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??...כיצד יבחן–תאגיד מים וביוב 

:הרגולטור בעיני•

.והביוב המים מערכות שדרוג–

.מידה באמות עמידה–

.וברורים ראויים נהלים–

.שקיפות–

:הבעלים בעיני•

.והביוב המים מערכות שדרוג–

."תעשייתי שקט"–

.דיבידנד חלוקת–

...פוליטי מנוף–
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תאגיד מים וביוב לבחינת הציבור

.'אדרת בשינוי גברת אותה'•

.'מקומי מונופול' –יחיד שירות ספק•

.ניהולי מנגנון•

.ההוכחה חובת –התאגיד נחיצות•

  לקבלת תביא הציבור רצונות של והבנה הפנמה•

  לא נוסף מאבק ,עימו פעולה ולשיתוף התאגיד

.מהצדדים אחד לאף יועיל



שיקוף מצב אובייקטיבי

.שבוי לקוח –'מקומי מונופול'•

.פוליטית-ציבורית מתקפה•

.ארגונית בהתהוות הנמצא וביוב מים משק•

.רגולציה סיכוני•

.קודמות מרשויות קשה ירושה )...אולי(•

  וראויים יכולים התאגיד לקוחות ...אבל•
.ומקצועי הוגן ,אדיב שירות לקבל



!?...הכיצד–איכות השירות 

-א"תשס ,והביוב המים תאגידי לחוק )א(99 סעיף•
2001:

.ולהעניש לקנוס ,לבקר ,לפקח הרגולטור יכולת•

:השירות איכות•
.ולשיפור להשוואה מדדים קביעת–

.כלכליים תמריצים–

.פומבית התחייבות–

  לפי או הממונה עם בהתייעצות ,תקבע הרשות מועצת"

  והאיכות הטיב ,הרמה בעניין והוראות מידה אמות ,הצעתו

  ולהבטחתם לצרכניה לתת חברה שעל השירותים של

".אחר דין כל יסתרו שלא ובלבד ,זמן ולאורך ברציפות



?אז מה כן אפשר לעשות במצב הקיים



!?...תפקיד הרגולטור–סל שירותים 

.כן•

חסרון  
במשאבים

קביעת נורמות  
'מלמטה'

רגולטור  
'מובל'



עקרונות בסיס–סל שירותים צרכני 

.התאגיד לקוחות עם מלא פעולה שיתוף•

.השותפות הרשויות עם אחיד קו•

.'והגזר המקל שיטת'•
:2001-א"תשס ,והביוב המים תאגידי לחוק 100 סעיף–

.לביקורת כמותיים מדדים קביעת•

.ומחויבות שקיפות•

 שתשלם כסף סכומי בעניין כללים תקבע הרשות מועצת"

".99 סעיף לפי שנקבעו הוראות הפרת בשל לצרכנים חברה



ראשי פרקים–סל שירותים צרכני 

  דרכי ושיפור צרכניות פניות לברור תהליך שיפור•
.מיוחדים שירות צרכי בעלי בצרכנים הטיפול

 תהליכי שיפור ,בזמן חסכון ,טכנולוגיים אמצעים( הבירוקרטיה צמצום•

.)צרכנות

 שיפור( בתאגיד למידע והנגישות השקיפות הגברת•

.)ועוד לשונית הנגשה ,תקופתיים חשבונות עיצוב ,האינטרנט באתר המידע בהצגת

 תוכניות של עדיפויות סדרי( הציבור לשיתוף מנגנונים בניית•

.)המים אספקת אמינות ושיפור הסביבה איכות על ההגנה ,הפיתוח



יישום–סל שירותים צרכני 

  ',הצרכני השירותים סל' לניסוח 'הוק-אד' צוות הקמת•
:בשיתוף

.הלקוחות ציבור–

.אקדמיה–

.רגולציה–

.מניות בעלי–

.'הקרקע הכנת'ו אופרטיביות מסקנות•

.ומשוב הרצה תקופת•

.פומבית התחייבות•
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