולם, הרשויות המקומיות יחויבו להעביר את נכסי המים והביוב" )1(

  .ותפעלנה כמפעל הנושא את עצמו, הכלכלי לידי חברות אשר תוקמנה למטרה זו

 אחת או מספר רשויות מקומיותהחברות תהיינה בבעלות רשות מקומית  )2(

  .שתתאגדנה

יקבע כללים לחישוב עלות ריאלית של שירותי , בהסכמת שר האוצר, שר הפנים )3(

החברה תיקבע את תעריפי השירותים לפי כללים אלה ותקבל  .והביוב המים

  .אישור השרים לכך
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החברות  .שר הפנים יפקח על ניהול תקין של החברות ועמידה במילוי חובותיהן )4(

החברות תחויבנה בהוצאת  .ויבנה בהשקעה מינימלית בחידוש ושיפור נכסיהןתח

  .עבודות פיתוח ורוב שירותי הביצוע למכרזים

  ).אספקת מים(ופקודת העיריות ) ביוב(החוק יחליף את חוק הרשויות המקומיות  )5(

 5- יוחל בניסוי ב1993בשנת  . שנים על כל הרשויות המקומיות4החוק יחול תוך  )6(

  5."ידי משרד הפנים בתיאום עם משרד האוצר-פחות שייבחרו עלרשויות ל
  

  

של התאגוד על יציבותן הכספית לכה השלילית שנוכח הה. א מומשהלהחלטה זו אלא שגם 

משרד הפנים  בהשפעת הליך החקיקה נבלם ,)גריעת הכנסות (של הרשויות המקומיות

ווה פתרון הולם לסוגיית מכיוון שלשינוי המוצע לא נל,  זאת.ומרכז השלטון המקומי

התמיד , באמצעות אגף התקציבים, האוצר משרד 6.תהמימון השוטף של הרשויו

להציבו מחדש הצליח הוא הראשון הניסיון שנתיים לאחר  .בניסיונותיו לקדם את הנושא

 עלהתקבלה , 1996שנת כחלק מאישור הצעת חוק התקציב ל. על סדר היום של הממשלה

על שרי האוצר והפנים למנות ועדה  הטילההחלטה  7.שה ברוח זו החלטה חדידי הממשלה

 את הזו קבע  החלטה. ברשויות המקומיותחוק תאגידי מים וביוב-מקצועית שתנסח הצעת

  : הבאים כבסיס לחוק המוצעהעקרונות 

  

 האחריות על שירותי אספקת המים והביוב ברשויות המקומיות בישראל תועבר" )1(

תאגידים אלו יספקו את השירות בעצמם או  .לתאגידים עסקיים מפוקחים

באמצעות אחרים ויגבו את התשלום עבור השירותים שיספקו ישירות מן 

  .הצרכנים הסופיים

כך שיתאפשר ניצול יתרונות לגודל ופתרונות , התאגידים יפעלו על בסיס אזורי )2(

  .משותפים לאספקת המים ולסילוק הביוב

ותם על תשתיות המים הקיימות בשלב הראשון יבססו התאגידים את פעיל )3(

  .בתחומי הרשויות המקומיות

לרבות , תוקם בחוק רשות פיקוח שתפקח על פעילותם של התאגידים לפי החוק )4(

הכל במגמה להגביר , התעריפים אותם יגבו ואיכות השירות, היקף השקעותיהם

 8".ידם-את היעילות והאיכות של השירותים המסופקים על
  

אך עיון דקדקני יותר מצביע  ;טה זו אשרור של ההחלטה הקודמתהחלמהווה במבט ראשון 

 החתירה בדברת שמפורההדגשה המ משתמע השינוי הראשון : שינוים מהותייםשלושהעל 

 השניהמהותי השינוי  . תאגידים אזורייםבסיס הצבת התאגוד על – להשגת יתרון לגודל

שילוב הפותחת פתח ל, יםמעורבות גורמים אחרים במתן השירותלאפשרות ה הכללת הוא

הוא , השינוי השלישי והמרחיק לכת). אף כי הדברים לא נאמרים מפורשות(מגזר הפרטי 

  . הפיכת שירותי אספקת מים וביוב לשירותים מפוקחים
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המשרד , משרדית בהשתתפות משרד הפנים-הוקמה ועדה בין, בעקבות ההחלטה החדשה

, )אגף התקציבים(משרד האוצר , )ושא הביובבתוקף היותו ממונה על נ(לתשתיות לאומיות 

 – המשליכות על התפתחויות מאוחרות –שתי תופעות מוסדיות  .והמשרד לאיכות הסביבה

זולת (עדה היה על טהרת נציגי ממשלה והרכב הו, ראשית .ראויות לציון בהקשר לוועדה זו

ימש כיושב ש , יצחק סוארי,אחד מהם כשליוו את עבודת הוועדהאשר שני יועצי חוץ 

נציג  ,ועדהועל אף השתתפותו ב, שנית; )ללא הבטחת מעמד לשלטון המקומי, הראש שלה

  . לדוח הסופילא צירף את חתימתו בהמשרד הפנים 

  

מושתת על אפיון  ,1997אשר סוכם בשנת , 'חוק תאגידי מים וביוב'דוח הוועדה להכנת 

  :מבחינת, משולש של דגם הפעילות הנוכחי

        המבנה הענפי •

  מבנה התפעוליה •

        .המבנה הממוני •

הוא ראיית מערך , והמסד לפיתוח החלופות המוצעות, הציר המרכזי לאפיון המצב הקיים

על המערך הנידון להתחשב בעקרונות הכלכליים , ככזה. . . . שירות תשתיתשירות תשתיתשירות תשתיתשירות תשתיתהמים והביוב כ

גישה זו מושתתת על ההכרה שמערכות תשתית מן . החלים עליו ועל נגזרותיהם הניהוליות

תחום המים והביוב כמונופול (ג הנידון צריכות לשקף מאפיינים ענפיים רלוונטיים הסו

רגולציה , הבטחת שירות איכותי לאורך זמן, היתרונות הכלכליים והטכנולוגיים לגודל, טבעי

  : שירות מוניציפליכאינה מתיישבת עם דגם הפעילות הנוכחי  אליבא דוועדה ראייה זו). 'וכד

 מערך המים והביוב על ידי הרשויות המקומיות נעשה כחלק ניתן לומר שתפעול"

, לדעת הועדה... של מוסד ללא כוונת רווח ולא במסגרת של שירות תשתיתשל מוסד ללא כוונת רווח ולא במסגרת של שירות תשתיתשל מוסד ללא כוונת רווח ולא במסגרת של שירות תשתיתשל מוסד ללא כוונת רווח ולא במסגרת של שירות תשתיתמתפיסה 

אלא יש להפעילו באמצעות חברות , מקומו של מערך זה אינו ברשות המקומית

 דבר שיאפשר, )'תקשורת וכד, כמו חשמל(תשתית בדומה לשירותי תשתית אחרים 

   9."תוך ביטול התלות בתקציבים עירוניים וממשלתיים, גיוס משאבים לפי הצורך

  

הפרדה מוחלטת בין פעילות המים והביוב  שיוצר מבנה חלופה המועדפתכ מצהיאהוועדה 

  :לבין שאר הפעילות המוניציפלית

  

ידי -הפרדה זו תאפיין הפעלת תחום זה בדומה לכלל תחומי התשתית ותעשה על"

חברות אשר יפעלו בדומה , ילות לחברות בבעלות הרשויות המקומיותהעברת הפע

העברת הפעילות תעשה בדרך של העברת . לחברות העוסקות במתן שירותי תשתית

 .ית תמורת השירותיהאחריות על התפעול והאחריות על גב, הבעלות על הנכסים

צולב תוך מניעת סבסוד , ההפרדה האמורה תאפשר תמחיר נכון של כלל המערכת

כמו כן תאפשר ההפרדה האמורה ניתוק . וזיהוי עלויות המתייחסות לשירות האמור

, התלות של הפעילות בתחומים אלה מפעילות בתחומים אחרים של השלטון המקומי

  10".הן פיננסית והן תפעולית
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ידי הוועדה הוא של מונופולים אזוריים אשר פעילותם תוסדר  מבנה הפעילות המומלץ על

  :בחקיקה

בלעדיות לנותן השירותים וזאת בתנאים , ןרישיוהשיטה המוצעת מקנה באמצעות "

 שהעיקריים שבהם הינם חובת אספקת השירות ללא ןוברישיוהנקבעים בחוק 

ביצוע השקעות לצורך עמידה בחובת האספקה , באמינות ובאיכות נאותה, אפליה

החברות יעסקו  ...כותוהאיכות וכפיפות לבקרה ציבורית בקביעת מחירי השירות ואי

ללא אבחנה בין , בגביית תמורה לשירותים על בסיס עסקי בדומה לכל גוף עסקי

   11."צרכנים

  

תמורה "קביעת זכותם של התאגידים לגבות באופן ישיר מהצרכנים , מבחינה מימונית

 שימוש ההכנסות  אתאמורה להבטיח, "לשירותים על בסיס עסקי בדומה לכל גוף עסקי

לכך .  משאבים לתחומים אחריםהסטתללא , )דהיינו משק המים והביוב(הן נועדו ללמטרות ש

איגרות הנפקת באמצעות , למשל(מתווספת האפשרות לגיוס הון בשוק החופשי ולטווח ארוך 

מידת העצמאות המימונית של התאגידים  .בלי תלות במקורות ממשלתיים ומוניציפליים, )חוב

בנושא זה הוועדה מאמצת גישה  .לות הרצויהמוצעים קשורה בשאלת מבנה הבע

  :ההולכת ומגדילה את מעורבותו של המגזר הפרטי, התפתחותית

לאור העובדה כי המהלך המוצע מהווה שינוי יסודי בדרך תפעול מערכות המים "

שאלת הבעלות של החברות שיוקמו לצורך כך , והביוב בתחום הרשויות המקומיות

הבעלות חייבת להיות , בשלב הראשון, וועדהלדעת ה. הופכת לשאלה מהותית

ציבורית וזאת בכדי לאפשר תקופת ניסיון ולאפשר ביצוע שינויים במבנה התפעול 

לאחר תקופת הניסיון יש לאפשר שיתוף גורמים לא  .בעקבות תקופת הניסיון

נראה לוועדה כי יש לאפשר בשלב השני גיוס מקורות מימון . ציבוריים בפעילות זו

ורק לאחר מכן שיתוף ) אם בהנפקות פרטיות ואם בהנפקות לציבור, ח"אג(ם חיצוניי

אם בבעלות חלקית ואם , ציבוריים בבעלות על החברות האמורות גורמים לא

מבנה הדרגתי זה של שינוי הבעלות בחברות אלו יאפשר תקופת . בבעלות מלאה

הגורמים לימוד ושינוי במידת הצורך וזאת בלי לפגוע בזכויות של , התאמה

   12."הפרטיים

  

,  מצריך הגדרה מקבילה של המסגרות הממלכתיות לתקינה,ידי הוועדה המעבר המוצע על

הוועדה אינה משנה את המצב , )תקני שירות ואיכות(בתחום התקינה . פיקוח ובקרה, רישוי

דהיינו היא מותירה את נושא התקינה באחריות משרדי הממשלה הנוגעים בדבר , הקיים

 בנושא –ותשתיות לאומיות ,  בנושא מים–הפנים , איכות הסביבה, הבריאות ימשרד(

עובד ציבור אשר יוסמך לקבוע ', ממונה' ושינויים יהיה באחריות תרישיונומתן  עניין). ביוב

, נכסיםהדרך העברת , לרבות תנאים הקשורים למבנה ההון, ןרישיואת התנאים לקבלת 

כמו כן יהיה . ית בתקופת המעבר ולאחריההקשר עם הרשות המקומ, מבנה התפעול

לרבות הטלת קנסות על תאגידים , ןהרישיואחראי למעקב אחר קיום תנאי ' ממונה'ה
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על הוועדה ממליצה במקביל . ביטולועל  המסדיר את פעולתם ואף ןהרישיושיסטו מתנאי 

רותי ברוח עקרונות הרשות לשי, )מים וביוב(לשירותים ציבוריים ייעודית  רשות הקמת

קביעת תעריפים : שני תפקידים עיקרייםהוגדרו לרשות המוצעת . 1996-חשמל שהוקמה ב

אכיפת תקני איכות ו, על בסיס בדיקת הוצאות של החברות והכרתן כלגיטימיות, לצרכן

  . השירות

 
  

        ההקשר המוניציפלי הכוללההקשר המוניציפלי הכוללההקשר המוניציפלי הכוללההקשר המוניציפלי הכולל        2222.2.2.2.2

ידי הרשות  עלאף כי תפיסת ניתוק הזיקה בין משק המים המקומי לבין הפעלתו העצמית 

מתקיים קשר מקביל בינה לבין ,  על המגמה ההתפתחותית האמורהנתהמקומית נשע

מוצא לכך היא ללא ספק הנקודת  .תמורות במדיניות הממשלתית ביחס לרשויות המקומיות

תוך מעבר חד  .80-במחצית שנות ה,  של הממשלההיסטורית במדיניות הכלכליתהתפנית ה

בעוד . ליברלית-ניאוגישה  לטובת ,)הקנסיינית(השלטת הגישה הכלכלית  ננטשה אז

מעורבות פעילה של הממשלה בתהליכים הראשונה העניקה לגיטימציה מקצועית ל

 ת ברמה האידאולוגי,ליברלית- הגישה הניאוציבה ה,נרחבמימון ציבורי ולהכלכליים 

וך הסרת ת,  כיעד אסטרטגים המעורבות הממשלתית למינימום הנדרשוצמצאת  ,והמעשית

מוסדות , יזמים, פירמות(מגבלות המֹונעות פעילות יעילה של השוק החופשי וסוכניו 

בהובלת , הממשלההפך ליעד מדיניות  הקטנת ההוצאות של המגזר הציבורי ).פיננסיים

  .משרד האוצר

        

י מחזורי בקרב מרבית הרשויות ספעל רקע משבר כהתקיימו שינויים תפיסתיים אלה 

רציף בנפח גידול ב ,70-מאז שנות ה, ון המקומי בישראל מתאפייןהשלט. המקומיות

הוצאות ה גידול , ברוב הרשויות המקומיות.תופעה המשתקפת במישור הכספי, פעילותו

כאן המקום לדון בסיבות למצבו הכספי לא  .הזמיניםללא יחס ישיר למקורות  תקייםמ

 ונשניםמצבי משבר חוזרים ב ו,80-לפחות מאז ראשית שנות ה, הרעוע של השלטון המקומי

ל  שותהתקציביהשלכות יש ל אבל חשיבות רבה ;עקב גירעונות מעיקים שהוא נקלע אליהם

, סיוע ממשלתי חוזר באמצעות מענקים לכיסוי גירעונותבהצורך  :משברים חוזרים אלה

, לא ממודרתקציב הרשותי  הו שלהיות. תקציב הרשויות המקומיותבם יואילוצים תמידי

עיגון כלל התקבולים ו,  מחיצות הפרדה בין התקציבים של כל תחום ושירותללאמר כלו

קבועות או (גירעוניות פעולות איזון שיוצר את הרקע לכך , בקופה אחת) מהתקציב הרגיל(

לכל , היה מקומימשק המים ה ".עודפים"מקורות בידי שימוש  מתאפשר על) בלתי צפויות

הפיכת רוב . של הרשויות המקומיותהפנימי  הכספי  אבן שואבת לאיזונן,אורך השנים

נציחה בעיה ה ,התקבולים המתקבלים ממכירת מים לעוד הכנסה עצמית בידי הרשויות

חוזרת שלהם בייעודם התוך פגיעה בהשקעה , עקרונית וכללית של מימון מוניציפלי

רשויות  של השהעיק ן סירובפועל יוצא מכך הוא). השבחת התשתיות ופיתוחן(האמיתי 

  .  לתאגוד,בשלב מאוחר יותר, סגור והתנגדותןכספים לנהל את נושא המים כמשק 
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 מים וביוב זכו יסגור בנושאכספים קיומו של משק -סוגיית יכולת המימון ובעיית אי

אך היא הייתה מינורית ביחס לקביעות הנחרצות יותר , להכנת החוקלהתייחסות הוועדה 

  : שבתזכיר החוק

  

ידה מהפעילות בתחום משק המים והביוב ברשויות המקומיות הושפעו ב, היוםעד "

בלא שניתנה התייחסות , רבה מסדרי העדיפויות של השלטון המקומי ומצבו הכספי

הואיל ולפי מצבו הכלכלי של השלטון  ...במיוחדת וראויה לתשתיות מים וביו

נאלצת , נדרשותהמקומי אין הוא יכול לגייס את מקורות המימון להשקעות ה

ההלוואות שנטלו  .הממשלה לספק את מרבית מקורות המימון לפיתוח בתחום הביוב

הרשויות בשנים האחרונות יוצרות נטל פיננסי כבד על חלק גדול מהן באופן החוסם 

את הרשות בגיוס כספים למטרות אחרות ומשתק את יכולתה להשקיע בפיתוח גם 

   13."בתחומים אחרים

  

  

        2001200120012001----אאאא""""תשסתשסתשסתשס, , , , די מים וביובדי מים וביובדי מים וביובדי מים וביובחוק תאגיחוק תאגיחוק תאגיחוק תאגי        3333....2222

המבטאים את עקרונות המדיניות ,  סעיפים157 כולל ,ל תיקוניוע, 'חוק תאגידי מים וביוב'

להקמת מוסדות הרישוי ,  וכן את ההנחיות הלגליות להפעלת התאגידיםהממשלתית

הם פרשנות , מן הראוי להדגיש, עקרונות אלה . וכן הוראות מעבר,מערכת הפיקוח והבקרהו

התווית אף אחד משלבי ב. ומנוסח החוק הנוכחיהחוק מדוח הוועדה להכנת נגזרת סדית מו

 –נייר מדיניות רשמי  ,מעולם לא פורסם או על כל פנים, לא גובש המדיניות הממשלתית

הדרכים להגשמתן ואת את  ,חוקה המציג את מטרות – הבריטי White Paper-בנוסח ה

  .המדיניות המוצעתעיצוב מערכת השיקולים אשר הביאה ל

  

  :הן כדלקמן, 1כפי שהן מוגדרות בסעיף , מטרותיו של החוק
  

במחירים סבירים , איכות ואמינות נאותים, להבטיח רמת שירות" )1(

  ;בתחום שירותי המים והביוב, ובלא הפליה

להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב  )2(

  ;תן ומתן השירותיםהפעל, לצורך השקעות במערכות המים והביוב

ושיתוף משקיעים , לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב )3(

  ;פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים

מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב , להביא לניהול עסקי )4(

  ;ברשויות המקומיות

, שמירה על מקורות המים, לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים )5(

ביבה וערכי טבע ונוף ומניעת זיהום הים איכות הס, בריאות הציבור

  ;ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב, והנחלים

 14".לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב )6(
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  :ו גם הכללים הבאיםכן נקבע

חברות , לפי חוק זה, לשם השגת מטרות החוק יוסמכו הרשויות המקומיות להקים"

על ; העיקרי יהיה לתת שירותי מים וביוב בתחומיהןשתפקידן , לשירות ציבורי

באיכות נאותה לכלל התושבים בלא ,  מתן השירותיםןלענייהחברות יוטלו חובות 

והן יהיו נתונות לפיקוח , יוסמכו לגבות את התשלומים בעד השירותים, הפליה

אשר תקבע גם את תעריפי , הממונה ולבקרת איכות ועלויות השירותים בידי הרשות

  15".השירותים

  

        תאגידתאגידתאגידתאגידהפעלת משק המים והביוב באמצעות הפעלת משק המים והביוב באמצעות הפעלת משק המים והביוב באמצעות הפעלת משק המים והביוב באמצעות 

 3על פי סעיף  .הפעלת משק המים והביובל יצר אופציה וולונטרית 'חוק תאגידי מים וביוב'

   :שותלחוק הקמת תאגיד היא בגדר ְר

או פעילות ,  להחליט כי פעילות חיונית שלהרשאיתרשאיתרשאיתרשאיתרשות מקומית "

צעו בידי חברה שהיא תקים יבו, חיונית יחד עם פעילות נוספת שלה

ומספר רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי פעילות חיונית , למטרה זו

יבוצעו בידי , או פעילות חיונית יחד עם פעילות נוספת שלהן, שלהן

החליטו רשות מקומית או רשויות ; חברה שהן יקימו במשותף למטרה זו

ראות חוק זה והו, תוקם החברה לפי הוראות חוק זה, מקומיות כאמור

  ). שלנוההדגשה" (.יחולו על החברה

  

 , הממשלהשל) 1995(המקורית  החלטה עמדה בסתירה לוולונטרית בחירההקמת התאגיד כ

קצובה בזמן ואף מרצון -במעין חיבור היסטורי להחלטה זו נקבע שהאפשרות לתאגוד אך

  : לחוק קבע6סעיף  .יה חיצוניתיחשופה לכפ

 בתוך שלוש שנים מיום 3כאמור בסעיף לא החליטה רשות מקומית "

באישור ועדת , רשאים שר הפנים ושר האוצר, תחילתו של חוק זה

, להורות לה להקים חברה למתן שירותי מים וביוב, הכלכלה של הכנסת

  ".ולהעביר את משק המים והביוב של הרשות המקומית להפעלת החברה

  
ל הרשות ע נאסרון לחוק ועל פיו שלוש שנים לאחר החקיקה המקורית יזמה הממשלה תיק

 אלא שירותי מים וביוב) נון הרשותגבאמצעות מנ (עצמי באופן, ילהפעהמקומית להמשיך ל

  :בתאגיד מים וביוב לפי המתכונת הקבועה בחוק

   

 את שירותי המים והביוב לא תפעיל בעצמהלא תפעיל בעצמהלא תפעיל בעצמהלא תפעיל בעצמהרשות מקומית   )א(6"

אלא , שבתחומה החל בתום שש שנים מיום תחילתו של חוק זה

  16)שלנוההדגשה ( ".באמצעות חברה
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 חובה הוטלה עליהם .האוצרשר  של שר הפנים וםבמסגרת תיקון זה שונו גם סמכויותיה

מים עצמאי למשק להפקיע את הסמכות של רשות מקומית הנמנעת מלהקים תאגיד לנהל 

  17. שהוקם על פי חוק זהאחרתרשות מקומית של לתאגיד  תוך העברת הפעלתו ,ביובלו

  

  

        התאגידהתאגידהתאגידהתאגידאופיו המרחבי של אופיו המרחבי של אופיו המרחבי של אופיו המרחבי של 

 להשתית את תאגידים על בסיס 'חוק תאגידי מים וביוב'ההחלטה האסטרטגית של יוזמי 

הרשויות גבולותיהן של הכתיבה הקבלה מרחבית ושירותית בינם לבין , מוניציפלי

. פועל יוצא מהקבלה זו היא שונות מובנית בין תאגידים. המקומיות המקימות אותם

) יסוד המעלה( צרכנים 1,300גודל התאגידים יכול לנוע בין , למשל, רכניםמבחינת מספר צ

. היו מודעים לסוגיית הגודל המקורי החוקהצעת מגבשי  18).ירושלים( צרכנים 733,000לבין 

  :בדוח הוועדה להכנת החוקבסעיף הראשון של עיקרי ההמלצות נמצא כבר  עדות לכך

בכך או לקבוצות רשויות מקומיות תינתן אפשרות לכל רשות מקומית שתבחר "

וזאת בכפוף למגבלת וזאת בכפוף למגבלת וזאת בכפוף למגבלת וזאת בכפוף למגבלת שיבחרו בכך להעביר את תפעול משק המים והביוב לחברה 

  )שלנוההדגשה ( 19."גודל מינימלי מסויםגודל מינימלי מסויםגודל מינימלי מסויםגודל מינימלי מסוים

  

  :ובדברי הסבר לעיקרי החוק המוצע

על מנת לאפשר יעילות כלכלית וניצול יתרונות לגודל והקמת חברות אזוריות על "

צע לאפשר למספר רשויות מקומיות להקים חברה אחת מו, בסיס אגני ניקוז

   20..."משותפת

  

בסמיכות , עמדות בזכות ארגונו האזורי של משק המים העירוני הוצגו בהזדמנויות שונות

 בשנת מינהל המים במשרד הפניםעבודת מטה שנערכה ביוזמת .  הכנת הצעת החוקילעיתו

עירוניות הרשויות  משקי המים של ה ארגונם שלהמליצה על, ל"באמצעות חברת תה, 1992

,  שירות שונים אזורי26-ב) ויישובים קהילתיים עירוניים השייכים למועצות האזוריות(

 50-ברדיוס של עד כבמרחב גאוגרפי בעל  ,צרכנים 200,000- ל100,000בין המיועדים לשרת 

בחינת ניהול ועדה לוהציגה ה ,1997בראשית   21.מ בין היישובים המרכיבים את התאגיד"ק

 ברעיון האזוריות תומכתהעמדה כללית  ")ועדת ארלוזורוב("של אספקת המים בישראל 

חוק התאגידים הפנים גישה זו והעניק הרשאה מפורשת  22.כאמצעי להשגת יתרונות לגודל

  :להקמת תאגיד אזורי

  

או פעילות , מספר רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי פעילות חיונית שלהן"...

יבוצעו בידי חברה שהן יקימו במשותף למטרה , נית יחד עם פעילות נוספת שלהןחיו

  23..."זו

  

 ,)לת גודל מינימליבאו הימנעות ממג( ניצול יתרונות לגודל דברההדגשה החוזרת באף על 

 הכניסה ף באשר לסת התייחסות נורמטיבי,חוקאו ב ,עדה להכנת החוקואין בדוח הו

, המרחבייםקריטריונים ה  פירוט,או לחלופין, זוריתהמצדיק או מחייב התארגנות א
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 תיעוד לגבי הבסיס האמפירי היעדרב . הגודל הרצוינדסיים והתפעוליים הקובעים אתהה

או הנחות  לא ניתן לקבוע אם אלה היו טיעונים רטוריים, להנחות בנושא יתרונות לגודל

   .מוצקות מבחינה מקצועית

  

  

        אופי השירותאופי השירותאופי השירותאופי השירות

רלוונטיים ה היא הכרת השירותים 'חוק תאגידי מים וביוב'ות של אחת התרומות החשוב

אין  שכן , לא זכה למעמד זה,מן הראוי לציין, שירות מקומי אחרשום  .'שירותים מפוקחים'כ

תשובה בהירה לשאלה אילו , באופן מוסמך וכולל, למדינת ישראל קודקס רשמי המשיב

" פרשנויות"מצב זה פתח פתח ל. שת ומה רמתם הנדרשירותים על הרשות המקומית לספק

תופעה המסבירה את השונות הרבה בין רשויות מקומיות במתן שירות , מקומיות שונות

על אף קיומה של מערכת ענפה של חוקים .  מנגנוני פיקוח ראוייםם שלואת היעדר

, אין בה, נהלתיות שונות באשר למגוון רחב של נושאיםיחקיקת משנה ותקנות מ, ראשיים

, כדי להכריע בסוגיית מעמדו היחסי של כל שירות,  המקומייםי רבים מן השירותיםלגב

 תרם לכך 'חוק תאגידי מים וביוב'. רמתו ומידת החובה של הרשות המקומית לספקו

אמינותו , איכותו, שירות ציבורי מקומי טעון הגדרה מחייבת בדבר רמתובפעם הראשונה ש

קביעת '(לחוק ' בחלק סימן ו 24. השירותצרכנילה  הגנתוך הבטחת, זאת ;ועלותו הסבירה

הטיב ,  הרמהןבענייאמות מידה והוראות "מוצגת החובה לקבוע ) 'אמות מידה לשירות

  25".והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה ולהבטחתם ברציפות ולאורך זמן

  

        

        תתתתרגולטורירגולטורירגולטורירגולטוריהמסגרת ההמסגרת ההמסגרת ההמסגרת ה

ברוח  .עילות של החברות החדשות מגדיר את מערכת הסדרת הפ'חוק תאגידי מים וביוב'

 בעל רגולטורינקבע מבנה , ) 8' ראו לעיל עמ(להכנת החוק משרדית -עדה הביןוהמלצות הו

על הסדרת ) 'ממונה'ה(על פי מודל זה מופקדת זרוע אחת . בזובלתי תלויות זו , שתי זרועות

 לרבות קביעת תנאים לקבלת רישיון, המעבר ממסגרת רשותית למסגרת תאגידית

  : לחוק,המקורי, )א (110על פי סעיף  .הבטחת קיומםלו

תסמיך עובד , על פי הצעת שר הפנים ובהסכמת שר האוצר, הממשלה"
    ".במשרד הפנים להיות ממונה על עניני החברות לשירותי מים וביוב

  

באישור , מנהל הרשות ימנה" הקמת רשות מים ממשלתית שונה נוסח סעיף זה כך שעם(

  ").הממונה יהיה עובד הרשות; ונה על עניני החברות לשירותי מים וביובממ, שר הפנים

  

  : כדלקמן'ממונה'חוק קובע את תפקידי הב 111סעיף 

  

  ; 15ייתן לחברות רישיונות כאמור בסעיף   )1(  

 בין 10- ו9יחליט בבקשות לאישור הסכמים כאמור בסעיפים   )2(
  ;רשויות מקומיות לבין חברות

הסכמתו או , של חברות בענינים הטעונים אישורויחליט בבקשות   )3(
  ;לפי חוק זה, הרשאתו
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בענינים המנויים לענין זה , ייעץ וייתן חוות דעת לרשות ולשרים  )4(
  ;בחוק זה

יעקוב אחר פעילותן של חברות ואחר מילוי התנאים וההוראות   )5(
שקבע להן לפי חוק זה וברישיונות ואחר קיום אמות המידה וההוראות 

ראו , מים וביוב – הרשות לשירותים ציבורייםשל [בעה המועצה שק
  ".99לפי סעיף ] להלן

  

הרשות לשירותים 'מתואגד היא ההסדרת פעילות משק מים הזרוע השנייה האמונה על 

  : לחוק80סעיף על פי , האמורה לפעול, ' מים וביוב– ציבוריים

י המים כרשות פיקוח ממשלתית שמטרתה להבטיח כי מתן שירות"...
איכות , יהיה ברמות שירות, והביוב על ידי חברות שיוקמו לפי חוק זה

  ".ובמחירים סבירים על פי עקרון העלות המוכרת, ואמינות נאותות
  

  :מוטלת על המועצה החובה, בהתאמה  

  

, אמות מידה לשירותים שעל חברה לתת, 99לפי סעיף , לקבוע  )1("
י אמות המידה ועל טיפולה ולפקח על מילוי חובותיה של חברה על פ

  ;בתלונות צרכנים

כללים לחישוב עלות השירותים שעל חברה , 101לפי סעיף , לקבוע  )2(
  ;וכללים בדבר תשלומים ותעריפים, לתת

לפי סעיף , ולקבוע, לבצע פעולות של בקרת העלויות של החברות  )3(
  ;תעריפים לכל חברה, 102

ללים בדבר חובות פרסום ודיווח כ, 103- ו57, 55לפי סעיפים , לקבוע  )4(
באופן שיבטיח פומביות , שיחולו על חברה, לציבור ולרשות, לצרכנים

  26."ולפקח על מילוין, ושקיפות של פעולותיה
  

מישור ראשון הוא האופי המוסדי  .סימטריות בולטת מתקיימת בין שתי זרועות ההסדרה-אי

שיוכו ומתוקף ובד משרד הפנים בעל התפקיד הוא ע', ממונה'במקרה ה. ל אחת מהןכשל 

, היא אורגן סטטוטורי, לעומת זאת, הרשות לשירותים ציבוריים .מדיניות המשרדבתלוי 

בסעיף תקציב נפרד או  – קבע בחוק התקציב השנתי של המדינה הנ,בעל תקציב עצמאי

-האמור לפעול באי ,בתחום פעולה נפרד במסגרת סעיף תקציב שייוחד לרשויות פיקוח

גם  ,זאת.  תוך שמירה על אינטרס הציבור,ם על סמך שיקולים מקצועיים ואובייקטיבי,תלות

הדרישה החוקית שמועצת  .מתמנים על ידי הממשלה) חברי מועצת הרשות(אם חבריה 

מבליטה אף היא , )מתוך הרכב כולל של שבעה חברים(הרשות תכלול שלושה נציגי ציבור 

 הבהקשר זה נקבע.  סוגיות השקיפות והפומביותתולכך מצטרפ .שתי הזרועותהשוני בין 

החלטות , דוח שנתי ופרסום פומבי של כללים לחוק חובת הרשות לפרסם 109בסעיף 

  : ותעריפים

כפי , הרשות תפרסם אחת לשנה דוח על פעולותיה ועל פעילויות החברות )א("
  .הציבורהדוח יוגש לשרים ולועדת הכלכלה של הכנסת ויועמד לעיון ; שתמצא לנכון

  :הרשות תפרסם ברבים את אלה  )ב(

  ;אמות מידה וכללים שקבעה מועצת הרשות  )1(

  ;תעריפים שקבעה מועצת הרשות  )2(

  ;ביאורים בדבר אופן קביעת התעריפים  )3(

  ."ין לציבוריהחלטות אחרות של מועצת הרשות שיש בהן ענ  )4(
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  .'ממונה'ל ות מקבילות בחוק דרישולא נקבע

        

        

        ר הפרטיר הפרטיר הפרטיר הפרטימעורבות המגזמעורבות המגזמעורבות המגזמעורבות המגז

אפשרויות המימון , כפי שצוין לעיל, היהמשק מים וביוב מתואגד למניע מרכזי למעבר 

ללא האילוצים התקציביים של הרשות המקומית וללא הטלת נטל , שמשטר זה מאפשר

בחלק הדן בהשפעת החוק המוצע על תקציב , בתזכיר החוק. על הממשלהמכביד מימוני 

  :מפורשמוצגת כוונה זו באופן , המדינה

  

יתחילו החברות לגייס את , יש לצפות כי לאחר הקמת החברות ותחילת פעילותן"

והמדינה תוכל לחסוך , ההון הדרוש להן לפעילות שבאחריותן משוקי הכספים וההון

הניתן היום בעיקרו , חלק ניכר מהתקציב המיועד למימון השקעות בתחום זה

  27." גם במענקים–באשראי מסובסד ובמידה מועטה 

  

 זולת –  הוא אינו זוכה להתייחסות מפורטת בחוק, נושא המימוןו שלף מרכזיותאעל 

הון הנושא גיוס , הכרחית-בזיקה לוגית לא )).3( 1סעיף (הכללתו בסעיף מטרות החוק 

 –  למגזר הפרטיההעברתב דהיינו ,בשינוי השליטה בתאגיד – בצורה סמויה –מוטמע 

כמוסבר , ידי הוועדה להכנת חוק התאגידים וותה עלזיקה זו הות. באופן חלקי או מלא

  :בדוח המסכם שלה

הבעלות חייבת להיות ציבורית וזאת בכדי לאפשר , בשלב הראשון, לדעת הוועדה"

 .תקופת ניסיון ולאפשר ביצוע שינויים במבנה התפעול בעקבות תקופת הניסיון

נראה . עילות זולאחר תקופת הניסיון יש לאפשר שיתוף גורמים לא ציבוריים בפ

אם בהנפקות , ח"אג(לוועדה כי יש לאפשר בשלב השני גיוס מקורות מימון חיצוניים 

ציבוריים בבעלות  ורק לאחר מכן שיתוף גורמים לא) פרטיות ואם בהנפקות לציבור

מבנה הדרגתי זה של . אם בבעלות חלקית ואם בבעלות מלאה, על החברות האמורות

לימוד ושינוי במידת הצורך , אפשר תקופת התאמהשינוי הבעלות בחברות אלו י

   28."וזאת בלי לפגוע בזכויות של הגורמים הפרטיים

  

קבועה )  שנים מעת הקמת התאגיד3(סוגיית העברת השליטה לאחר לתקופה הראשונה 

  .הנעדר כאמור התייחסות ישירה לנושא אפשרות גיוס הון,  לחוק74בסעיף 

  

זאת על .  התייחסות מורחבת לנושא מעורבות המגזר הפרטי,כך נדמה לנו, בנקודה זו ראויה

ציבוריות הכלכליות וה, משמעויות המוסדיותה שחוק התאגידים יצר ורקע הזיקה האמורה

מעורבות זו היא אחד מסימני ההיכר של המדיניות  ).על כך בהמשך (מווהכרוכות בייש

רוב המוחלט של המדינות בשני העשורים האחרונים ה. הציבורית בתחום משקי מים וביוב

, בדומה לישראל. נדרשו לבחינת נושא זה, לא כל שכן מדינות בעולם השלישי, המפותחות

סטנדרטים , )רציונליזציה של משק המים( מצירוף צרכים אובייקטיבים ה נבעו זדרישה
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צורך בהשקעות משמעותיות בתנאי (ואילוצים כלכליים ) איכות הסביבהבתחום (חדשים 

,  כגון הבנק העולמיבקידום ארגונים רבי השפעה, שיח מוסדיף לכך הצטר). ציביריסון תק

היתרון היחסי של המגזר אשר הבליט את , IFC-  דוגמת ה–עות נלוות וקרן המטבע וזר

 ,האמצים הנחות אלגם אם ְמ .'יתרונות התחרות במשק זה וכד, הפרטי בתחום משק המים

כפי שמלמד , מעורבות המגזר הפרטי. רבות המועדףעדיין נדרש עיון ביקורתי של דגם המעו

,  ועל כן מתבקשת התייחסות מושכלת,ממדי-משתנה חדאינה  , הבינלאומיןהניסיו

כפי שניתן לראות  .המסוגלת להבחין בין סוגי מעורבות שונים ולשקול היטב את משמעותם

ייתו העצמית כנגזרת מרא, קיים טווח אפשרויות למעורבות המגזר הפרטי, באיור שלהלן

  ).בעלות, תפעול, ניהול, מימון(של המגזר הציבורי וממטרת השיתוף 

  

        מעורבמעורבמעורבמעורב, , , , פרטיפרטיפרטיפרטי, , , , ציבוריציבוריציבוריציבורי: : : : דגמים להבניית מערכות מים וביוב לפי סקטורדגמים להבניית מערכות מים וביוב לפי סקטורדגמים להבניית מערכות מים וביוב לפי סקטורדגמים להבניית מערכות מים וביוב לפי סקטור: : : : 1111' ' ' ' לוח מסלוח מסלוח מסלוח מס

  

        OECD (2000): המקור

        

בולט היעדר הקשר הישיר שבין הכוונה המוצהרת שבהצעת  על רקע אופציות שונות אלה

שחרור , ן דרוש למימון הפעילות שבאחריות התאגידים משוקי הכספים וההוןגיוס הו(החוק 

השיקול הכספי אילו . שליטהה לבין העברת )המדינה ממימון השקעות באמצעות תקציביה

 Passive Privateהרי שהדגם של , דהיינו גיוס הון פרטי, היה השיקול הדומיננטי

Investment , , , , אין זה . שינוי השליטה הציבורית בתאגיד צורך ללא –היה עונה על צורך זה

שירותי תשתית השקעות במקור שכיח לממון מהווה ח "גיוס הון באמצעות אגמקרה ש

ובין כהפרטה הפרטה חלקית בין כ –שינוי בעלות העברת אמצעי שליטה משמעה . ציבוריים

פתרון והוא דרך מורכבת להשגת מטרה זו , לצורך גיוס הון, שינוי מבנה הבעלות. מלאה

מכאן גם . קצה אשר הצדקתו תלויה לא רק בשיקולים כלכליים אלא גם בשיקולים ציבוריים

מעורבות המגזר הפרטי הגלישה של ). אנגליה היא המדינה היחידה שבחרה בדרך זו(נדירותו 

 מוקד לדיון שהופכותשאלות עקרוניות מעוררת , לתחום השליטה במערכות מים ציבוריות
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, שאלות אלו נוגעות למידת המעורבות של המגזר הפרטי 29.וב הארצותציבורי מהותי בר

שקיפות , )רגולציה(סדרה הצורת ה, היתרונות היחסיים של ההסדרים השונים הנובעים מכך

כגון , מבחינה ציבורית,  להחלטות עקרוניות דיון זהבחלקו מוביל .ציבורית וזכויות צרכניות

 האוסר הפקה ואספקת מי שתייה על ידי 2004-מהחוק ההולנדי  – Waterleidingwet -ה

דיונים  31.ניהול עסקי של רשויות מים ציבוריותבבצורך ללא סתירה , זאת 30.גורמים פרטיים

ציבוריים אלה מבליטים את הצורך לחדד את השוני בין מדיניות החותרת לשנות את אופן 

ריבוי ספקים ולעידוד יצירת לשם של משק המים  המימון של משק המים ואף לליברליזציה

מבנה משק המים באמצעות שינוי  לבין , ללא קשר הכרחי עם נושא הבעלות–תחרות 

אין עדות זמינה לגבי הרציונל שהנחה את מגבשי  ).הפרטה חלקית, הפרטה מלאה(בעלות 

 ,אומנם. בסיס האמפירי לבחירת הפתרון שהתקבלהלא כל שכן מה היה , חוק התאגידים

אך אין , ת החוק כולל פרק המציג דגמי פעילות אחדים במדינות אחרותעדה להכנודוח הו

בסקירה זו כדי ליצור קשר ישיר בין הלקחים שניתן להפיק מהניסיון הבינלאומי לבין 

  . בדבר העברת בעלות– ולאחר מכן עיגונה בחקיקה –ההמלצה 
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        יישום המדיניות ומדיניות היישוםיישום המדיניות ומדיניות היישוםיישום המדיניות ומדיניות היישוםיישום המדיניות ומדיניות היישום        ....3333

        

חוק תאגידי מים 'את הצעת , בקריאה שנייה ושלישית, סת אישרה הכנ2001ביולי  17-ב

. שלב היישום: החל שלב חדש במדיניות הממשלתית, עם הסדרת הבסיס החוקי. 'וביוב

ת ירוּו, הוצאת המדיניות הממשלתית אל הפועל מתגלית עד מהרה כמשימה מורכבת

אפשר שמטרתה ל, המעבר ליישום מתבצע ללא הכנת מטה מסודרת. מתחים וסתירות

) הרשות הציבורית', ממונה'ה(פיתוח מוקדם של המנגנונים האמורים להנחות את התהליך 

תהליך ההתארגנות בו הדחף לעשייה יוצר מצב ש. הכלים המקצועיים לניהולו המוצלחשל ו

המוסדית ופיתוח האמצעים מתקיים במקביל לתהליך עידוד הקמת תאגידים ברמה 

יתברר כתהליך  ,פי שהיא מוגדרת בחוק התאגידיםכ, נית העקרויישום המדיניות .המקומית

כאלה , יביאו לשינויים מרחיקי לכת במדיניות המתוכננת אילוצים וקשיים שונים .קווי-לא

רשותי לחברות -מעבר מתאגיד חדבאו , חובהלתאגוד מעבר מתאגוד וולונטרי ב שמתגלים

ן הכוחות המשתנה בין המשקפות את מאז כל זאת כמארג מקוטע של החלטות .אזוריות

השלטון ו, )התמיכה הפוליטית של שרי הפנים השונים(משרד הפנים , משרד האוצר

  .ניסיונות להאיץ את תהליך הקמת התאגידיםאת הקשים הנגזרים מכך בו, המקומי

  

  

  תתתתוווורגולטורירגולטורירגולטורירגולטורית הת הת הת הווווהמסגרהמסגרהמסגרהמסגר        3333.1.1.1.1

 שני את הקמתם של, אשונהכמשימה ארגונית ר,  הצריך'חוק תאגידי מים וביוב'יישום 

האחראי על הסדרת המעבר ממסגרת רשותית למסגרת  – 'ממונה'ה: םרגולטוריורגנים ההא

הרשות לשירותים ו, , , , לרבות קביעת תנאים לקבלת רישיון והבטחת קיומם, תאגידית

ועל קביעת ) קביעת תעריפים(כלכלית ההאחראית על ההסדרה  –  מים וביוב– ציבוריים

   ).אמות מידה(סטנדרטים לשירות ראוי 

  

        הממונה על תאגידי מים וביובהממונה על תאגידי מים וביובהממונה על תאגידי מים וביובהממונה על תאגידי מים וביוב

. ' מים וביוב–הרשות לשירותים ציבוריים 'הקדימה את הקמת ' ממונה'הקמת פונקצית ה

. מינהל המים במשרד הפנים: על אף חדשנות התפקיד הוא נשען על מערכת ארגונית קיימת

דת תוך הקמת יחי, על התאגידים' ממונה' הוסמך ראש מינהל המים כ2002עוד במרוצת 

לכינונה של הפונקציה החדשה לא התלוותה עבודת מטה אשר תאפשר  .מטה מסייעת

לא כל שכן לימוד מוקדם של סוגיות מרכזיות הניצבות , הגדרה ברורה של תפקידיה ויעדיה

על סמך מאפיינים מוניציפליים קונקרטיים ולקחים אפשריים של הניסיון , בתהליך תאגוד

 הגדרה ציבורית של – כחלק מהקמת הפונקציה החדשה – לא נערכה, כן כמו. הבינלאומי

  . כגון שקיפות החלטותיו והנמקתן– 'ממונה'חובות ה

  

נחשף הקשר הבעייתי בין היותו מסדיר לבין ', ממונה'ר בשלב מוקדם של פעילותו של הבכ

 בין בשל רצונם של משרד האוצר ומשרד הפנים להניע את תהליך 32.היותו מקדם תאגוד

של תאגידים למטרה   החתירה להקמה מהירה הפכה,בין בשל פרשנות עצמיתהתאגוד ו
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ניתן ', ממונה'סמכויותיו הסטטוטוריות של העם אף כי ספק אם הדבר מתיישב . עיקרית

אך פעילות ; שיווק האסטרטגי של התאגוד כמשימה הסברתיתאת נושא ההיה לקבל 

כאילו הישגיו , hard selling-רה לעד מהוהפכה  הסברתית- מיוזמה שיווקיתהחרג' ממונה'ה

  . להימדד על פי מספר התאגידים המוקמיםיםשל המסדיר אמור

  

תאגוד לאפשר  'ממונה'תו של הבהסכמביטוי מהירה של תאגידים בא לידי להקמה  דחף זה

 אשר היקפם לא עמד בהתאמה להנחות הכלכליות של המדיניות של משקים מקומיים

 'התנור'לתאגיד ) 30.6.2003(מתן רישיון היא יה מוחשית לכך רא ).יתרון לגודל(המוצהרת 

תאגיד המים והביוב הראשון שקם בהתאם  ,)מ"מפעלי מים ביוב וניקוז מטולה בע(

הוא מגלה אף , 2003מראשית שנת ' ממונה' דיווח ה.'חוק תאגידי מים וביוב'להוראות 

, ויות קטנות כגון דבוריה של רש– ברשימת הרשויות הנמצאות בתהליך התאגוד –הופעתן 

הייתה החלתם של ' ממונה'משימה אחרת שעמדה על סדר היום של ה 33.ואריאל, ירכא

תאגיד של ראשון , 'ראשוןהמניב ה'חברת  כגון, תאגידים עירוניים שהקמתם קדמה לחוק

סדה  נו,למשל, 'ראשוןהמניב ה'חברת .  תאגיד של עיריית ירושלים,'הגיחון'' חבאו  ,לציון

 על הקמת 1992משנת הממשלה במסגרת החלטת ,  באישור משרד הפנים1994ת בשנ

נחתם הסכם עקרונות  כחודש לפני אישור החוק.  ברשויות המקומיותםתאגידי מים ניסיוניי

. בדבר הסדרת פעילות החברה על פי החוק החדש, בין עיריית ראשון לציון לבין הממשלה

לה  וחודש לאחר מכן העניק 2003תן בשנת אישור להחלת חוק התאגידים על החברה ני

   .פעלההרישיון האת ' ממונה'ה

  

הייתה מודעות מספקת לשונות ולריבוי הפרטים ' ממונה'ספק אם בעת מיסוד פונקצית ה

, מסמכי יסודבמרוצת הזמן פותחה מערכת של הנחיות ו. הייחודיים של כל תאגיד מוצע

הדרושים לרשויות המקומיות לצורך  ,םכלכליים ומשפטיי,  הנדסייםהעוסקים בהיבטים

על אף  .'ממונה'ידי ה הם גם הבסיס לבחינה המקצועית המבוצעת על. הקמת התאגיד

על רקע הדחף  –יצרו , "התאמות מקומיות"לבצע ) או הנכונות(הצורך , אחידות פורמלית זו

רים הסד  מתח מתמיד בין העקרונות הכלליים לבין–להאיץ את הקמת התאגידים  האמור

      ".הוק-אד"

  

הנכונות להעניק רישיונות הפעלה :  אחרתמהותיתתופעה דחף זה בא לידי ביטוי משלים ב

 נותרו ללא סוגיות עקרוניותקת רישיונות כאשר נ הע.הסדרההשלמת מלאכת העוד בטרם 

 התפעוליות ודרישותיעל  – שעל התאגידים לספק' סל השירותים', כגון(הכרעה רגולטורית 

היא ) תשלומים ותעריפים, כללים בדבר חישוב עלות השירותים, הכלכליותו תיהשלכוו

זאת מכיוון שללא הכרעות קרדינליות אלה . 'ממונה'חוסר קוהרנטיות במדיניות הלביטוי 

באשר ליכולת התאגידים להבטיח את החוסן הפיננסי הדרוש לאור סטנדרטים אין ודאות 

  .נדרשים
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      יםיםיםיםם ציבורים ציבורים ציבורים ציבוריהרשות לשירותיהרשות לשירותיהרשות לשירותיהרשות לשירותי

 החלה את פעילותה ,'מים וביוב – הרשות לשירותים ציבוריים', הזרוע הרגולטורית השנייה

על (אגב העברת סמכויותיה למועצת רשות המים , 2006  בשנתעד לביטולה .2002בראשית 

מהם שלושה נציגי ,  חבריםההרשות באמצעות מועצה בת שבעהתנהלה , )כך בהמשך

 .ושלושה נציגי ציבור) צר והמשרד לתשתיות לאומיותמשרד האו, משרד הפנים(ממשלה 

הרשות הוקמה כגוף חדש אשר נדרש להתארגנות פנימית עצמאית המבוססת על שני 

באחריותם של שני אגפים אלה לקדם שתי משימות .  הנדסה וכלכלה–אגפים מקצועיים 

, ריפיםק וקביעת משטר תע לסָּפל התאגידיםעקביעת סל השירותים ש: הסדרה מרכזיות

  .ם לתאגידים השוניםילרבות תעריפים דיפרנציאלי

  

הרשות לשירותים 'שקיפותה של ', ממונה'בניגוד להיעדר השקיפות המאפיינת את פעילות ה

 מסייעת לניתוח מערכת שיקולים והחלטות קרדינליות אשר ' מים וביוב–ציבוריים 

מתגלית כזירה , הזמינים בפרוטוקוליםכך למדים מעיון , מועצת הרשות .ידה התקבלו על

זירה .  בעלי עניין שוניםשלמסגרת לעדכון הדדי  וכן דרה מרכזיותסוגיות הְסן במרכזית לדיו

יווחים הדדיים על התקדמות אגב ד, לבין הרשות' ממונה'הידברות משופרת בין הה זו אפשר

, יי מדיניותליבון סוגיות מרכזיות באשר לתהליך יישום מדיניות התאגוד וכן שינו, נושאים

  . מלקחי היישוםאל יוצעכפו, לרבות חקיקה

        

  

        ת המיםת המיםת המיםת המיםוווורשרשרשרש

 לצורך רציונליזציה מוסדית של ניהול משק המים הלאומי החליטה הממשלה על

 המפוצלות בין , הסמכויות הרגולטוריות בתחוםתוך ריכוז, רשות מים ממשלתית הקמת

 ' מסהממשלההחלטת  34).ייםמשרדים ממשלתיים ייעודו,  דאזנציבות המים(רשויות שונות 

   :הגדירה את תפקידי הרשות וסמכויותיה, 2005משנת  4101

  

לרבות ביוב , המים משק ופיתוח פיקוח ,הרשות תהיה מופקדת על הסדרה מועצת"

תקבע , בכלל זה .ל משק המיםעהממשלה שיש לה השלכות  וכן ביצוע מדיניות וניקוז

 לרבות ,לכל השימושים והיטלים ריפיםתע, רישיונות וכללים למתן נורמות הרשות

 כללים בדבר למתן שירותי מים וביוב וכן תעריפים ברשויות המקומיות ובחברות

מחיר , לאיכות מים נחותים תקנים, כמות המים ,ביטחון מים, אספקתם, הפקת מים

        35".מטרות המים במסגרת בהם והשימוש אספקתם תנאי, המים

  

הטמעת תפקידיהן של שתי זרועות ההסדרה על חלט לק מריכוז הסמכויות האמור הוכח

ברוח זו  .במסגרת הרשות החדשה) ' מים וביוב–הרשות לשירותים ציבוריים 'ו' ממונה'ה(

  :)6בסעיף (נקבע בהחלטת הממשלה האמורה 
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ומינהל המים במשרד הפנים  וביוב על החברות לשירותי מים הממונה סמכויות"

החל  .2008בינואר  1 באותה עת ביום לרשות עברויו והמינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 על החברות המים והממונה לרשות היחידות כאמור האמור תועבר אחריות מהמועד

, הרשות וימונה על ידי מנהל הרשות עובד יהיה ,בחוק כהגדרתו וביוב לשירותי מים

        ".באישור שר הפנים

  

על פי הצעת  .2010לשנת  מועד המעבר 2006בחוק ההסדרים לשנת נדחה , זאתעל אף 

) 2008ספטמבר ( המונחת כעת ,2009במסגרת חוק ההסדרים לשנת הכספים , משרד האוצר

 תשתיות הביוב חנהל לפיתויוכן מ' ממונה'יוקדם מועד מעבר ה, על שולחן הממשלה

   2009.36לינואר , במשרד התשתיות הלאומיות

  

 של 464 'החלטה מסעל פי . םהחלטה משלימה התקבלה בנושא הרשות לשירותים ציבוריי

חוק ' תוקן ,'ורמה במשק המים העירונייישום הרפ'בנושא , 12.09.2006הממשלה מיום 

  : כדלקמן'תאגידי מים וביוב

  

 ,לרבות עובדיה ,'וביוב  מים–הרשות לשירותים ציבוריים 'סמכויות ותפקידי "

 ממשלתיתה רשות המים .2007 בינואר 1ביום  הממשלתית לרשות המים יועברו

 רשות המים .2007  במרס1יאוחר מיום  לא מים וביוב לחברות תקבע תעריפים

ברשות לשירותים  שהתבצעה הממשלתית תהיה רשאית להתבסס על עבודת הכנה

  37".לרבות השימועים שנערכו על ידה,  זהןבעניי מים וביוב – ציבוריים

        

 .חוק התאגידים ל80סעיף , 2006חוק ההסדרים לשנת במסגרת , בעקבות החלטה זו שונה

יחידה שלא הייתה , אגף תאגידי מים וביוב  המיםלצורך שינוי ארגוני זה הוקם ברשות

   .קיימת קודם לכן בנציבות המים

        

חוק 'מתוקף שתי המסגרות הרגולטוריות שהוקמו את ההחלטה להעביר , למיטב ידיעתנו

העברת , לכאורה . המעברלא לוותה בעבודת מטה לבחינת משמעות, 'תאגידי מים וביוב

אך מעמדה של רשות המים כרשות  .טכני-הסמכויות והתפקידים היא מעשה ארגוני

מעוררים סוגיות עקרוניות , הרכב מועצתה ואופיו של האגף החדש ברשות, ממשלתית

  ). 4ראו פרק (עליהם נדון בהמשך , שונות

        

        

        כלי הסדרהכלי הסדרהכלי הסדרהכלי הסדרה        3333....3333

 מים וביוב – לשירותים ציבוריים רשות(שני הרגולטורים  ו קידמםבתוקף תפקיד

-בתחום ההסדרה הכלכלית ובתחום ההסדרה הטכנית, כלי הסדרה אחדים) 'ממונה'וה

  .שירותית
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        קביעת תעריפיםקביעת תעריפיםקביעת תעריפיםקביעת תעריפים

תעריפי המים והביוב הם הגורם בעל ההשפעה הניכרת ביותר על חוסנו של התאגיד 

מכיוון , כמו כן .'רותיםסל השי' שירותים העומדים בתנאי ,לטווח הארוך, ויכולתו לספק

 התאגידים ההכרה בעלויותיש חשיבות ציבורית לכך ש, "שבויים"צרכנים הם שצרכני המים 

השירותים הבטחת  שאלו הן העלויות הנחוצות ביותר להכלל על, ככל שניתן, תושתת

על החבל הדק שבין שמירה על חוסנם של  38.על הנדרשואינן עולות  ביותר היעילים

  .ין קביעת תעריפים שאינם עולים על הנדרש פוסע הרגולטורהתאגידים וב

  

עם . כסוגיה כלכלית -תעריפים קביעת נושא  ב,כמוצהר בפתח הדיון, נייר זה אינו עוסק

 ילותפעלבהקשר , מהיבטים מוסדיים וציבוריים של נושא זהניתן להתעלם לא , זאת

 רשות המים ותה שלפעיל ולאחר מכן ' מים וביוב–הרשות לשירותים ציבוריים '

   .הממשלתית

  

  מינתה)כבסיס לקביעת התעריפים(המלצה על דרך ההכרה בעלויות התאגידים לצורך 

עדה המייעצת והו':  ועדה מקצועית,2004בשנת , 'מים וביוב –הרשות לשירותים ציבוריים '

ת  ועד–להלן  ('לקביעת כללים לחישוב עלות השירותים וכללים בדבר תשלומים ותעריפים

במסגרת זו נערכה עבודה מקיפה לצורך הצגת המבנה ). על שם מי שעמד בראשה, גרונאו

 2005ביולי  פרסמה העדוהו. הקיים והן הרצויזה  הן ,הכלכלי של משק המים והביוב העירוני

ועדת  39. לתאגידי מים וביובלהכיריות שיש דוח מסכם שכלל המלצות לגבי מבנה העלו

בכל הקשור בבסיס המידע הכלכלי והמבני של " קרקע בתולה"ב , כהגדרתה,גרונאו נתקלה

 מהווה סקירה מקיפה ההדוח המסכם של. משקי המים והביוב ברשויות המקומיות

  . ומנומקת לנושא קביעת העלויות המוכרות לתאגידים מהם יגזרו את התעריפים לצרכנים

  

 לצורך ,ציבורל, 'יוב מים וב–הרשות לשירותים ציבוריים 'תה מועצת  פנ2005בספטמבר 

, קיום שימועים בנושא התעריפים על בסיס הסכמות שרובן נגזרו מהמלצות ועדת גרונאו

בחודשים  .1.1.2006זאת מתוך כוונה להגיע לתעריפים מאושרים לתאגידים החל מיום 

. הוצגו דעות מגוונות של בעלי עניין שונים  בהםשימועים שוניםנערכו שלאחר מכן 

יונליות חדלה הרשות לפעול לאחר החלטת הממשלה על ביטולה והמרתה מסיבות פונקצ

עד לחידושו בשנת תהליך קביעת התעריפים נקטע אגב כך  40.ברשות המים הממשלתית

  .במסגרת רשות המים הממשלתית, 2008

  

        

        כללי העברת אמצעי שליטהכללי העברת אמצעי שליטהכללי העברת אמצעי שליטהכללי העברת אמצעי שליטה

אחת ומית רשות מקידי   שינוי בסיס השליטה של תאגיד על,כאמור, חוק התאגידים מתיר

) 'החזקת אמצעי שליטה בחברה'(' פרק ה .ומיום תחילת פעילותלאחר שלוש שנים , ויותר

כמוגדר בסעיף ', ממונה'על ההוטל הסדרת שינוי השליטה . מפרט את הוראות החוק בנושא

  : לחוק76
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  .לא ירכוש אדם שליטה ולא ישלוט בה אלא באישור הממונה )א"(

ירכוש ולא יחזיק אדם אמצעי שליטה לאחר התקופה הראשונה לא   )ב(

אלא אם כן ניתן לכך , בחברה בשיעור של עשרה אחוזים או יותר

; 74זולת אם קיבלם באישור הממשלה לפי סעיף , אישור הממונה

, או לסוגים של רכישות, הממונה רשאי ליתן אישור לרכישה מסוימת

  ".ולהתנותו בתנאים

  

 משנת' ממונה'מסמך ציבורי מטעם ה. ה זהירהמדיניותו התחילית של משרד הפנים היית

מציג התייחסות ,  התאגודנושאהעקרונות המנחים את המשרד באת  אשר פרט ,2003

את פעילות אחד העקרונות המנחים , על פי מסמך זה 41.עקרונית לסוגיית שינוי השליטה

למת שעבוד מניות התאגיד לפני השאגב , "בדלת אחורית" מניעת הפרטה הוא' ממונה'ה

  :כךנקבע , כמו כן. תהליך התאגוד על פי החוק

  

בשלב הראשון המשרד יקדם הקמת תאגידי מים וביוב בבעלות מלאה של הרשות "

, לאחר שיצברו ידע וניסיון בתפקיד התאגידים העירוניים). תאגיד עירוני(המקומית 

   42".נשקול את האפשרות לאשר הפרטה מלאה או חלקית של התאגידים

  

הייתה לאפשר שעשויה ללא המתנה לצבירת ידע וניסיון ,  מכן החליטה הממשלהשנה לאחר

  :למידה מושכלת

  

 ובהתייעצות, הכללי והחשב בתיאום עם הממונה על התקציבים, להטיל על הממונה"

 בתאגידים עירוניים שליטה אמצעי להעברת כללים  לקבוע, המשפטים משרד עם

 :2005 במרץ 31 עד ליום, שהוקמו במסגרת החוק) הפרטה(
 -:הכללים יתייחסו לסוגיות הבאות

 במשק ההשקעות והבטחת המשך ביצוע לצרכן על רמת שירות נאותה שמירה .א

 .ידי החברה-העירוני על המים
 לפקח ולהנחות כלים בידי הרגולטור באמצעות מתן, האינטרס הציבורי שמירת .ב

  ".43העיריות והחברות את

        

כלשהו בדבר הסיבות לשינוי העמדה זמין  תיעוד יןא. הרקע לדרישה זו לא ברור

כגון הצעות חוק ההסדרים בין השנים (לא במסמכי רקע של משרד האוצר , הבסיסית

הסבר סביר להחלטת הממשלה הוא רצונם של . ולא של משרד הפנים) 2005-2002

 נזכיר בהקשר זה. תאגידים קיימים ותאגידים בהקמה להסדיר את האפשרות לגיוס הון

של   המים והביובחברת, 'המניב הראשון' סגיי, שזמן קצר יחסית לאחר החלטת הממשלה

 – ח"אג תנפקבאמצעות ה  מיליון שקלים84  סכום שלממשקיעים מוסדיים ,ראשון לציון

 שונים דיווחיםבלראות קשר דומה ניתן   44.תאגידבוצעה על ידי אשר הראשונה ההנפקה 

מיליון שקל  80יוס לג, 'גיחוןה', ם של ירושליםתאגיד המיכוונת  באותו מועד על
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ממניות  20%תאגיד המים של נתניה על כוונתו למכור  ו שלהכרזת ;ממשקיעים מוסדיים

כהלוואה באמצעות הנפקת איגרות חוב של  ולא התאגיד הנמצאות בידי העירייה לציבור

חים "אמצעות אגב  מיליון שקל200- גיוס של כליזום עיריית חיפה כוונתכן ו ;התאגיד

   45. את הקמת תאגיד המים של חיפהשתשליםלאחר , ממשקיעים מוסדיים

  

כללי "( מדיניות נייר' ממונה' הידי  הוכן עלמעת החלטת הממשלהחודשים תוך שלושה 

 את התקנת בססאמור לשהיה  ,)"הממונה על התאגידים להעברת אמצעי השליטה

ההליכים להעברת אמצעי שליטה בחברה בדבר " לחוק 77תקנות הנדרשות על פי סעיף ה

כדי להבטיח שוויוניות בין מעוניינים ברכישה ולהפיק את מרב , מאת רשות מקומית

הוא תוצר של עבודת מטה  המסמך  46."היתרונות לרשות המקומית ולצרכני החברה

, אגף התקציבים(בהתייעצות עם נציגי משרד האוצר , 'ממונה'שנערכה ביוזמת ה

 שלושה דגמים מוצגים .הממונה על ההגבלים העסקיים ועוד, ד המשפטיםמשר, )ל"החשכ

  : רשותית-כאופציות לשינוי השליטה הציבורית

  

 המניותמכירת (הנפקה ציבורית  באמצעות העברת אמצעי שליטה •

 .)בבורסה

  47.מכרז למכירת גרעין שליטה •

  .הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים •

  

מוצגות המסקנות ,  כל אחת מאופציות אלהלאחר הצגת היתרונות והחסרונות של 

  :הבאות

  

ז למכירת אמצעי כרה באמצעות מכירהעמדה המועדפת כיום היא מ .א"

ובצידה ניתן לבחון אפשרות של מכירת מניות מיעוט , שה שלביםושליטה בשל

 או יותר 10%רכישה באמצעות הבורסה של  ).25%עד (באמצעות הבורסה 

ינתן אישור ימכור הקונה את יולא  במידה. עבדתחייב את אישור הממונה בדי

  .10%עודף המניות שמעל 

ל אנו בוחנים האפשרות לאשר ביצוע הנפקה פרטית "הנ' כחלופה לסעיף א .ב

   .למשקיעים מוסדיים

 לאפשר מכירה דרך ילדעת נציג אגף התקציבים במשרד האוצר ראו: הערה

  48).הערה במקור (." מאמצעי השליטה בחברה50% של מעל ףהבורסה בהיק

  

 המסמך מצרף הגבלות כלליות להסדרת הזכאות לרכישה פוטנציאלית ,לאור סיכום זה

 וכן הגבלות על זכויות )מלאה או חלקית(והגבלות נוספות לבעלי שליטה ) 'תנאי סף'(

  .מקרקעין

  

כללי הממונה על התאגידים להעברת ", מנקודת ראות של מדיניות ציבורית מושכלת

המסמך מציג רשימה של היתרונות , כאמור, אף כי. הוא מסמך בעייתי "טהאמצעי השלי
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- מהו המנגנון האנליטיהוא אינו מסביר ,והחסרונות של כל אחת מאופציות הנבחנות

לרבות שקלול , )מכרז למכירת גרעין שליטה(פתרון המוצע באמצעותו נבחר המתודולוגי 

 יותר היא ההימנעות מהתייחסות מהותית . והנמקתם הציבוריתםהמשתנים הרלוונטיי

 כדגם לארגון ותפעול משק – ראויה לסוגיית ההפרטה בהקשר הייחודיות של התאגוד

מכיוון שהפרטה היא בגדר תופעה חריגה בניסיונות הבינלאומיים  .המים העירוני בישראל

המקרה היחיד (הניסיון האנגלי התבקשה בחינת עומק של הרי , להתחדשות משקי המים

ד של מבנה משק המים ואור תמציתי מאיהמסמך מציג אמנם ת . ולקחיו) מופרטלמשק

אינו א וה .תמציתיתאך תוך התייחסות , האנגלי ושיפורים תפעוליים הנובעים מההפרטה

רות שחלו במשק והבנת התמ, בטרם הפרטה, מצביע על היכרות קרובה של נתוני רקע

משמעותי של ניתוחים מקצועיים שנים שלאחר ההפרטה ומספר ה 15-המים האנגלי ב

          .ההישגים האמורים באור שונה מהמוצגאת ואקדמיים המפרשים 

  

הרשות ' במועצת ייבפנ הוצגו 'כללי הממונה על התאגידים להעברת אמצעי השליטה'

 .2005 בסוף חודש פברואר מה שהתקייישיבהב ,' מים וביוב–לשירותים ציבוריים 

 ה באתחושה זו. 'ממונה'מהנושא וגישת ההמועצה נחת -ל איפרוטוקול הדיון מצביע ע

הקובע בין ,  בעקבות דיון זהגיבשה הרשותמשמעי אשר -לידי ביטוי בנייר עמדה בהיר וחד

  :היתר

  

 אחת ממטרותאחת ממטרותאחת ממטרותאחת ממטרותהיא , לות ובחלוקת הרווחיםעששיתוף משקיעים פרטיים בב"...

ה להיות אינה צריכ, הפרטה כשלעצמה .החוק ולא בהכרח המטרה הראשית

  ).ככל שהדבר מתאים לנסיבות(אלא אמצעי להגברת יעילות , המטרה הראשית

כדאי להימנע מנטיעת תקוות שווא בידי הרשויות המקומיות בנוגע להעברה 

. ולהתרכז בשנים הקרובות בהסדרת הענף, )הפרטה(מיידית של אמצעי שליטה 

צד החברות  של כללי הפרטה גורמים ללחץ מיותר מ)ואף טיוטות(פרסום 

וכל זאת במקום להתמקד בנושאים ובאתגרים , להעברת אמצעי שליטה

  .המרכזיים של הקמת התאגידים והבטחת איכות השירות לאזרח

דרה של שיוך הנכסים סקמה וההלהתמקד בשלב הראשון באנו ממליצים 

וייסוד ) עצמית ועל ידי שילוב של רישוי משנה ומיקור חוץ(התייעלות , לתאגידים

 מים וביוב והן – ודולוגיה של הפיקוח הן על ידי הרשות לשירותים ציבורייםהמת

  .על ידי הממונה ענייני החברות במשרד הפנים

שיש לפעול להעברת אמצעי שליטה רק לאחר היא לאור זאת המלצת הרשות 

 מתכונת ושיטות כעתכעתכעתכעתאין מקום לקבוע , ליהבשלת התהליכים המוזכרים לע

מכיוון שאלו עלולים עם הבשלת התנאים , יע במסמךהפרטה רצויות כפי שמופ

להעברת אמצעי שליטה להגביל הן את החברות והן את גופי הפיקוח בנסיבות 

  .)דגשה במקורהה (49."שישררו במועד זה

  

  

,  או סל השירותיםהעקרונית בנושא התעריפיםבמדיניותה בהתחשב , בלתי צפויבאופן 

, זאת .וע ציבורי בנושא הפרטת התאגידיםמועצת הרשות לא ראתה צורך ליזום שימ
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בדיעבד הרהר אחד מחברי  .למרות ההשלכות הציבוריות והצרכניות הטמונות בהפרטה

ההלימה שבין -על אי) בכנס ציבורי שהתקיים חודשים אחדים לאחר מכן(מועצת הרשות 

  :הדרישה לשימוע ציבורי ביחס לנושאים מרכזיים האמורים לבין נושא ההפרטה

  

הוא תוצאה של שימוע ציבורי שבמסגרתו התאפשר לכל אדם  ...סל השירותים"...

 ...מנגד אותם כללי הפרטה .להגיב ולהעיר על סל השירותים) הרשות(שנכנס לאתר 

ון שאם אותם כללי הפרטה היו ומכי .לא עברו הליך שימוע ציבורי וזה פגם בהליך זה

  50."יה הופך למשמעותי יותר אני מעריך שהדיון ה,מגיעים לכדי שימוע ציבורי

  

                

        ' ' ' ' סל השירותיםסל השירותיםסל השירותיםסל השירותים''''

 החובה ' מים וביוב–הרשות לשירותים ציבוריים 'בהתאם לדרישות החוק הוטלה על 

לפקח על מילוי , ידי התאגידים  אמות מידה לשירותים האמורים להינתן עללקבוע

דמה  קיזהברוח מנדט . חובותיהם על פי סטנדרטים אלה ולהבטיח את זכויות הצרכנים

במחצית הראשונה  .המפוקחים הקובע אמות מידה לשירותים ,'סל שירותים'הרשות גיבוש 

פיתוח ושיקום , תחזוקה,  פרסמה הרשות את הוראות הרשות לתפעול2005של שנת 

זה מפרט את מכלול התנאים ' סל שירותים' 51.ידי התאגידים תשתיות מים וביוב על

טכניים והן -הן במונחים תפעוליים, ת להבטיחוהדרישות שעל התאגיד לעמוד בהם על מנ

אמות מידה  .בסטנדרטים שנקבעויעמדו יסופקו ששהשירותים , מבחינת ציבור הצרכנים

בגדר הקבצה של הוראות מקצועיות באשר לאופן ניהול משק מים וביוב בחלקן  הן האל

) ' הזורמותעיקרי סל השירותים לתפעול ותחזוקת התשתיות'(של ההוראות ' חלק א .מקומי

, הבטחת איכות המים, כגון אופן רכישת זכויות מים, מפרט את חובות התאגידים בנושא

תפעול ותחזקה של מערכות , פיתוח, היקף כמות המים לאספקה רציפה ובספיקות נדרשת

היערכות , פיתוח בסיסי מידע ותכנון, לוחות זמנים לביצוע משימות, תשתית ואמצעים

עוסק בקשר שבין התאגיד ' סל השירותים'בהוראות הכלולות ב' ק בחל . ועודלמצבי חירום

,  אישור הרשותההטעונ, לצורך זה נדרשים התאגידים לקבוע אמנת שירות. לבין הצרכן

לארבע נחלקים תחומים אלה  . תחומי שירות31-המפרטת את אופי עמידת התאגיד ביחס ל

התחייבויות למתן , ספקת מיםהתחייבויות למתן שירות הנוגעות לא: קבוצות עיקריות

התחייבויות בתחום שירות , רשת הביוב והתיעולואחזקה של שירות הנוגעות להפעלה 

חלק אינטגרלי מאמנת השירות . והתחייבויות למתן שירות לצורכי תכנון ובנייה, צרכנים

  .עמידה בהתחייבויות האמנה-הוא חובת קביעת קריטריונים לפיצוי הצרכנים במקרה של אי

 שבקביעת ההוראות האמורות היא אחת התרומות החשובות של חוק תרגולטוריהגנה הה

שירות מוניצפלי אחר לשום  אין מקבילה –ציינו  כפי שכבר –שהרי , תאגידי המים והביוב

יש , עם זאת .ידי תאגיד מטעמה ניתן עלם אידי הרשות המקומית ובין   בין אם ניתן על–

ההסדרים , כלומר . במסגרת צרכנות סבילהנושא זה היאשתפיסת ההסדרה בלשים לב לכך 

מדינות  . מונופוליסטישירותשל  םמעורבות הציבור כצרכניים לא הכירו עד כה ברגולטוריה

ההכרה שבתחום של שירותי תשתית לא ניתן להבטיח את אינטרס את שונות הפנימו 

חזור ונדון בסוגיה אנו נ. ידי מוסדות הרגולציה הצרכנים באמצעות ההגנה הניתנת על
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  ).'סוגיות עקרוניות בתחום הרגולציה' 4.4ראו ( בהמשך

  

        

        המעבר לתאגוד אזוריהמעבר לתאגוד אזוריהמעבר לתאגוד אזוריהמעבר לתאגוד אזורי        4444....3333

בבסיס  52. החליטה הממשלה על מעבר למדיניות תאגוד על בסיס אזורי2004באוגוסט 

האצת תהליך התאגוד אגב צמצום מספר , ראשית: החלטה עמדו שני שיקולים מרכזיים

ראו (חיזוק חוזר של המדיניות המקורית בדבר תאגידים אזוריים , תשני; חברות המוקמותה

 בתיאום עם הממונה על התקציבים, 'ממונה'החלטה זו הטילה על ה). 1.1 לעיל
העתידי  התחום לגיבוש כללים ארוכי טווח לקבוע במשרד האוצר הכללי והחשב

כן נקבע  .2004ר לדצמב 31 ליום עד מים וביוב שירותי למתן שיוקמו במשותף חברות של

  :תכנית הפריסה העתידית הרצויה תתבסס על העקרונות כדלקמןש

  

 . תאגידים בכל הארץ30-לא יוקמו יותר מ .א"
 ,קהגשמת מטרות החו ,לכליתכיעילות  להשיג מתוך מטרה יוקמו התאגידים .ב

איכות  להשוואה לצרכנים בין בסיס ומתן תחרות עידוד ,מניעת ריכוזיות יתר

 .ורמת המחירים בין החברות באזור נתוןהשירות 
 אלף צרכנים 200-שירותי מים וביוב ל תספק כל חברה, הרצוי העתידי במצב .ג

 .לפחות

 .גיאוגרפי בתחום פעילות חברה רצף על, שניתן ככל ,לשמור יש .ד
 הראשונה שתעמוד בכל הרשות המקומית ידי-על תוקם החברה ,נתון  באזור .ה

 נוספות יוכלו להצטרף רשויות מקומיות. ןרישיולקבל  תהדרישות ותהיה זכאי

 .לאחת מהחברות הקיימות
חברות המספקות  להפעלת ןרישיו לתת רשאי יהיה התאגידים על הממונה

מובטחת  כל עוד,  אלף צרכנים200-שירותים לאוכלוסיה המונה פחות מ

 53".השתלבותן של החברות בתכנית הפריסה העתידית של החברות
    

כפי שניתן , כוונות מוסדיות מוקדמות יותר, ברמת המדיניות הפורמלית, כמהי זו סהחלטה

   2004.54למועצת הרשות מראשית שנת ' ממונה'ללמוד מדיווחי ה

        

 של הממשלה מיום 464 'החלטה מס(שנתיים לאחר מכן נדרשה הממשלה להחלטה נוספת 

 תיקון באמצעות, להציב הדהחלטה זו נוע .2447' להחלטת מס המשך המהווה, )12.09.2006

חליטה הברוח זו .  התאגוד על בסיס אזורי כחובה סטטוטוריתאת ,'חוק תאגידי מים וביוב'ל

  :הממשלה

        

העקרונות , בין השאר, שייקבעו בו באופן, 'חוק תאגידי מים וביוב'את  לתקן" .1

 :הבאים
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ב ופעילות הביו, שירותי המים, )המועד הקובע – להלן( 2008  בינואר1 ביום החל .א

מועצה  או עירייה ניתנים בתחומי אשר, כהגדרתם בחוק, נוספת חיונית ופעילות

למתן שירותי  חברה אזורית בידי ורק יבוצעו אך ,)מקומית  רשות– להלן( מקומית

  בהתאם ).החברה האזורית – להלן(בידי מספר רשויות מקומיות  שתוקם מים וביוב

  הקמתה והפעלתהןלענייהנדרשים  התאמותוה התיקונים את בחקיקה לקבוע ,לכך

 .המפורטים בהחלטה זו םבענייני לרבות ,האזורית של החברה
לפי  ,2007  באפריל1יום  יקבעו בצו עד) השרים – להלן(שר הפנים ושר האוצר  .ב

את  ,)הממונה – להלן(וביוב  מים לשירותי החברות ענייני הממונה על המלצת

 פריסת – להלן( של כל חברה אזורית הקמתהב המקומיות שישתתפו הרשויות

כלכלית  יעילות השגת ,החוק מטרות מימוש הבטחת לשם לוהכו, )האזוריות החברות

 הרשויות לתושבי מיטבי שירות והבטחתבתחום משק המים העירוני בראיה ארצית 

  :ובהתאם לעקרונות הבאים, המקומיות

 

 ;ץ חברות אזוריות לכל היותר בכל האר30 יוקמו) 1(
 אלא אם כן, לפחות  אלף תושבים200-כל חברה אזורית תספק שירותים ל) 2(

חברה  של הקמתה מאפשרים טעמים מיוחדים שאינם ,לדעת הממונה, קיימים

 ;האמור שירותים למספר התושבים מסוימת שתספק

 ;בכל חברה אזורית יהיו שותפות לפחות שתי רשויות מקומיות) 3(
: הבאים השיקולים ,השאר בין ,יובאו בחשבון האזוריותהחברות  פריסת בקביעת) 4(

 ,לספק שירותים לתושבים יכולתן, של כלל החברות היציבות הכלכלית הבטחת

 ניצול ,המים והביוב מערכות פריסה מיטבית של, על בסיס גיאוגרפי יעילות הפריסה

 ןלעניית רשויות מקומיו וקיומם של קשרים קיימים בין, אגני ההיקוות ההידרולוגיים

 של נוספות ופעילויות פעילויות חיוניות לרבות, והביוב המים אספקת שירותי

 ".האזורית החברה
        

, למיטב ידיעתנו, התקבלה מספר תאגידים והגודל הרצוי שלהם הקביעה הקרדינלית בדבר

תפעוליים או , כלכליים ,הנדסיים(ללא קריטריונים מקצועיים מוגדרים ומשוקללים 

איננו מודעים  . באשר לתקפותה)מחקרי או תכנוני(לא ביסוס אמפירי ול) שירותיים

מודלים אפשריים , בטרם החלטה, קיומה של עבודה מתודולוגית אשר ניסתה לבחוןל

ל עקביעת הפרמטרים הרלוונטיים וביסוסם , לארגון הבסיס האזורי של התאגידים

ידי  ונבחנו על' ממונה'ידי ה ת שונות בהצעות שהועלו עליוהתייחסו .תשתית עובדתית

של מרחבי ה נם לכך שקיימות אופציות שונות לארגומספקות ראיה ,נציבות המים

התבקשה נציבות ', ממונה'כחלק מהתייעצות מקצועית מוקדמת שקיים ה .התאגידים

 .)1ראו נספח  ( אזורים31 אשר מנתה באותה עת ,המים לחוות את דעתה על הצעתו

, עולות שתי הצעות שונות, )אז(תכנון בנציבות המים מגיליונות עבודה של אגף ה

 הפער במספר האזורים מלמד על מערכת ).2ראו נספח  ( אזורים20המבוססות על 

 מידת התקפות של כל  לבחון אתהעבודה הנוכחיתמתפקידה של אין זה  .שיקולים שונה
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את , שכלתמדיניות ציבורית מומנקודת ראות של , אך חשוב לנו להדגיש ,פתרון מוצע

ות  הנובעהשלכות ציבוריות ומוסדיותלבין ם שונים י פתרונות מרחביקשר הסיבתי שביןה

מציע עבודה סדורה בנושא זה הייתה מבהירה למקבלי ההחלטות מהן המשמעויות ש .ןמה

  .כל פתרון מרחבי

  

חלק אינטגרלי ממאמץ זה הוא בחינת ההנחות האמפיריות של הקריטריונים המבססים 

 םצרכניאוכלוסיית  הוא ,על פי החלטת הממשלה, קריטריון מוצהר .וי המרחבימיפהאת 

', יתרון לגודל'ת בדבר ביא ביטוי להנחה נורמטייה זו סףקביעת  . אלף לפחות200 של

 ?אך מהו הבסיס האמפירי להנחה זו .הנחה המעצבת את מדיניות התאגוד מראשיתה

את סוגיית היתרון , גיה קפדניתבאמצעות מתודולו, מעטים הם המחקרים אשר בדקו

ממחישים את מורכבות אלה מחקרים . תחום שירותי מים וביובבלגודל של תאגידים 

לא נערך בארץ מחקר , למיטב ידיעתנו  55.את חוסר היכולת להסיק מסקנה מנחהוהנושא 

באשר למשמעויות , המבוסס על נתונים מהימנים –לטיבי ולו גם סימו –שיטתי 

  .של סדרי גודל שוניםעוליות והניהוליות התפ, הכלכליות

  

    

        מעידוד לסנקציותמעידוד לסנקציותמעידוד לסנקציותמעידוד לסנקציות, , , , כפייהכפייהכפייהכפייהמרצון למרצון למרצון למרצון ל        3333.5.5.5.5

, כפי שכבר צוין .ניתוח התפתחותי של מדיניות התאגוד מצביע על הקשחתה הרציפה

על הרשות   תיקון לחוק ועל פיו נאסר,שנתיים לאחר החקיקה המקורית, יזמה הממשלה

רשות מקומית לא תפעיל בעצמה את  ("ביובשירותי מים ויל הפעהמקומית להמשיך ל

אלא , שירותי המים והביוב שבתחומה החל בתום שש שנים מיום תחילתו של חוק זה

 של הממשלה מיום 464 'החלטה מס(גם ההחלטה המשלימה   56.")באמצעות חברה

חברה  בידי ורק אך" 2008  בינואר1 ביום החל, בדבר חובת מתן שירות, )12.09.2006

ביטאה את נטישת , "בידי מספר רשויות מקומיות שתוקם למתן שירותי מים וביוב אזורית

מעבר משק המים העירוני , 2008  בינואר1-אך ב .מרצוןהעיקרון הראשוני בדבר תאגוד 

על פי ריכוז מידע פנימי של יחידת , במועד זה. למשטר תאגידי היה עדיין תופעה שולית

 18במסגרת , ות מקומיות השלימו את הליך התאגוד רשוי34רק  ,במשרד הפנים' ממונה'ה

אוקטובר (המידע המעודכן לעת סיכום עבודה זו  .רשותיים-שמונה מהם חד –תאגידים 

זכו עד כה לרישיון ,  רשויות מקומיות רשויות מקומיות רשויות מקומיות רשויות מקומיות20202020המאגדים  , תאגידים תאגידים תאגידים תאגידים14141414 מצביע על כך שרק )2008

  ).להלן, 1' ראו לוח מס. (מימוש המדיניותשל המבחן האולטימטיבי  –הפעלה 
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        57תאגידי מים וביוב בעלי רישיון הפעלה תאגידי מים וביוב בעלי רישיון הפעלה תאגידי מים וביוב בעלי רישיון הפעלה תאגידי מים וביוב בעלי רישיון הפעלה : : : : 1111' ' ' ' לוח מסלוח מסלוח מסלוח מס
        
        

    שנת מתןשנת מתןשנת מתןשנת מתןרשויות מקומיות החברות בתאגידרשויות מקומיות החברות בתאגידרשויות מקומיות החברות בתאגידרשויות מקומיות החברות בתאגיד שם התאגידשם התאגידשם התאגידשם התאגיד  
 ןןןןרישיורישיורישיורישיו

        צרכניםצרכניםצרכניםצרכנים' ' ' ' מסמסמסמס
))))באלפיםבאלפיםבאלפיםבאלפים, , , , תושביםתושביםתושביםתושבים((((

 809 2003 ירושלים הגיחון 1
 241 2003 ראשון לציון מניב 2
 205 2003 פתח תקווה מיתב 3
 224 2008 אשדוד יובלים אשדוד 4
 203 2008 אזור, חולון  שיקמה- מי 5
 201 2003 נתניה נתניה - מי 6
 199 2007 שבע-באר שבע- מי 7
 66 2005 מודיעין מודיעין- מי 8
 60 2006 אילת נטפים - עין 9

 51 ?200 עלית- נצרת  נע- מי 10
 45 2008 טבריה רקת טבריה- מי 11
 33 2003 קצרין, מטולה, שמונה-קריית התנור  12
 25 2003 שומרון-קרני, אריאל אפיקי שומרון 13
 47 2008 זנגריא- טובא, צפת, חצור פלג הגליל 14

        
        

  .31.10.2008 נכון ליום . על התאגידים'ממונה'יחידת ה, משרד הפנים: מקור
  

  

מהתאגוד  משקפים את הרתיעה ,שבע שנים לאחר חקיקת החוק, הישגים יחסיים אלה

, ולים שהניעו את הרשויות המקומיות להתנגד לחוקאותם השיק. לוואף התנגדות 

, המחיר הכלכלי של התאגוד .המשיכו להשפיע על החלטתן לדחות את מדיניות הממשלה

 ן בעיקר לאור החמרת מצב–הרתיע את מרבית רשויות , במונחי אבדן הכנסות עצמיות

גוד לבין את ההלימה הכרונולוגית שבין מדיניות התא, בהקשר זה, יש לזכור. הכספי

התכנית להבראת כלכלת ' (2003התכנית הכלכלית של  .המדיניות המוניצפלית הכללית

 צמצמה בצורה דרסטית את התקציבים הממשלתיים המיועדים לרשויות )'ישראל

צומצמו באופן ) המענק לכיסוי גירעון ומענק האיזון הכללי(גם מענקי הסיוע . המקומיות

הרציפות מאגרות המים והביוב הפכו למקורות ההכנסות , בתנאים אלה .משמעותי

משלה להפעיל אמצעי עידוד כספיים להאצת יסתה הממראשית התהליך נ .חיוניים

ח למתן מענקים לתאגידים " מיליון ש400סכום של לראשונה  תוקצב 2002בשנת  .התאגוד

 ן רישיוניתן לתאגידים בעלי, נמשך עד היוםה ,סיוע זה .שיוקמו ביוזמת רשויות מקומיות

המענק יועד להשקעות  .אשר קלטו את פעילות משק המים המקומי מהרשויות המקומיות

 להאיץ את תהליך התאגוד לקראת המועד הבמטר .הביוב והתיעול העירוני, בתחום המים

 . מיליון שקל450- של כ,פעמי-חד, נוסףתקציב הממשלה  ההעמיד, )1.1.2008(הקובע 

אשר נועדו לתאגידים עצמם לצורך השקעות ואותו מועד בשונה מהמענקים שנקבעו עד ל
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ידי  על פי חוזר שהופץ על. היטיב עם הרשויות המקומיותל נועד מענק החדשה, ייעודיות

 25%לפי יחס קבוע של ,  המענק החדש מתחלק בין העירייה לבין התאגיד,'ממונה'ה

  58.חה מוגדרת ביניהם בהתאם לנוסחלקתתמ) 50%( כשהיתרה , תאגיד25%- ועירייה

 באה, לטובת הרשויות המקומיות, הלגיטימציה לייעוד כספים הקשורים לתהליך התאגוד

, לידי ביטוי משלים בהסכמת משרד הפנים לאפשר שימוש בכספי מענקים מהמדינה

דיבידנדים או מכירת הון מניות לכיסוי גירעונות , פירעון הלוואת בעלים של התאגיד

, הלוואות פיתוח עונות סופיים בתקציבים בלתי רגילים והחזרכיסוי גיר, בתקציב הרגיל

הלכה , אין נתון זמין באשר לסך המענקים אשר הממשלה העניקה  59.שאינם ממים וביוב

 שהוכן עלריכוז על פי  .לצורך עידוד התאגוד) ביצוע בפועל(לתאגידים ולרשויות , למעשה

ינה תקצבה עד כה סכום כולל של נראה שהמד, לבקשתנו, ידי מינהל המים במשרד הפנים

  :לפי הפירוט שלהלן, ח" מיליון ש882-כ

  

  .ח" מיליון ש242 :2007מענקים לתאגידים שהוקמו עד שנת  •

  .ח" מיליון ש407 :2007/2008מענקים לתאגידים שהוקמו בשנת התקציב  •

  .ח" מיליון ש242 :2008מענקים לתאגידים שהוקמו בשנת  •

  

נים ומשרד האוצר תפנית משמעותית בניסיונותיהם לקדם  ביצעו משרד הפ2008בראשית 

ל משרד " נחתם על ידי מנכ27.1.08ביום . מעבר למשטר של סנקציות: את תהליך התאגוד

סיכום בין 'מסמך מדיניות אשר כותרתו , הפנים והממונה על התקציבים במשרד האוצר

על פי   60.'ם וביובחוק תאגידי מי –משרד האוצר למשרד הפנים בעניין מתווה פעולה 

 לא השלימו 1.7.08סנקציות נגד אותן רשויות מקומיות אשר עד ליום  קבעויי, מסמך זה

 . להקמת התאגידיםהמיועדות ,מוגדרותהקמת תאגיד מים וביוב או שלא ביצעו פעולות 

 הסנקציות ןיוטלו עליה, דרך מוגדרים בציוניאם עד תאריך זה לא יעמדו הרשויות 

  :2ף המפורטות בסעי

  

התקשרות במכרזים , לא יאושרו לרשות המקומית חוקי עזר למים או ביוב. א"

עסקאות "וכן , או תכניות פיתוח למים או ביוב, הטעונים אישור למים או ביוב

 ".מקרקעין בנושא מים וביוב
ה ושמירת כספי מים וביוב ילווה אשר יפעל לגבילרשות ימונה חשב ְמ . ב

 .בקרן נפרדת
הנוהל לחיוב אישי של נושאי משרה אשר פעלו שלא בהתאם יופעל  . ג

    ."ל משרד הפנים"להוראות החוק או הנחיות מנכ

  

  :3יתווספו הסנקציות המפורטות בסעיף , מועד האמורהלאחר 

  

ר למילוי תפקיד ראש רשות "שר הפנים יפעיל את סמכויותיו למינוי יו .א"

 .על מנת להקים תאגיד כחוקאו ועדה למילוי תפקיד מועצת הרשות /ו רהמֵפ
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לא יאושרו תקציבי רשויות מפרות אשר לא פעלו להפרדת תקציבי המים  . ב

ל משרד "והביוב מן התקציב הרגיל והגשתם לאישור נפרד לפי הוראות מנכ

 .הפנים
 .לא תאושר קליטת עובדים נוספים ברשות מקומית מפרה.  ג
יופחת בשיעור היקף , וככל שישנ, מענק האיזון לרשות מקומית מפרה . ד

 2447' בהתאם להחלטת הממשלה מס, הכנסות הרשות המקומית ממים וביוב

 ." 15.8.2004מיום 
  

ניסו להניא את שני המשרדים , באמצעות מרכז השלטון המקומי, הרשויות המקומיות

הוגשה בראשית , הצלחת ניסיונות השכנוע-בעקבות אי. מאימוץ מדיניות דרקונית זו

 61.ד שר הפנים ושר האוצרגלמתן צו על תנאי וצו ביניים נץ "לבג עתירה 2008אוגוסט 

בניגוד  מכיוון ש, ולא ניתן להטילןתקפותרות אינן והסנקציות האמלדעת העותרים 

את , לא נמצא בהוראות החוק או בהחלטות הממשלה, לטענת החתומים על המסמך

  .בו תלווכלההסנקציות מכלול  לקבוע את םתוהמקור המסמיך א

  

 חלק מהכשלים המובנים בתהליך יישום מדיניות מתעדעתירה זו היא מסמך מאלף ה

היעדר עקביות מיניסטריאלית בתמיכה , רות במדיניות המוצהרתוביניהם תמ, התאגוד

    .נהלית אשר לא תמיד מוסדרת על פי החוקיבתאגוד ושימוש בסמכות מ
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        סתירות אופרטיביות וסוגיות עקרוניותסתירות אופרטיביות וסוגיות עקרוניותסתירות אופרטיביות וסוגיות עקרוניותסתירות אופרטיביות וסוגיות עקרוניות    ....4444
  

        

 חושף שורה ארוכה של סתירות אופרטיביות וסוגיות הניתוח מדיניות התאגוד ויישומ

הערכות הגורמים הממונים בהן מצביעות על כשלים בתהליך התווית מדיניות ו .עקרוניות

 .על מורכבות המשימות הממתינות להתייחסות והכרעה –אך חשוב מכך , לקראת יישומה

         .ישות הערכה זופרק זה מציג סתירות וסוגיות הממח

        

        

        סתירות אופרטיביותסתירות אופרטיביותסתירות אופרטיביותסתירות אופרטיביות            4.14.14.14.1

        

        שותיתשותיתשותיתשותיתתאגיד חובה מותנה בהסכמה ָרתאגיד חובה מותנה בהסכמה ָרתאגיד חובה מותנה בהסכמה ָרתאגיד חובה מותנה בהסכמה ָר

 המחייבהמחייבהמחייבהמחייבנהפך מחוק המאפשר הקמת תאגידי מים וביוב לחוק  'חוק תאגידי מים וביוב'

 לאחר מספר וזאת, )למעט מועצות אזוריות(הקמת תאגידי מים וביוב ברשויות מקומיות 

  . מסמך זהב תוארו בהרחבהכבר תיקוני חקיקה ש

  

הביאו לכך שחלק , טלאיגבי שנעשו טלאי על , 'חוק תאגידי מים וביוב'התיקונים ל

נותרו גם לאחר ששונה , ב הקמת תאגידי מים וביובלא חיֵישמסעיפיו שהתאימו לשלב 

תאגוד והפעלת משק המים של הרשויות המקומיות בתאגיד מים  והפך למחייבהחוק 

כמומחש בדילמה שנוצרת , שהחוק הקיים יוצרשונות רות פועל יוצא מכך הוא סתי .וביוב

בציות להוראות  בחירהבין : בעת אישור הקמת תאגיד וקליטת רשות אחרת לתאגיד קיים

  . החוק ובין הפרתו

  

מניין הקולות ב רק אם  הקמת תאגיד בידי מליאת מועצת העירמאשר לחוק )'ב (3סעיף  

  : קולו של ראש הרשותיהיה גםהתומכים 

, חלטה כאמור בסעיף זה טעונה אישור מועצת הרשות המקומיתה"

, ןהעניילפי , או אישור כל אחת ממועצות הרשויות המקומיות

  ."ובלבד שבכל מקרה ראש הרשות המקומית הצביע בעד ההחלטה

  

כוונת המחוקק לחייב הקמה של תאגידי מים וביוב לצד השארת שיקול דעת למועצה 

   הפעלת שיקול דעת זה .להפר את החוק" אופציה"ית יש יוצרת מצב בו לרשות המקומ

יכולות , םהעניינייבמסגרת השיקולים  . זרים וענייניים– לנבוע משיקולים שונים היכול

 אישור התאגוד על-איאת , על אף החובה האמורה, להיווצר סיטואציות שונות המצדיקות

ק המים ביעילות יכולות רשויות המנהלות את מש. או ראש הרשות/ידי מועצת הרשות ו

או להעדפת הסדר אחר להפעלת שירות , )הפעלה עצמית(לטעון להעדפת המצב הקיים 

מכיוון שעל פי החוק הקיים תהליך התאגוד אינו  . כגון מיקור חוץ–שאינו כרוך בתאגוד 

לרבות אפשרויות להפקעת , יכולים להתעורר חששות ביחס לכשלים עתידיים, הפיך
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ללא אפשרות להחזיר את משק המים המתואגד לידי הרשות , תאגיד אחר לטובת ןהרישיו

  .)על כך בהמשך (המקומית

  

או ראש העיר מקבלת משנה חשיבות לאור /אישור מועצת הרשות ו-אי/סוגיית אישור

, טעונה, קליטת רשות מקומית נוספת בתאגיד מים וביוב קיים. המעבר לתאגידים אזוריים

גם אישור מליאת מועצת העיר , עדת להיקלט בתאגידהחלטת העיר המיועל נוסף 

מועצת העיר הקולטת יכולה לדחות  . באופן דומה להחלטה לייסוד תאגיד חדש,הקולטת

, לא אחת. על האינטרסים של צרכני השירות, לדעתה, את הרשות המיועדת בשל הגנה

רוף של יצ. אקונומית שונה-רשויות מקומיות סמוכות מאכלסות תושבים ברמה סוציו

-רשות מקומית מוחלשת כלכלית לתאגיד המורכב מרשויות מקומיות בעלות רמה סוציו

בדומה למצב . אקונומית גבוהה יותר מביא להרעה במצבם של צרכני התאגיד הקיימים

גם הקמה או הרחבה של תאגיד אזורי הן בגדר מעשה בלתי הפיך ומכיוון , רשותית-החד

חזור ולהפריד את משקי המים והביוב לפי בסיס שלרשויות השותפות אין אפשרות ל

  .מחיר הטעות בהסכמה לצרף רשות נוספת עלול להיות גבוה, רשותי

  

תאגיד מים וביוב שונה מחברה עירונית רגילה בכך . לכך מצטרפת סתירה פנימית נוספת

כמו בחברה (שחובת הנאמנות של הדירקטורים היא לטובת החברה ולא לעירייה 

תכן כי שילוב של רשות מקומית נוספת עלול להרע את מצבו של התאגיד יי). עירונית

להיווצר מצב שבו גם אם תאושר קבלת רשות מקומית נוספת במליאות מועצות  ויכול

  .רופהית הרלוונטיות לא בהכרח יאשר הדירקטוריון את ציוהרשו

        

        

        וניהול משותףוניהול משותףוניהול משותףוניהול משותף" " " " זכויות מיעוטזכויות מיעוטזכויות מיעוטזכויות מיעוט""""סוגיות של סוגיות של סוגיות של סוגיות של : : : : תאגידים אזורייםתאגידים אזורייםתאגידים אזורייםתאגידים אזוריים

 עד לשנת ,למעט תאגיד אחד,  שכןאזוריים אינו רבוביוב נצבר בתאגידי מים הניסיון ש

מספר תאגידים נמצאים  2007החל משנת   62. לא היה תאגיד מים וביוב אזורי2007

 גם תאגידים המוקמים על בסיס רשות אחת עשויים . בשלבים שונים של הקמהאזוריים

   .בעבור תאגיד אזורי" גרעין"לשמש בעתיד כ

  

לטה האסטרטגית בדבר חיוב ארגון משקי המים והביוב על בסיס תאגידים אזוריים ההח

ם יאחד הביטוי.  ללא הנמקה אמפירית וללא תכנון ראוי,אנו חוזרים וטוענים, התקבלה

זכויות 'בסוגיית בהקשר זה נתמקד כאן  .לכך הוא היעדר תכנון ראוי של הממשל התאגידי

     .משותףהניהול הו' המיעוט

  

על פי רוב יש מתאם בין גודל הרשות ואחוזי ( בתאגידהשותפה ת מקומית קטנה רשו

שלא . תזכה לייצוג נמוך בדירקטוריון של החברה) הבעלות בתאגיד המים והביוב האזורי

, רים ממונים על ידי הרשות המקומית בו כל הדירקטו,רשותי-תאגיד מים וביוב חדב כמו

ורך לקבוע מנגנונים שונים יש צחזקותיהם הבעלים אינם שווים באשבו הרי במצב 

  .לקבלת החלטות
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המחוקק בחר להגביל את . הדירקטוריוןהוא האורגן המרכזי בפיקוח על פעילות החברה 

 לא )נבחרי ציבור ופקידים(נציגי הרשות מספרם של , מתוכם. לתשעהמספר הדירקטורים 

חברי מכלל  רבע ה עליעלנבחרי הציבור לא כאשר חלקם של , יעלה על שני שלישים

רשותי אמור לשקף את המשקל היחסי -הייצוג בדירקטוריון של תאגיד רב. הדירקטוריון

הון הנפרע של מניות התאגיד צריך ה מ11.1%-זקה של כהְח, ככלל .של כל רשות שותפה

לרשות מקומית לא יינתן כלל ייתכן שבאופן תאורטי . להקנות מינוי של דירקטור אחד

  . ייצוג

  

רשותי עלול להביא לחוסר גרעין שליטה ברור וקשיים -אזורי רב מים וביוב  תאגיד– דמנג

  .אם יוקם על ידי מספר רב של רשויות מקומיותבקבלת החלטות 

  

 יש , כפי שקבעה הרשות לניירות ערך,בניגוד לכללים ברורים של חברות ציבוריות

למרות . על האינטרס שלהםמספר מנגנונים המסייעים לשמור " אחזקות מיעוט"למחזיקי 

לא מצא עד כה  ,תאגידב יםהיות שותפחייבים ל) רשויות קטנות(שבעלי אחזקות מיעוט 

 לפרסם מדיניות ברורה בנושא זה והותיר את הטיפול בנושא לתאגידים  לנכון'ממונה'ה'

  .עצמןולרשויות 

        

        

        ציבורייםציבורייםציבורייםציבוריים----ניינייםניינייםניינייםניינייםהסבסוד הצולב החדש וסיכונים ִקהסבסוד הצולב החדש וסיכונים ִקהסבסוד הצולב החדש וסיכונים ִקהסבסוד הצולב החדש וסיכונים ִק

-רשותי ובין-פנים' סבסוד צולב'ם את חוק התאגידים הוא מניעת עקרונות המנחיהאחד 

שימוש (זאת באמצעות הפרדה מוחלטת בין פעילויות מוניציפליות שונות . רשותי

 וקביעת תעריפים לתאגידי המים על פי) בתקבולים ממים וביוב למימון פעילות אחרת

ים לנקוט בשיטת החוק מורה למועצת הרשות הממשלתית למ. כרתעקרון העלות המּו

  :לחוק קובע) ב (102סעיף . 'עלות מוכרת'יפים מבוססי קביעת תער

  

התעריפים בעד שירותי המים ובעד שירותי הביוב ייקבעו בהתאם "

בהתבסס על הכללים שנקבעו לפי סעיף , לעלות אספקת השירותים

  ".את עלות השירות שלו הוא נקבע, ככל האפשר, כל מחיר ישקף; )א(101

  

משנה את הדפוס ההיסטורי של תעריפים ' עלות מוכרת' תעריפים מבוססי קביעת

 ללא זיקה ישירה לעלויות בפועל בכל –נהלי יהנקבעים באופן מ, כלל ארציים, אחידים

  . רשות מקומית

  

המורכבים ממספר רשויות ) רשותי-רב(הקמתם של תאגידי מים וביוב על בסיס אזורי 

. רשותי חדש-לב הישן מומר עתה בסבסוד צולב ביןהסבסוד הצושמביא לכך , מקומיות

רופה של רשות יצ .אינן בהכרח הומוגניות מבחינה כלכלית, נזכיר, רשויות מקומיות

בו הרשויות השותפות הן בעלות חוסן שמקומית חלשה כלכלית בתאגיד מים וביוב 

-ות קנייניותסוגי: ביניהן, טומן בחובו השלכות כלכליות שונות, כלכלי גבוה יותר-סוציו



 37

נשיאת ; הצורך להשביח את התשתיות של הרשות החלשה; ציבוריות בגין העברת נכסים

  .ציבורי הנובע מעברת נכסים-לכך מצטרף הפן הקנייני. 'שיעורי גבייה שונים וכד

  

גורמת לכך שרשויות , עברת נכסים ממספר רשויות מקומיות לתאגיד אזורי משותףה

נה מעבירות את הרכוש התפעולי לתוך רשת מים מקומיות בעלות רמת תשתית שו

כך יוצא שתושב רשות מקומית מסוימת מעביר רכוש בערך שונה לתושב אחר   .משותפת

לא ניתן להפריד את הבעלות , לאחר הקמת תאגיד מים וביוב אזורי .באותו תאגיד

הקשר של הרשות המקומית . המקורית בנכסי התאגיד לבעלי מניותיו באופן ספציפי

הקשר והזיקה בין . לתאגיד האזורי מתבטא באחוז הבעלות מההון העצמי של התאגיד

הרכוש המועבר מהרשות המקומית לתאגיד מתנתק ואין יכולת להשיב את המצב 

  . לקדמותו

  

מקור אפשרי לכך הוא  ".חיצוניות"הצורך בסבסוד צולב צפוי להתגלות גם בשל סיבות 

ספקית המים הראשית של ', מקורות'ות של חברת הבדלי שירות הנגזרים מדפוסי הפעיל

 קבע שהשירות לכלל הצרכנים 'חוק תאגידי מים וביוב'על אף ש  63.מרבית התאגידים

לספקי המים של הרשויות המקומיות ' סל שירותים'לא נקבע עד כה  ,אחיד בכל המדינה

, כןאם , ספקה ממשיכיםההסדרי ה .'מקורות' בראש ובראשונה חברת –והתאגידים 

, 'מקורות'נקודות החיבור עם  .'מקורות'בין כל רשות מקומית לבין  להתבסס על הסכמים

בחלק מהמקרים לחץ אספקה אינו דורש עלויות . ידי לחצים שונים מתאפיינות על, למשל

ת מוטלת על הרשות ילחץ העלות הנלוו-בתנאי תת; אנרגיה נוספות מצדם

 .רשותי-פעה זו עלולה להוביל לסבסוד צולב ביןתו, עבור תאגיד אזורי .התאגיד/המקומית

        .העמסת כשל הסדרה על כתפי הצרכנים של התאגיד האזורי, בפועל, סבסוד זה הוא

  

        

            מחיר פיננסימחיר פיננסימחיר פיננסימחיר פיננסי: : : :  כללים כסיכון רגולציה כללים כסיכון רגולציה כללים כסיכון רגולציה כללים כסיכון רגולציהפרסוםפרסוםפרסוםפרסוםאי אי אי אי 

מסוג אלה  נוטל על עצמו בעת פעילותו סיכונים כך גם תאגיד מים וביוב, ל גוף עסקיככ

הנובעים מעצם פעילותו " סיכונים תפעוליים"קיימים . עסקיתמלווים כל פעילות ה

סיכונים . )גבייה ועודקשיי , שיבושי אספקה, זיהום מים: הלדוגמ(השוטפת של התאגיד 

  . לניהול על ידי התאגיד ,על פי רוב,  ניתניםמקבוצה זו

  

 אלו נובעים מאופן ביצוע". סיכוני רגולציה"קיימים " סיכונים התפעוליים" הבצד

ככל ששיטת הרגולציה מעוגנת . דרך הפעלת סמכויות הרגולטורים השוניםמלציה ווהרג

ניתנים יהיו סיכונים אלו גדלה האפשרות שכך  ,נהלים בהירים ופשוטיםבבכללים ו

  . תאגידי המים והביוב – לכימות על ידי הגוף המפוקח

  

 פעולה ומימון הגשמת מטרות החוק ובהן יכולתתורמת לברורים " כללי משחק"קביעת 

רק (עדרם של כללים ברורים בנושאים שונים יבה. עצמאית של תאגידי המים והביוב

פועלים תאגידי המים )  הונחו טיוטות כללי התעריפים לשימוע2008בחודש אוקטובר 

תוקף התעריפים , תעריפי השירותים: ודאות בנוגע לנושאים בסיסיים ובהם-והביוב באי
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העברת אמצעי שליטה לאחרים  ',סל השירותים'עמידה ב- לאיהסנקציות, על ציר הזמן

 פומבי מביאים לנזקים ישירים ועקיפים היעדר פרסוםברורים ו כללים לא. ועוד) הפרטה(

  .לתאגידי המים והביוב השונים ובהכרח גם לצרכניהם

  

כללים לא ברורים בפרסום כללים ו-הוודאות הכרוכה באי-ההשלכות הישירות של אית אח

 הן מבחינת זמינות אשראי ומחיר ההון לצורכי פיתוח והשבחת –  בתחום המימוןהיא

  חידוש היקלעות התאגידים למצוקת כספית תוך– על דרך השלילה –והן , תשתיות

   .תלות בכספי ממשלהה

  

המהווה את אחד , על מנת ליצור לתאגידי המים והביוב יכולת גיוס הון עצמאית

עצמו להיות מחויב בחישוק היה הרגולטור אמור , 'מים וביובחוק תאגידי 'מיסודותיו של 

  אלא הכלליםאין משנים אתבהן שתקופות הסדר של כללים ברורים וובקביעה של 

ם להעניק אשראי לתאגידים ינכונות המוסדות הפיננסי .בהתאם למנגנון שנקבע מראש

אשראי ושוקי התני נו  – שוקי ההון והאשראי הם שווקים תחרותיים. אינה מובנת מאליה

ללא  .ת ההון הנדרש ולקבוע לשם כך את המחיר הראויק אלמי לספבחור ל חופשייםההון 

תאגידי מים וביוב יגייסו הון ואשראי במחיר גבוה יחסית לסיכונים ', ודאות רגולציה'

בתנאים  .'סיכון הרגולציה'לשקף את  של שוקי ההוןהנובע מהקושי , התפעוליים שלהם

הממשלה למצוא עצמה מחויבת להמשיך להעמיד משאבים ממשלתיים לצורך אלה עלולה 

שמשקי המים והביוב הוחזקו על ידי בתקופה כשם שפעלה , מימון תאגידי מים וביוב

  .רשויות מקומיות

  

        

        סיכון ההלאמהסיכון ההלאמהסיכון ההלאמהסיכון ההלאמה

. 'הממונה על התאגידים'תאגיד מים וביוב פועל כל עוד יש ברשותו רישיון מטעם 

סעיף  .אחריות על תאגידי מים וביוב כושליםנטילת  צעדים של  רשאי לנקוט'ממונה'ה

הלאמה '( הלאמהעד כדי  התאגיד בזמן משבר בניהול להתערב מאפשר לו  לחוק117

  :נדרש אם ,על ידי מינוי מנהל מיוחד וכן ועדת הנהלה ,)'תפעולית

סבור כי חברה פלונית ] על התאגידים[היה הממונה  )א(  .117"

או שהיא מנהלת את , חובותיה לפי חוק זהאינה ממלאת אחר 

 או העסקיה באופן שאינו מאפשר לה למלא את חובותיה לפי חוק ז

לאחר שנתן לחברה , , , , רשאי הממונהרשאי הממונהרשאי הממונהרשאי הממונה, שלא יאפשר לה לעשות כן

להשעות את המנהל הכללי של להשעות את המנהל הכללי של להשעות את המנהל הכללי של להשעות את המנהל הכללי של , , , , הזדמנות להשמיע את טענותיה

למנות לה מנהל מיוחד שינהל את עסקיה ולמנות למנות לה מנהל מיוחד שינהל את עסקיה ולמנות למנות לה מנהל מיוחד שינהל את עסקיה ולמנות למנות לה מנהל מיוחד שינהל את עסקיה ולמנות , , , , החברה מתפקידוהחברה מתפקידוהחברה מתפקידוהחברה מתפקידו

החלטת הממונה טעונה החלטת הממונה טעונה החלטת הממונה טעונה החלטת הממונה טעונה ; ; ; ; עדת הנהלה שתייעץ למנהל המיוחדעדת הנהלה שתייעץ למנהל המיוחדעדת הנהלה שתייעץ למנהל המיוחדעדת הנהלה שתייעץ למנהל המיוחדוווו

  ).שלנוההדגשה (." התייעצות עם מועצת הרשות ואישור השריםהתייעצות עם מועצת הרשות ואישור השריםהתייעצות עם מועצת הרשות ואישור השריםהתייעצות עם מועצת הרשות ואישור השרים
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 של התאגיד על ידי זה ' קנייניתהלאמה' מאפשר אף הוא.  מרחיק לכת עוד לחוק21סעיף 

את המועד , מתוקף סמכותו, התאגידל רישיון וטי קובע גם את הנסיבות לב'ממונה'הש

  :הרישיון" הפקעת"את התמורה שתקבלנה בעלות המניות בגין להחלטה זו ואף 

  

ו מונה לחברה כונס א, בוטל רישיון או פג תוקפו ולא חודש  )ג(..  .21"

וניתן לחברה אחרת רישיון לפעילות נושא וניתן לחברה אחרת רישיון לפעילות נושא וניתן לחברה אחרת רישיון לפעילות נושא וניתן לחברה אחרת רישיון לפעילות נושא , מפרק או מפרק זמני, נכסים

רה רה רה רה רשאי הממונה להורות כי יועברו לחברה האחרת זכויות החברשאי הממונה להורות כי יועברו לחברה האחרת זכויות החברשאי הממונה להורות כי יועברו לחברה האחרת זכויות החברשאי הממונה להורות כי יועברו לחברה האחרת זכויות החב, , , , הרישיוןהרישיוןהרישיוןהרישיון

כי כי כי כי , , , , לפי בקשת החברה האחרת או בהסכמתהלפי בקשת החברה האחרת או בהסכמתהלפי בקשת החברה האחרת או בהסכמתהלפי בקשת החברה האחרת או בהסכמתה, , , , בנכסים אשר הממונה קבעבנכסים אשר הממונה קבעבנכסים אשר הממונה קבעבנכסים אשר הממונה קבע

  .הם דרושים לחברה האחרת לביצוע הפעילותהם דרושים לחברה האחרת לביצוע הפעילותהם דרושים לחברה האחרת לביצוע הפעילותהם דרושים לחברה האחרת לביצוע הפעילות

על החברה להעביר את , )ג(ה כאמור בסעיף קטן נהורה הממו  )ד(

הזכויות בנכסים לחברה האחרת ועל החברה האחרת לשלם לחברה את 

יקבע הממונה יקבע הממונה יקבע הממונה יקבע הממונה , , , , ר השוויר השוויר השוויר השוויבאין הסכמה בדבבאין הסכמה בדבבאין הסכמה בדבבאין הסכמה בדב; שוויין לפי ערכן בספרי החברה

לאחר שנתן לחברות הזדמנות להשמיע , את השווי ואת מועדי התשלוםאת השווי ואת מועדי התשלוםאת השווי ואת מועדי התשלוםאת השווי ואת מועדי התשלום

  ).הדגשות שלנו( ."את טענותיהן

  
מים הנועדו להבטיח את רציפותם של שירותי ' ממונה'הסמכויות האמורות שהוענקו ל

מבחינת הרשויות המקומיות ומשקיעים , ברם. שירותים חיוניים במהותם, ביובהו

תפעולית  –התאגידים ' הלאמת'ל' ממונה'נציאלים יש בסמכויות הגורפות של הפוט

לא פרסם הממונה , ברורה ומוחשית שהיא ,למרות סכנה זו . סיכון לא מבוטל – וקניינית

  . במקרים אלועל התאגידים את דרך פעולתו 

  

        

        ' ' ' ' סל השירותיםסל השירותיםסל השירותיםסל השירותים''''עמידה בעמידה בעמידה בעמידה ב----איאיאיאי

 ,ברם. 'חוק תאגידי מים וביוב'של היא אחת התרומות החשובות ' סל השירותים'קביעת 

כנגד החיוב הנורמטיבי בדבר קיומו לא קבע הרגולטור כללים הנוגעים לקיומו וסנקציות 

אינו נושא בעלויות ' סל השירותים'תאגיד מים וביוב שאינו עומד ב ,במצב זה .כיבודו-לאי

ת עלות ואף רשאי לגבות מהצרכן א 'סל'הישירות של אספקת השירות בהתאם לתנאי ה

גם בכללי התעריפים שנקבעו לא הבטיח הרגולטור קשר גורדי בין . השירות המלאה

    .'סל השירותים'ב התמורה לשירות לבין עמידת התאגיד

  

 קיים', סל השירותים'טחת עמידת התאגידים בדרישות באינטרס הציבורי שבהעל הנוסף 

וב לא ירוויח יותר כתוצאה תאגיד מים ובי ש–ציבורית הגינות המבחינת ה –צורך ברור 

  . פנימיתאלא רק מהתייעלות, בסטנדרט הנדרשאספקת שירות -מאי

  

        

        סתירת הרשויות הערביות והדרוזיותסתירת הרשויות הערביות והדרוזיותסתירת הרשויות הערביות והדרוזיותסתירת הרשויות הערביות והדרוזיות

תהליך העשוי להבטיח , יהודי-הממשלה מקדמת הקמה של תאגידי מים וביוב במגזר הלא

 , והבדואיםהדרוזים, ביישובים הערביים, בתחום המים והביוב, רמת השירותים ה שלהעלא
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ההזדקקות להחלטות ממשלה ייעודיות מצביעה . והשוואתה לזו של שאר היישובים במדינה

על ההכרה בדבר התאמת אופן התאגוד והאמצעים להגשמתו למאפיינים שונים של מגזר 

חלק מתרבים הסימנים לכך ש, הנוכחי של ההתארגנות המוקדמת אך כבר בשלב  64.זה

 אם התאגיד ,זאת .לקרוס תוך תקופה קצרה לאחר הקמתם המוקמים עלוליםתאגידים המ

ביניהן הצורך בהשקעות , הכלכליות של מגזר זה-לא יצליח להתמודד עם הבעיות המבניות

את שאינם מאפשרים שיעורי גבייה השקעות שיקום נוכח פחת מים משמעותי ו, מסיביות

  . כיסוי ההוצאות השוטפות

  

  

        

        לציהלציהלציהלציהסוגיות עקרוניות בתחום הרגוסוגיות עקרוניות בתחום הרגוסוגיות עקרוניות בתחום הרגוסוגיות עקרוניות בתחום הרגו        2222....4444

 , סוגיות עקרוניות בתחום הרגולציהיישום המדיניות הממשלתית עד כה חושף בהדרגה

ארגוני של מבנה הסוגיות אלה נובעות ממתחים מובנים ב. הטעונות התייחסות הולמת

הטמעת ההסדרה ברשות (מהשינויים המוסדיים שחלו מאז חקיקת החוק , ההסדרה עצמה

החלטת הממשלה לשנות את  .העשרית הלכה למההתנהלות הרגולטוו) המים הממשלתית

זמן לא )  מים וביוב–רשות לשירותים ציבוריים ', ממונה': הדואלי(מבנה הרגולציה המקורי 

ממחישה את , )רשות המים הממשלתית ( במסגרת מוסדית חדשהארגונו ו,כינונורב לאחר 

חומר מבנה מוסדי קל ו, מדיניות רגולטורית כוללת בישראל אין"גנץ ש-קביעתו של ארבל

בכל פעם שבה נפתח תחום לתחרות או משתנה , ר על ידובכמוס, על כן  65."אחיד ועקבי

נדרשת המדינה להגדיר , גופול עסקייממונופול ציבורי למונופול או אול, אופיו של שירות

דגם , בהקשר של שירותי המים העירוניים .מחדש מהי ההסדרה הרצויה ומה אופיה המוסדי

, למיטב ידיעתנו . ואופיו הדואלי הוא שעטנז ייחודיהוק-נקבע אף הוא אד  הנבחרהרגולציה

על החלטה זו לא התבססה על לימוד הסדרים רגולטורים בתחום המים במדיניות אחרות ו

איננו משוכנעים שבעת קבלת ההחלטה  . בהקשר הישראלייומשמעויותמוקדם של ניתוח 

 מקבלי ההחלטה לקחת השכילו, ת המים החדשהלהעביר את הסמכויות הרגולטוריות לרשו

    .לצורך חשיבה מעמיקה באשר לשינוי והשלכותיוראוי פסק זמן 

  

  

            רשות המים כרגולטוררשות המים כרגולטוררשות המים כרגולטוררשות המים כרגולטור

היכולת של ההסדרה למזער כשלי שוק הנובעים ממונופולים נשענת על קיומה של מערכת 

) אכיפה,  כלליםקביעת(נהליים י הנכונה להפעיל אמצעים מ,מוסדית בלתי תלויה והחלטית

הרשות ביכולת תלות זו - אי נקשרהבאופן מסורתי.  אינטרס הציבורת להבטחהדרושים

אך תאוריות . )לכידה-אי (הרגולטורית לשמור על עצמאותה ביחס לגופים המפוקחים

 זאת ;חדישות בתחום הרגולציה מציבות את סוגיית העצמאות בהקשר המערכת השלטונית

 66. ממרכזי כוח בשלטון המרכזיההסדרהרשויות את  להרחיקך על רקע ההכרה בדבר הצור

המלווה וודאות ה-תנאי הכרחי להקטנת איהיא  נהלייםיפוליטיים ומבלחצים תלות -אי

חזורי מניתוק רשויות הסדרה מ. כדוגמת השקעות בשירותי תשתית, השקעות ארוכות טווח

לחיזוק אמון ודאות רגולטורית ו טווח הוא חיוני ליצירת קצריחיים פוליטיים וביורוקרטים 

  :הסעיפים הבאים נגזר מתעיצובה של מערכת הסדרה אפקטיבי, בהקשר זה  .בהןהציבור 
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 מוכן להפקיד בידי הרגולטור )principal-ה(היקף הסמכויות שהדרג הפוליטי  •

  .כסוכן עצמאי

מבחינת מידת התלות של הרגולטור בדרג , המבנה הממשלי של הרגולציה •

  .הפוליטי

פסילת החלטות הרגולטור /מרחב השליטה של הדרג הפוליטי לבלימת •

(overruling).  

  ).ותקציבייםארגוניים (מידת התלות באשר למשאבי הרגולטור  •

חלטות הדרך קבלת ה, תנהלותהעל כללי ה) פוליטי-החוץ(מידת הפיקוח הציבורי  •

  67.ומנגנונים לערעור

  

, קריטית בהקשר מדיניות התאגודעצמאותן היחסית של רשויות ההסדרה היא סוגיה 

חוק  חקיקתוהשינויים המוסדיים שחלו מאז המודל הדואלי בעיקר על רקע הבניית 

 .'ממונה'ת היבהקשר פונקציכבר בשלב מוקדם בלט , "שמירת מרחק-אי"נושא . התאגידים

 אותו פהחשלמשרד הפנים ' ממונה'ה כפיפות, על אף הצבתו בחוק כרשות סטטוטורית

מעמדו כמקדם תהליך . המשתנות של שרי הפנים השונים מאז חקיקת החוקלהעדפות 

אפשרו קבלת החלטות אשר ספק אם רגולטור עצמאי , התאגוד ומחויבותו המוחלטת לכך

מנגד ניתן . והן מבחינת האינטרס הציבורי,  הן מבחינת רוח החוק–היה נכון לקבלן 

 מים –רשות לשירותים ציבוריים ה'להצביע על מעמדה השונה ועל תפיסתה העצמאית של 

ערכית המאפיינת את -ברם עצם ביטולה המוסדי הוא כשלעצמו הוכחה לגישה הדו .'וביוב

ואף הבסיס (גם כאשר המדיניות המוצהרת , כלומר. המדיניות הממשלתית בנושא רגולציה

  .מעמד זה אינו חסין בפני כרסום או פגיעה, תומכת בעצמאות המוסד המסדיר) החוקי
  

 התקבלה ' מים וביוב–הרשות לשירותים ציבוריים 'בדבר ביטול ממשלתית ההחלטה ה

 .כשל תפקודילמבלי שסופקה הוכחה לטעות תפיסתית באשר לאופי הרשות המקורית או 

ליצור אינטגרציה הממשלה את רצון  שיקפההחלטה זו  ,מבחינת המדיניות המוצהרת

 הפיצול המוסדיוצאות השליליות הנובעות מהתמיטבית לניהול משק המים הלאומי ומזעור 

לרעיון אך גם אם  .בתחום הרגולציה ספק אם טיעון זה תקף. ני ההיכר שלומ אחד מסי–

הרשות 'הטמעת הסמכויות של ל.  היא נטולת ביסוס,השילוב הייתה הצדקה מהותית

 של  בחינה מקצועיתמהקדלא  ברשות המים הממשלתית ' מים וביוב–לשירותים ציבוריים 

  .חלטה והשלכותיה על אופן ההתארגנות לרשות החדשההמשמעויות ה

  

 יכולה להבטיח רגולציה עצמאית בהקשר של תמוקדם לקבוע אם רשות המים הממשלתי

סוגיה ראשונה  .עקרוניותמן הראוי להצביע על מספר סוגיות , עם זאת .חוק התאגידים

ם אחראית על ניהול משאבי מים רשות המי .תכליתי-עוסקת ביכולת ההסדרה של מוסד רב

ואבטחת אספקה לצרכנים השונים בהתאם , לרבות שימור ופיתוח מקורות, בישראל

מציב סתירה בכוח בין היות זה  ריבוי תפקידים ,בהקשר ההסדרה .לסטנדרטים מוגדרים
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סתירה זו הודגשה . הרשות אחראית על הסדרת משאבים לבין אחריותה על הסדרה כלכלית

  :  עוד בטרם הקמת הרשות הממשלתיתלוכסידי  על

  

רשות מסדירה שוקלת כדאיות כלכלית של מפעלים והשקעות בכפיפות לעובדה "

כיום [גוף מתכנן ומפתח כמו הנציבות . שציבור הצרכנים יהיה זה שישא בהוצאות

מתמקד בבנייה ובגיוס מקורות ממשלתיים לכיסוי הצרכים ] הרשות הממשלתית

   68"."צרכים"הכלכלה משנית או אף כפופה ל, שנראים לו חשובים

  

כפיפות זו יכולה לבוא לידי ביטוי מובהק במצבים בהם האינטרסים הלאומיים בדבר פיתוח 

תאגידים  .אינטרסים של צרכני התאגידים המקומייםבמקורות מים עלולים להתנגש 

 .כלכליעשויים לראות בפיתוח מקורות מים תחום בעל פוטנציאל ) אזוריים(מקומיים 

פעילות 'הרשאה לעסוק ב, ןכחלק מהרישיו,  שניתנו עד כה כוללים'ממונה'אישורי ה

  :ןביניה, )כלשון החוק(' נוספות

  .הפקת מים •

  .הולכה ומכירה של קולחים, השבה •

   ).'ממונה'חיות מיוחדות מהנבכפוף לה(התפלת מים  •

  

 לאפשר ניצול מיטבי של מקומי שכן יש בהן כדי- אלה הן בעלי עניין על'פעילויות נוספות'

תרומתן של פעילויות  ).התפלה( יצירת מקור חדש וכן) למשל, השבה(מנוצלים -מקורות לא

מים ממקורות ארציים לטובת שימושים  הפניית: אלה למשק המים הלאומי היא כפולה

נוכח יוזמה מקומית  . לרשות המדינה העומדסך מצאי המיםהגדלת וצרכנים אחרים וכן 

 בבואה לבחון את ידי רשות המים איזה שיקולים יזכו בעדיפות ראשונה על, מסוג זה

אפשרות להוסיף למשק המים הלאומי מקור ב הקשורים ,האם שיקולים ארציים :האישור

שמירת האינטרס הצרכני של התאגיד  או ,נוסף ללא עלות ישירה על כתפי הממשלה

ובהנחה שאין , ט עלויות הפרויקהתחשבות בנטל אפשרי על צרכני התאגיד בגין(הספציפי 

המניב '' חב(לפחות תאגיד אחד .  כה היפותטיאינומצב זה  ?)לו יתרון כלכלי מובהק

הקמת מתקן להתפלת בוחן באופן שיטתי ) תאגיד המים והביוב של ראשון לציון, 'הראשון

  פרויקטיםיחד עם  69. בתחום המים, להבטיח אוטונומיה מוחלטת של העירהאמור ,ים מי

 . לרשויות אחרות מיםמבקש התאגיד למכור )איגום מי גשמים והשבת מי תיעול(אחרים 

בין היות הרשות אחראית על הסדרת  סתירה בכוחה, נוכח הממשות של פרויקט זה

   70.ערטילאית רחוקה מלהיות ,משאבים לבין אחריותה על הסדרה כלכלית

  

        

         ומהות ההסדרה ומהות ההסדרה ומהות ההסדרה ומהות ההסדרהארגוניארגוניארגוניארגוני----הפן הפניםהפן הפניםהפן הפניםהפן הפנים

 התקיימה הלימה מלאה בין ' מים וביוב–ות לשירותים ציבוריים הרש'בעת קיומה של 

כל הפונקציות שפעלו במסגרתה , ל"ר .ייעודה כמוסד הסדרה לבין המבנה הארגוני שלה

דבר לא השתנה במעבר לרשות המים , למראית עין . לשרת את תכליותיה הציבוריותונועד

ים הם כיום חלק אינטגרלי תפקידיה של מועצת הרשות לשירותים ציבורי: הממשלתית
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מתפקידי מועצת הרשות הממשלתית ואילו יחידותיה המקצועיות של הראשונה הוטמעו 

, כפי שצוין קודם לכן, ההחלטה בדבר השינוי התקבלה .במבנה הארגוני של הרשות החדשה

 מבחינת חוסן ההסדרה – ללא בחינה שיטתית של משמעויותיה ,כהחלטת מדיניות

מכיוון שפרק הזמן שעבר מאז  .יות שלה במסגרת הארגונית החדשההאפקטיבומבחינת 

יש , עם זאת . בפועל השינויקשה להעריך את השפעת,  יחסיתמימוש ההחלטה הוא קצר

סדרה המעבר ה, ראשית . הכרוכות בשינוי זהמקום להעלות סוגיות עקרוניות אחדות

 ,קייםשכבר  לארגון ,יםהמנגנונ שעסקה בבנייה שוטפת שלרשות ייעודית אחריותה של מ

מושתתת על ארגון היסטורי   –רשות המים הממלכתית   –הרשות החדשה . אינו כה פשוט

גם מבנית וגם ,  יכולה להימלט מהמשכיות ארגוניתבתור שכזאת היא אינה ).נציבות המים(

הסדרת משקי  .מדפוסי פעילות היסטוריים ותרבות ארגונית מושרשתו ,מקצועית-תאישי

בהתבוננות  . הן כפונקציה מוסדית והן כתחום,חידוש ארגוני מהווה עירונייםהמים ה

מיקומה ומעמדה של רגולציית משק המים התאגידי ברשות המים מתאפיינים , חיצונית

ה תיי ה' מים וביוב–הרשות לשירותים ציבוריים ' בעוד ש.בשלב זהלפחות , בחוסר חדות

רק סדרה היא המשימת ה, עבור רשות המיםי שהר, מוסד בעל זהות נבדלת וארגון ייעודי

פקדת על ומ, עלה-אורגן, מועצת הרשות. חלק מכלל המשימות הארגוניות והניהוליות

בעוד , כלומר .תחום התאגידים הוא אחד מתחומי העיסוק שלהו ,החלטות מדיניות

רי ה,  עסקה אך ורק בייעודה הבלעדי' מים וביוב–הרשות לשירותים ציבוריים 'מועצת ש

 .נושא במסגרת כלל חובותיה" עוד"מועצת רשות המים עוסקת בהסדרת התאגידים כ

יש מקום לחשש בדבר , מורכבת בה ניהול משק המים ניצב בפני אתגרים רביםהבמציאות 

אותו מיקוד ארגוני ואישי  משק מים תאגידייכולת מועצת הרשות להבטיח לרגולציית 

בדרג המקצועי טרם ברור אם קיומה של יחידה  .םברשות לשירותים ציבוריישהוא זכה לו 

יחידות ההיסטוריות של ה בצד יתר, )תאגידי מים וביובלאגף ה (בתוך רשות המיםחדשה 

של יחידת , 2010ביוני  ,המעבר הצפוי  71.המתאיםהארגוני הוא המבנה  ,נציבות המים

 ברורעדיין לא   72.ודאות זו-מעצים אי,  ממשרד הפנים לרשות המים'ממונה על התאגידים'ה

, השל רשות המים האמור: כיצד ניתן יהיה להבטיח את האיזון הראוי בין אינטרסים שונים

אגף ושל , "טובת התאגידים"האמון על ' ממונה'של ה, "המיםמשק טובת " לקדם את ,ככלל

חומות "כאשר לא נקבעו , זאת ."טובת הצרכנים" האמור להבטיח את ביובהמים והתאגידי 

כפי שמתבקש ממסגרת , המבטיחות עצמאות ארגונית ומקצועית ליחידה" תסיניו

    .רגולטורית בעלת מנדט ייעודי

        

  

 
        ''''ריכוךריכוךריכוךריכוך''''לללל' ' ' ' לכידהלכידהלכידהלכידה''''בין בין בין בין : : : : קבלת החלטותקבלת החלטותקבלת החלטותקבלת החלטות

את , םבמאמר הנחשב לקלאסי בתחו, סטיגלר' ורג'הכלכלן ג פרסם עשורים הלפני כארבע

  :הקביעה הבאה

”…as a rule, regulation is acquired by the industry and is designed and 

operated primarily for its benefits.” 73 
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בתחומי , זכה לפרשנויות תאורטיות שונותשנושא הוא ידי המפוקח  הרגולטור על' לכידת'

אך אין בריבוי ההסברים המוצעים כדי להמעיט , ות הציבוריתיהכלכלה הציבורית והמדינ

במלוא  "לכידה"הטרם נחשף לתופעת ידים התאג תהליך הסדרת. מחשיבות התופעה

, למשל, ראו –  השפעהתנטול ניסיונואך כבר בהיסטוריה הקצרה שלו הוא אינו , עוצמתו

ככל שיתקדם  .וההיענות המוקדמת לאישור גיוס הון, הגמשת הקריטריונים להקמת תאגיד

צפויים , וככל שיתבררו המשמעויות הכלכליות של דרישות ההסדרה, תהליך התאגוד

על החלטות ממוקדות וכן מדיניות הרגולציה הכוללת להתגבר הניסיונות להשפיע על 

, רחוק נגלה התארגנות משותפת של כלל התאגידים-סביר גם להניח שבעתיד הלא .תאגיד

תאגידי מים  לי" של מנכם גרעיניוכבר כיום קיים פור (כמנגנון להגשמת יעדים משותפים

התאגידים , כגופים בעלי אינטרס כלכלי מובהק, מעבר לייצוגם העצמיש, ניתן להניח .)וביוב

, לכך יצטרפו .יזכו לגיבוים הציבורי והפוליטי של ראשי הרשויות שהן בעלות עניין ישיר

שירותים מפוקחים אחרים בישראל  .אחריםעניין המוסדות הפיננסים ובעלי , בשלב כלשהו

את הרגולציה או לכל הפחות " לביית "מספקים תדיר המחשות קונקרטיות לניסיונות

ביחס במאמץ שהוא , זאת. להטות לטובת בעלי עניין החלטות שעל סדר היום של הרגולטור

הרגולטור היא עקרונית ומובנית בכל " לכידת"סוגיית  .ישיר לעוצמת האינטרסים הכלכליים

נה בכוח מתוך אמו,  לסוגיהעל כך יהיה זה נאיבי להימנע מהתייחסות .משטר הסדרה

  .היושרה האישית של הרגולטור ורצונו להבטיח את אינטרס ציבור הצרכנים

   

אופן בניית מנגנונים למחייבת את רשות המים להקדיש מחשבה " לכידה"בתופעת ההכרה 

מנגנונים של וכינון בהגדרה ניתן להניח שפעולה ברוח זו תתמקד . הממזערים סכנה זו

מן הראוי להיערך למנגנון ,  גם אם פעולה זו היא הכרחיתאך .ם מבניים ונוהליי–פורמליים 

את הבוחן , גנץ-מחקר שערך ארבל .פורמליות-הרשתות הלא: אחר של השפעה על הרגולציה

חותם ישכמדגיש את , ות רגולציה בישראלחלטות על ידי סוכנויהתהליכי קבלת ה

 עצבנועד לכוון ולהשפעה למערך אחד  74.פורמליים-מערכי השפעה לאהרבה של  וחשיבותם

 בין באופן – ומפוקחים נבחרי ציבוריבין מגעים באמצעות פרטנית מדיניות כללית וחקיקה 

, מערך אחר מתקיים אגב מגעים ישירים עם הרגולטור .שתדלניםישיר ובין באמצעות 

 השגת הסכמות אשר יצמצמו את הצורך בשינוי המדיניות הכללית ומטרתו, לעתים ביוזמתו

תהליכים אלה מדגישים את הצורך בשקיפות רגולטורית  .תדמיתהברגולציה ופגיעה בבו

כמות הנובעות מהם להתקיים הרחק מעיני שכן טבעם של קשרים אלה וההס, מרבית

מאורגן ממעגלי -גנץ מבליטים את הדרתו של הציבור הלא-ממצאיו של ארבל .הציבור

  .הגם אם הגנתו היא תכלית ראשית לקיום ההסדר, השפעה אלה

  

  

                                        על אינטרסים צרכנייםעל אינטרסים צרכנייםעל אינטרסים צרכנייםעל אינטרסים צרכניים    הההההגנהגנהגנהגנבבבבמעמד הציבור מעמד הציבור מעמד הציבור מעמד הציבור 

 אמות המידהקביעת . סדרההאינטרס הצרכן והצורך בהגנתו הם אבני יסוד של מעשה ה

אך .  הם ביטוי למחויבות ציבורית זו,או חיוב התאגידים לעמוד בהן, למשל, למתן שירות

הגדרת ,  של התאגידיםכגון הבטחת חוסנם, מכיוון שלרגולציה יש מחויבויות אחרות

  .האינטרס הצרכני היא נגזרת של שיקולים שונים אשר לא בהכרח מאפשרים את מקסומו
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סדרתם לא הוענקה התייחסות ממצה לסוגיית הבאף אחד משלבי עיצוב מדיניות התאגוד ו

כאשר התייחסות זו אכן קיימת הרי התפיסה המאפיינת אותה  .שירותכצרכן מעמד הציבור 

 כפי שהוגדר על, הצרכן הוא בעל זכות מוקנית לקבלת שירותאלא ש .כן סבילהיא של צר

בתלונות  טיפולהחוק התאגידים קובע את חובת .  זכותו להתלונןולכן, ידי הרגולציה

וכיום כאחד מתפקידי  'וביוב מים –הרשות לשירותים ציבוריים 'צרכנים כאחד מתפקידי 

על  מכך היא החובה המוטלת א פועל יוצ).לחוק'  א81סעיף (רשות המים הממשלתית 

 התאגידיםטיפול של הדרכי את , קביעת אמות מידה לשירותבמסגרת , לקבועהרשות 

מחובתה של רשות ההסדרה לברר , כמו כן ). לחוק3'  א99סעיף  (בתלונות של צרכנים

  ). לחוק108סעיף  (ובלבד שפנו תחילה לחברה הנוגעת בדבר, אלהתלונות 

  

  :'שמיעת הצעות' המאפשר לו 107ותר מוענק לציבור בסעיף מעמד פעיל י

     

, למשרדי הממשלה, לצורך מילוי תפקידיה לפי חוק זה תאפשר הרשות לממונה"

לרבות ארגוני צרכנים , לנציגי ארגוני צרכנים ארציים ומקומיים, לרשויות ציבוריות

ה על איכות ינם בשמירילנציגי ארגונים שענ, שהוקמו לטיפול בנושאי חוק זה

בדרך ובמועדים שתקבע מועצת , להביא לפניה, ולכל גורם מעוניין אחר, הסביבה

תעריפים לפי , 99ן קביעת אמות המידה לפי סעיף יהצעות ועמדות לעני, הרשות

   ".103- ו101, 57 וכללים לפי סעיפים 103- ו102סעיפים 

        

הוועדה ת עמדה בהכנת דוח  הזמנה להשמעכגון,  הזדמנויותמספרעד כה מומשה זכות זו ב

ה לציבור בדבר העלאת תעריפי המים לצרכני יפני, 2005 בשנת המייעצת לקביעת תעריפים

 כללים מוצעים לחישוב עלויות ובעניין, 2007 בשנת מקורות ובתחום הרשויות המקומיות

 על, 2007השימוע שנערך בשנת  .2008באוקטובר בעת סיכום מחקר זה וקביעת תעריפים 

פורום תאגידי מים , מרכז השלטון המקומי: מצביע על ייצוג מוסדי מגוון,  רשות המיםידי

, התאחדות בתי המלון, התאחדות התעשיינים, יםתאגיד מים וביוב מקומי, וביוב

ספק עם ייצוג , ואף על פי כן. והתאחדות חקלאי ישראל והמועצה הישראלית לצרכנות

  . ור הצרכניםכלל ציבמגוון זה שיקף את האינטרס של 

  

בדבר ,  האמור107בסעיף , אמנם פעמית-החד, התייחסותהראוי לשים לב ל על רקע זה מן

  לא הצלחנו לברר מהו המקור והרקע ".ארגוני צרכנים שהוקמו לטיפול בנושאי חוק זה"

ידי רשויות ההסדרה  אין בחוק או בכל מסמך אחר שהוכן עלגם ש-מה, להתייחסות זו

בעיקר על רקע מדיניות ההסדרה , אך הנושא הוא בהחלט רלוונטי. עמדה חוזרת לנושא

שאלת הבטחת מעורבות ציבורית בתהליכי החלטות ובבקרה  .במדינות מפותחות אחרות

     75.שירותי מים וביוב מעסיקה כיום מדינות שונות אחר אספקת

  

ייצוג הגנת זכויות הצרכנים בזיקה ישירה לזכותם לנושא את  רואה ,למשל, בריטניה

הקמתם של ,  ותמורות במדיניות הממשלתיתעל אף הבדלים ענפיים .בלתי תלויסטטוטורי 

 )רכבות, תקשורת, גז, חשמל, מים(ארגונים צרכניים ייעודיים לכל אחד משירותי התשתית 
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הייחודיות של מודל זה היא לא רק בהכרת . חלק אינטגרלי של מודל ההסדרה הבריטיהיא 

 ,צרכנים בלתי תלוייםה ארגוני ם שלאלא בהיות, על פי שירות,  נבדלהצורך בייצוג צרכני

, המטרה כאן היא להבטיח את קיומם של גופים חזקים .השירותבספקי והן הן ברגולטור 

 ,למשל( נבדל ייצוגהמסוגלים לייצג את כלל צרכני השירות ולסנגר על אלה הנעדרים 

יישום מדיניות ודפוסי , קבלת החלטותי בתהליכ, )יציגים של מגזרים כלכלייםהארגונים ה

 ,)OFWAT ( סוכנות הרגולציה לשירותי מיםכינוןעם   76.התנהלות של ספקי השירות

, Customer Service Committees (הוקמו תחת חסותה מועצות אזוריות לנושאי צרכנות

אשר שימשו זירה להתדיינות משותפת בין , )WaterVoiceהמוכרים גם תחת הכותרת 

 Water Act- ה–בעקבות חוק המים החדש  77.חברות המים והממשלה, בור הצרכניםצי

בניגוד  Consumer Council for Water.78-ה:  גוף סטטוטורי חדש2005 הוקם בסוף – 2003

-ה, (OFWAT)ת רגולטורי אשר היו חלק מהרשות הCustomer Service Committees-ל

Consumer Council for Waterייצוג הולםספקלהמיועד , טוטורי בלתי תלוי הוא מוסד סט  

)“strong voice” (ייזום חוות  :תפקידיה של המועצה החדשה כוללים 79.לצרכנים השירות

לחברות ולרשויות הציבוריות השונות בנושאים הנוגעים לאינטרסים , דעת לצרכנים

  .הצרכניים

חולים , מוגבלים, כגון מיעוטי הכנסה, מתן הגנה לאינטרסים של צרכנים פגיעים •

 .גמלאים, כרוניים

  .ידי חברות המים בירור וחקר תלונות צרכנים אשר לא טופלו על •

בנושאים בעלי אינטרס צרכני אשר אינם בהכרח פועל מקצועיים ייזום בדיקות  •

 .יוצא מתלונות
  

הצורך בייצוג אינטרסים של צרכני שירות בעל אופי מונופוליסטי קיים גם במדיניות 

פועלות מאז , למשל, בצרפת ).כגון בריטניה (עצמאיעדרות משטר רגולציה הנ, אחרות

מועצות מייעצות , 1992טריטוריאלי של המדינה בשנת -חקיקת חוק הארגון המינהלי

 Commissions Consultatives des Services Publics- ה–מקומיות לשירותים ציבוריים 

Locaux.  כמו כן. לרבות בתחום שירותי המים, עצמאיבמועצות אלה יש לצרכנים ייצוג 

 -וה Union Fédérale des Consommateurs-ה  – הממשלה העניקה לשני ארגונים הארציים

Confédération Consommation Logement Cadre de Vie – מעמד ייצוגי בדיונים 

ארגונים אלה הפכו בשנים האחרונות . הציבוריים בנושא מדיניות משק המים העירוני

במגרש שעד כה היה מגרשן הבלעדי של הרשויות המקומיות , לשחקנים בעלי השפעה

  80.והחברות המפעילות את שירותי המים המקומיים

 
 שהיעדר ברור לנו. גם הרצוי לייצוג צרכניאין זה מתפקידו של מחקר זה לבחון מהו הד

. המים והביובושכלת בתחום שירותי התייחסות לסוגיה זו אינו הולם מדיניות ציבורית מ

עמדות הציבור בטרם קבלת החלטות של  לשימוע ,הפתיחות הנוכחית של רשות המים

ההסדר הנוכחי תלוי בעניין שמגלים , עם זאת . לציוןה היא תופעה ראוי,עקרוניות

בשל כך  .נכונותם של גופים שונים להגיב על פניות הרשותבאינטרסים מאורגנים או 
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מסוגל ללוות באופן שיטתי ועקיב את בעל אינטרס כללי ושהוא  מתבקש ייצוג סטטוטורי

  . התנהלות התאגידיםואתמדיניות הרשות 
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             והמלצות מדיניות והמלצות מדיניות והמלצות מדיניות והמלצות מדיניותסיכוםסיכוםסיכוםסיכום. . . . 5555

  
 מהווה נקודת מפנה במדיניות הממלכתית 2001שנת מ 'חוק תאגידי מים וביוב'חקיקת 

 תפיסתית תפנית, בראש ובראשונה, חוק זה משקף .בנושא משק המים העירוני בישראל

  :שינויים הבאיםהמשתקפת ב

' מוצרים קולקטיביים'כהמים והביוב שירותי מעבר מראיית  – שינוי אופי השירות •

  . מפוקחים' שירותי תשתית'במסגרת המרתם ל', מוצרים פרטיים'ראייתם כל

הרשות המקומית (מעבר מאחריות מוניציפלית ישירה  – זהות ספק השירותשינוי  •

-רשותית(מעורבת בעלות ב, עסקי בבעלות הרשותייעודי יד תאגלאחריות ) כספק

 . בבעלות פרטית)בעתיד(ואולי  )פרטית

לספקים אזוריים ) רשויות מקומיות(מעבר מריבוי ספקים  – שינוי מפת השירות •

 .מעטים

 .)פרטי-ציבורי ( מעבר ממימון ציבורי בלעדי למימון מעורב– שינוי מבנה הממון •

מעבר מתעריף הנקבע אדמיניסטרטיבית לתעריף כלכלי  – שינוי אופי התעריפים •

   .מבחינה רגולטורית, מוסדר

  

 דגם ינוילש,  עשוריםהעל פני ארבע,  ונשניםחקיקת החוק שמה קץ לניסיונות החוזרים

 אלה מתכנסים למדרג התפתחותי בו הופעתו של תניסיונו .הניהול של משק המים העירוני

למשקים ממודר -לאמוניציפלי ממשק : שלב הקודםמימושו של ה-את אימסמנת כל שלב 

ממשקים סגורים  ;80- וה70-ה, 60- במסגרת הרשויות המקומיות במרוצת שנות הסגורים

 החל מעבר לתאגידים עסקיים מפוקחים ו90- בראשית שנות הלתאגידים מקומיים

  .90- של שנות ההמהמחצית השניי

  

היא גובשה  .ליטית או לחץ אינטרסנטימדיניות התאגוד אינה תוצר פזיז של החלטה פו

 אשר בחנה את הנושא וצוות משרדית-ועדה ביןבמסגרת , שנים כמהבאופן מסודר על פני 

 ואף על פי כן הוא , מחשבה רבההחוק התאגידים הושקעב .מקצועי שליווה את הכנת החוק

ההעדפה הממשלתית להסתמך על חקיקה ראשית מקשה על  .כלי נוקשה ולא מושלם

 81.ואמתו של החוק לתנאים משתנים או למצבים שלא נצפו בעת הכנתהת
אמנם בוצעו  

ולא , אך רוב התיקונים נעשו במסגרת חוקי ההסדרים, במרוצת השנים שינוים אחדים

        82.באמצעות שימוש בשלבי חקיקה מלאים

  

ת וית חשיבתו תבניהכתיב ִהראיית מערך המים והביוב כשירות תשתית, במישור התפיסתי

ההכרה שמערכות תשתית מן הסוג הנידון צריכות לשקף מאפיינים  מנגזרות ה,תוונורמטיבי

יתרונות כלכליים וטכנולוגיים , תחום המים והביוב כמונופול טבעי(ענפיים רלוונטיים 
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, במישור הארגוני ).' וכדצורך בהסדרה, איכותי לאורך זמןאמין והבטחת שירות , לגודל

ראיית דגם זה כחלופה ,  כלומר–את רוח התקופה שיקפה  המפוקח בחירת הדגם התאגידי

משרדית אשר -עדה הביןוהו .מועדפת במסגרת השינויים הענפיים שקידם משרד האוצר

 .המליצה על חלופה זו לא הציגה הוכחה אמפירית על עליונותה ביחס לחלופות אחרות

ה כל ניסיון לבחון את לא נעש, לפני יותר מעשור,  מאז עוצב הדגם התאגידי,למעשה

ממשיכה ההנחה בדבר יתרון לגודל לשמש הצדקה להקמת , למשל, כך. תוקפואת הנחותיו ו

אף כי אין לה בסיס מוכח בהקשר של תאגידים נטולי פונקציות ייצור  תאגידים אזוריים

עד  אין, וגם אם ניתן לטעון שיתרונות לגודל קיימים .המסתפקים בתפקידי ניהול ואספקה

גם רעיון שילוב המגזר  .תחומו הגאוגרפיבאשר ללא כל שכן , ראיה באשר לגודל מיטבי כה

אם שילוב זה אכן  .קרון מנחה ללא ביאור ראוי והנמקה מספקתיהפרטי נותר בגדר ע

 ,כפי שבא לידי ביטוי בהצהרות מדיניות ובמסמכים שונים', הפרטה'מתבקש הרי המושג 

 גיוס : האפשרויות הגלומות בשילוב המגזר הפרטימגווןבעל משמעות עמומה נוכח הוא 

ספק אם עמימות זו . יקרון אידאולוגיהעברת שליטה כע, ידע טכנולוגי, ידע ניהולי, הון

על רקע הניסיון אך , הייתה סבירה בשלבי ההתהוות של מדיניות התאגוד' הפרטה'בנושא 

פשרויות הלמידה ואבעולם ליברליזציה של משקי המים ההבינלאומי המגוון בתחום 

המשכה של עמימות זו ,  צורמיםת החל מהצלחות בולטות וכלה בכישלונו–הנובעות ממנו 

   .מנציח קיבעון מחשבתי מטריד

  
  

הכתיבו תאגידים ייעודיים העברת הפעילות ל וראיית מערך המים והביוב כשירות תשתית

מבחינה  –קומית כלל פעילות הרשות הממהשילוב האורגני של שירותים אלה ניתוק את 

בוצעה ללא ראייה מוניציפלית זו תפנית תפיסתית , אולם .פיננסית ותפעולית, ארגונית

הצביע אחד המחברים על כך , בטרם הגשת החוק, עוד בשלב מוקדם של התהליך .כוללת

לבין  ובינעיצוב מדיניות בתחום המים והביוב לא יכול להתעלם מהממשקים הקיימים "ש

ללא התייחסות  .לבין מדיניות מוניציפלית ושבינ בעיקר הקשר –חרים תחומי מדיניות א

ספק רב אם הוא בר , ישירה להשלכות השינוי המוצע על תקציב הרשויות המקומיות

נוכח הכללת התקבולים ממים וביוב בתזרים המזומנים השוטף של הרשויות  .יישום

משימוש " להיגמל" להן יש לתכנן הסדר מימוני לתקופת מעבר אשר יאפשר, המקומיות

תוך אמונה , אך מחוללי הרפורמה העדיפו להתעלם מסוגיה זו 83".בתקבולים ייעודיים אלה

 יצריישום חוק התאגידים . בכוח החוק ובשחיקת רווחיות השירות להביא לשינוי המבוקש

 ך כספי הול משברעל רקע, מקומיהשלטון מצבו של הבינו לבין תי יבעימפגש כרונולוגי 

למזער את חלקה של הממשלה במימון  המדיניות הממשלתית חותרתמזה כעשור  .ףריומח

 נדרשות אגב כך .תוך הטלת עיקר נטל המימון על הרשויות המקומיות, השלטון המקומי

 65%-המגיעות כיום לשיא של כ, העצמיותהרשויות המקומיות להגדיל את הכנסותיהן 

חלה ירידה בחלקו של המענק הכללי , קבילמבזאת כאשר  .מכלל ההכנסות בתקציב הרגיל

וכל  .כיום 6%- ל העשור בראשית16%- מ– בכלל ההכנסות השוטפות של השלטון המקומי

כפי שבאה לידי ביטוי בקיצוצים בתקציבי , יציבות תקציבית כללית-בתנאי אי, זאת

דן של לאור מציאות זו ונוכח תפקי .העברתם במועד-ואי, 2003בעיקר החל משנת , הממשלה

דחיית , של הרשויות המקומיותסדיר המזומנים ההכנסות ממים וביוב להבטחת תזרים 
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הגורמים הממונים , ואף על פי כן . לשיטתן,שהייתה נראית הגיוניתההדרישה לתאגוד או ל

על קידום התאגוד לא ראו צורך לחזור ולבחון את הקשר שבינו לבין המדיניות הכוללת 

  .למימון השלטון המקומי

  

הנכונות של מרבית הרשויות המקומיות לאמץ את משטר התאגוד הגבירה את הלחץ על -אי

 פועל יוצא מכך הם המאמצים שהושקעו על .משרד הפנים לקדם את המדיניות המוצהרת

שכן  hard selling- כ אופיינומאמצים אלה .של תאגידיםאת הקמתם להאיץ ' ממונה'ידי ה

 . החלטות שלא תמיד עמדו במבחן העקרונות שנקבעומרצה התקבלוההובתהליכי השכנוע 

הלוחות המבטיחים . לא הוכתרו בהצלחההניסיונות , hard selling-על אף מאמצי ה

בדבר מספר הרשויות המקומיות הנמצאות בתהליכי ' ממונה'ידי ה שהוצגו תדיר על

 והשילוב רק המעבר לתאגוד כפוי.  שהושגההישג המזערילא הצליחו לשנות את , התאגדות

כדוגמת המענק החדש שהנהיגה , בין האיומים לסנקציות כלכליות ותמריצים כספיים

העובדה ששבע שנים  .חלק מהרשויות המקומיות" לשכנע "והצליח, 2008הממשלה לקראת 

, זכו לרישיון הפעלה , רשויות מקומיות20המאגדים ,  תאגידים14לאחר חקיקת החוק רק 

  . עד כה"הישגים" ביותר את הממחישה באופן החסכני והקר

  

  

 .מפת התאגידים הוא פסיפס גרעיני ומקוטע, )2008 אוקטובר(סיכום עבודה זו עת נכון ל

המושתת על מידת הנכונות של כל רשות מקומית להכליל או לדחות , בשל אופי התאגוד

ת כלל לא ברור אם התוצר הסופי אכן יהיה מיטבי מבחינת עקרונות המדיניו, רשות אחרת

שירותי -כלכליחוסן בהתאגידים המוקמים יתאפיינו שברור כבר עכשיו  ).פריסה, גודל(

מדיניות התאגוד עשויה לשפר את  . הרשויות המקומיותהרכבשל נגזרת ישירה , משתנה

אך ,  עד כהלרבות בקרב אותן הרשויות שלא הצטיינו בכך, איכות הניהול של השירותים

 שירותים בעלי רמה מקבילה קיומם שלאת ל להבטיח ספק אם מפת התאגוד הנוצרת תוכ

כל , מבחינת הרשויות המיוצגות, כלל לא ברור שבמסגרת תאגיד הטרוגני . המדינהעל פני

   .צרכני השירות יזכו לשירות שווה

 

  :ברצוננו לסכם עבודה זו באמצעות המלצות מדיניות אחדות, לאור ממצאי עבודה זו

אף כי רשות המים אינה נושאת באחריות     ....אגודאגודאגודאגודניתוח מחדש של מדיניות התניתוח מחדש של מדיניות התניתוח מחדש של מדיניות התניתוח מחדש של מדיניות הת. . . . 1111

מן הראוי שהרשות תעודד בחינה מחדש של , ישירה על התווית מדיניות התאגוד

, תוך התמקדות בסוגיות שלא נלקחו בחשבון בעת הכנת החוק, המדיניות הקיימת

לרבות השלכות הנובעות מסתירות בתהליך היישום ופיתוח דגמים אלטרנטיביים 

  .רילתאגוד אזו
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העתקת אחריות ההסדרה . מחדש של תפיסת הרגולציה ומיסודה הארגונימחדש של תפיסת הרגולציה ומיסודה הארגונימחדש של תפיסת הרגולציה ומיסודה הארגונימחדש של תפיסת הרגולציה ומיסודה הארגוני----הבנייההבנייההבנייההבנייה ....2222

. מורכבותאחריות כבדה ומשימות   הרשותעל מטילה ות המים הממשלתיתשלר

אף כי התכנסות של כלל פונקציות ההסדרה  .נושא הרגולציה אינו פתור, לדעתנו

ש להבטחת מדיניות  כאמצעי מתבקתנתפס) רשות המים(אחת במסגרת מוסדית 

 .הי דיהנחה זו אכן מבוססתניתן להטיל ספק אם , קוהרנטית והסדרה אפקטיבית

 מחומרתו של היעדר מודל ארגוני וקוד התנהגות ,או לפחות ממעיטה, היא מתעלמת

יכולת למצוא ההמבטיח את העצמאות היחסית של כל אחת מזרועות הרגולציה ואת 

) 'ממונה'ה(' טובת התאגידים, ')ת המים ככללרשו(' טובת משק המים'איזון בין 

מיהו  :על רקע זה עולה שאלה עקרונית ).אגף תאגידי מים וביוב(' טובת הצרכנים'ו

או יחידותיה , רשות המים הממשלתית: האורגן האמיתי לרגולציית התאגידים

  ?) 'ממונה'ה, אגף תאגידי מים וביוב (תהייעודיו

  

לכל אורך המחקר  .מהות הרגולציה:  נוספת זו מצטרפת סוגיה עקרוניתהלשאל

ומתמצה " סגור"נושא הרגולציה הוא , מלווה אותנו התחושה שבעיני האמונים עליה

הוק -במציאת מענים טכניים לעקרונות הכלליים שנקבעו בחוק או פתרונות אד

חוסר היכולת הארגונית . מקומיים העולים בתהליך הקמת התאגידים" פלונטרים"ל

 ללימוד וליבון משאביםון ראוי בין הדחף לאישור תאגידים לבין הקדשת ליצור איז

   .יוצר הטיה בעייתית לטובת ההסדרה הטכנית, סוגיות מהותיות בתחום הרגולציה

  

, תהסדרת משק המים התאגידי נמצא. שלבי-בניית משטר הסדרה היא תהליך רב

היערכות ארגונית  בו עיקר המשימה הרגולטורית היא, ןובשלבה הראש, במידה רבה

אך ככל תהליך רגולטורי  . וקביעת סטנדרטיםכלליםהגדרת , התווית יעדים, מתאימה

מיסוד של איסוף מידע , כשלב שני, הסדרת משק המים התאגידי אמורה לכלול, אחר

, נהליתי מביקורת, ת ביצועיםבקר, םהתנהלותשל ניטור , מהגופים המפוקחים

בהתאם למידת העמידה , נדרשת הרגולציה להפעיל ,כשלב שלישי. ת מדיניותוהערכ

והפעלת , התנהגות-יעידוד וכפיית שינוי, משטר של אכיפה, של הגופים המפוקחים

וכל זאת כאשר ברקע מתקיים מתח מתמיד בין השפעות  .מערכת גמול וסנקציות

היא תמימות  .ולחצים חיצוניים לבין הצורך לשמור על האינטרס של ציבור הצרכנים

  84.'ניהול סיכונים'נהלית וראוי לראותה כחלק מיברגולציה יצירת ודאות מות לתל

עד כה נמנעו הממונים על הסדרת התאגידים להגדיר לעצמם מתאר פיתוחי באשר 

 בין – הכלים והאמצעים אשר יידרשו להם בהמשך התהליך, למכלול הגישות

 טעון תיקון מהותי מצב זה. מודעותמחוסר ובין , מהיגררות אחר אירועיםכתוצאה 

  .ומהיר

  

מומלץ שרשות המים תבחן את היערכותה התפיסתית והארגונית בנושא לאור זה 

בניית : בהקשר זה מתבקש פיתוח יכולת דואלית .הסדרת משק המים התאגידי

פיתוח , תכנון אסטרגטגי, עיצוב מדיניות עקרוניות( מטה כעבודתיכולות רגלטוריות 

אתגרים אלה  ".טכנית"וחיזוק ההסדרה ה) והערכהמחקר , מתודלוגיות חדשות

התכנסות הפונקציות הרגלטוריות . ניצבים על רקע מתחים ארגוניים מובנים
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יוצרת משולש כוחות אשר איזונו הראוי כלל , )רשות המים(במסגרת ארגונית אחת 

', טובת משק המים'לקדם את , ככלל,  האמורה–רשות המים : לא מובן מאליו

 האמור להבטיח –אגף תאגידי מים וביובו', טובת התאגידים'האמון על  –' ממונה'ה

לחשוב שמתחים אלה יכולים להתמתן ללא היא טעות  .'טובת הצרכנים'את 

כפי , המבטיחות עצמאות ארגונית ומקצועית, "חומות סיניות"שייקבעו ביניהם 

  .שמתבקש ממסגרת רגולטורית בעלת מנדט ייעודי

  

משימות אלה צריכות להיבחן על רקע הפער המתהווה בין מן הראוי להדגיש ש 

באמצעות רמת הידע , ספק רב אם תוכל רשות המים. אמצעיםבין ההצרכים ו

  .משימותיה הרגולטוריותעם להתמודד בהצלחה , והמשאבים הארגוניים הנוכחיים

  

  

ן בי, נים עדיין לגיבושינושאים מהותיים שונים ממת. . . . כלליםכלליםכלליםכלליםהההההאצת תהליך הכנת האצת תהליך הכנת האצת תהליך הכנת האצת תהליך הכנת     ....3333

דוגמה בולטת לכך היא הכללים בנושא . כמדיניות עקרונית ובין ככללים רגולטורים

מן הראוי שרשות המים תפעל להאצת ,  לאור זאת).הפרטה(' העברת אמצעי שליטה'

הכנת הכללים הנדרשים לצורך קביעת מסגרת נורמטיבית אחידה ולמען הגברת 

 של ה עצמאית ואף ביקורתיתבחינמשימה זו מצריכה כיום  .הוודאות הרגולטורית

קיים ידע  .evidence-based policy makingעל פי העקרונות של , הסוגיות שעל הפרק

אשר ,  וכן ניסיון בינלאומי עשירו והסדרתת משק המיםייבתחום ליברליזצרב  תורתי

  .שויים להוביל למדיניות מושכלת יותרלקחיו ע

  

  

יע את ההכרה שהסדרה אפקטיבית על רשות המים להטמ. . . . הבטחת ייצוג הולםהבטחת ייצוג הולםהבטחת ייצוג הולםהבטחת ייצוג הולם    ....4444

 המאפשרים איזונים ,תלויה לא רק בהיערכותה הפנימית אלא גם בקביעת כללים

בהקשר זה נסכם ונדגיש שתי סוגיות עליהן . הולמים בינה לבין בעלי עניין שונים

ההסדרה ' לכידת'השקעת מחשבה ופיתוח ערנות בפני ניסיונות ל :עמדנו בעבודה זו

תלויה -וכן קידום מסגרת בלתי) ציבוריים ופרטיים(ין כיתתיים ידי בעלי עני על

   .”strong voice“בעלת , מאורגן- כציבור כללי לאלהגנת הצרכנים
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