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לצמצוםתאגידיהמיםוהביוב.


שלוםרב,


 עמדת מרכז השלטון המקומי ביחס להצעות החוק לצמצום מספר תאגידי המים הנדון:
 ( והצעה לשינויים מבניים במשק המים והביוב 2017והביוב )

 
מש"ממרחייםביבסעםהצעותהחוקהנידונותכעתבוועדה,ראשיתןבסיכוםביןיו"ר

מוסכם הסדר לקידום הכלכלה( שר וכיום הרפורמות ועדת יו"ר )אז כהן אלי חה"כ
השונה בנוסח אחריתן אך בישראל, המים במשק העירוני המקטע ניהול אופן אודות

לחלוטיןמכפישסוכם.


מ בישראל והביוב המים תאגידי מספר לצמצום להביא מבקשות החוק, 56-הצעות
תאגידיםלכלהיותר,וזאתבדרךשלאיחודכפוישלתאגידיהמיםוהביוב11פרלבמס

אותםתאגידים לתוך תאגיד בלא מקומיות רשויות על וכפייתהתאגוד הפועליםכיום
החוק הצעות של לקידומן נחרצות מתנגד המקומי השלטון מרכז עתידיים. אזוריים

ורותשלהןעלהשלטוןהמקומיבכללועלשבנדון,בנוסחהנוכחי,בשלהמשמעויותהחמ
משקיהמיםוהביובהעירונייםבפרטכדלהלן:


על .1 שלהן ההשפעה וביכולת המקומיות הרשויות של באוטונומיה חמורה פגיעה

 ניהולמשקיהמיםשבבעלותםובאחריותם.

    פגיעהבאיכותהשירותלצרכניהמים. .2

והביוב .3 המים משקי ניהול על והבירוקרטי הרגולטורי הנטל של נוספת הכבדה
 העירוניים,שלאלצורך.


ניצול האזורי: ההצדקההעיקריתלתאגוד נבקשלהביאלתשומתליבכםכי זאתועוד,

כביכול,נשללהמיסודהבעבודהשהזמינה יתרונותלגודללטובתחסכוןבעלויותתפעול,
בשנתרשותהמיםמפרו נאוהחרובי למסקנהכי2013פ' חרובי בעבודתההגיעהפרופ' .

עשוייםלהתקייםחסרונותלגודל אשרמעליו תאגידמיםוביוב, של האופטימלי גודלו
בדומהלמצבהקייםכיום.–אלףנפש200באיחודתאגידים,הואכ


לשינוייםמבנייםבמשקהמיםבכללובמקטע עיקריהצעתמש"מ, העירוניבפרט,להלן

מבקשיםמהוועדההמשותפתלוועדו להטמיעלתוךנוסחתאותםאנו הפניםוהכלכלה,
הצעתהחוקהנוכחית.


 

 



 

 


הצעתמרכזהשלטוןהמקומילשינוייםמבנייםבמשקהמיםוהביובהעירוני:

לבחורלהסבאתתאגידי .1 רשויותמקומיותהמתואגדותומתנהלותכנדרשיוכלו
המיםוהביובלתאגידיםעירוניים)עלפיפקודתהעיריות(,שינהלואתמשקהמים

 והביובהעירוניכמשקכספיםסגור,אולהשאירםבמתכונתםהנוכחית.

הב .2 תוך כיום, הקיימת העודפת הרגולציה של משמעותית רמתהפחתה טחת
עמידהבתוכניתהשקעותשנתיתועמידהבנורמותתפעול, שירותטובהלצרכנים

 מקובלותוסבירות.

או .3 עצמם לבין בינם פעולה שיתופי לקיים לבחור יוכלו והביוב המים תאגידי
 וזאתעלבסיסוולנטריבלבדוללאכפיה.–לעבורלשיטתניהולאזורית

 .4 הקימו שטרם המקומיות )הרשויות וביוב מים לבחור26תאגיד יוכלו במספר(
 כיצדיופעלמשקהמיםוהביובבתחומן,עלפיהחלופותהבאות:

 לעיל.1הקמתתאגידעירוניבהתאםלסעיף .א

כספים .ב כמשק עירונית, מחלקה באמצעות והביוב המים משק הפעלת המשך
 סגור.

 שרלוונטי(.המשךהפעלתמשקהמיםוהביובבאמצעותאגודהשיתופית)היכן .ג

 הצטרפותלתאגידמיםוביובקיים. .ד

הרשות .5 מועצת בסמכות ארצית, מדיניות תיוותר התעריפים קביעת מדיניות
 הארציתלמיםוביוב,בשנישינוייםמהותיים:

 הפיקוחעלהמחיריםיוחזרלכנסתישראל,כפישהיהנהוגבעבר. .א

הציבוריוחלפוחברימועצתהרשותהממשלתיתלמיםוביובשהינםמקרב2 .ב
בשניחברימועצהמטעםהשלטוןהמקומי.

מבקשים .6 אנו מעבר, וכהוראת לעיל המפורט המתווה של מלא ליישום עד
במסגרתהחקיקההנוכחיתאתחובתהתאגודוחובתהתאגוד מהוועדה,לדחות

שנים.5האזוריהקבועיםבחוקתאגידימיםוביובלתקופהשל


תהקיימיםבמעברלחברותעירוניות,עלפיפקודתהעיריות:להלןבתמציתהיתרונו

 :הפחתתהתעריףלצרכןהביתי,עלידי 

 ביטולמרכיבהמע"מ)במקוםשבוההסבההיאלתאגידעירונימלכ"רי( -

 צמצוםהרגולציההעודפת -

 איגוםמשאביםוחיסכוןבעלויות -
-7כתוצאה ממעבר לחברות עירוניות מלכ"רית נאמד ב ןפוטנציאל החיסכו

 בתעריף לצרכן הביתי. 10%

 :יצירתזיקהחזקהוברורהביןהסמכותלאחריות 

הרשותהמקומיתתשובלהיותהכתובתלתושבבכלהנוגעלמשקהמים -
 והביוב,לרבותלענייןהנחותמטעמיםסוציאלים.

ידיםבמסגרתאמותשמירהעלרמתשירותטובההנדרשתכיוםמהתאג -
המידהלשירותשקבעהרשותהמים



 

 

הגברתיכולתהסנכרוןביןמערכותמים,הביוב,התיעולוהניקוזהעירוניים -
 שהינןמערכותש"מדברותביניהן".

 שלכלמשקמיםעירוני:םהתחשבותבצרכיםוהמאפייניםהייחודיי 

הקצאתמשאביםשוויוניתללאסבסודיםצולביםביןרשמ"ק -
תיאוםתכנוןהפיתוחהתשתיתישלמערכותהמיםוהביוב,במסגרתתכניות -

 הפיתוחשלהרשותהמקומית.

 :החזרתמנגנוןועדתההנחותלאוכלוסיותנזקקות 

ההנחותיתוקצבועלידיקרןממשלתית)בדומהלקרןלסיועלנכיםהקיימת -
ותדיבידנדאויוכרובמסגרתהתעריף.בנוסף,רשויותמקומיותהמקבל כיום(

 מהדיבידנדלטובתמטרהזאת.5%מתאגידהמיםוהביוביוכלולייעדעד

 העצמתהיכולותהניהוליותשלהתאגידים
 ייעולתהליךמינוידירקטוריםבתאגידיהמיםוהביוב -

 שימורהסטטוסקוובבעלותהמשותפתעלנכסימשקהמיםוהביוב,עלידי
 י.הרשותהמקומיתותאגידהמיםהמקומ

 הקטנתהסיכוןלתקלותמהותיותשישפיעועלהיקףאוכלוסיהגדול 

 גמישותלרשותהמקומיתלהפחיתמיוזמתהאתתעריףהמיםלצרכןהביתי,
 במקומותשבהםמשקהמיםמתנהלבצורהיעילה.


 שינוייםמבנייםבמשקהמיםלטובתהוזלהנוספתשלמחירהמים:


פרטלשינוייםהמתואריםלעיל,ולדרישתנולהפחתתהרגולציהבהתאם,ישנםשינויים

נוספיםשישבהםכדילהפחיתאתתעריפיהמיםוהביובלצרכןהעירוניבאופןמשמעותי:
מדיניותהכרהבעלויותלחברתמקורותולאיגודיהעריםלביובבדומהלזו .א

 הקיימתלתאגידיהמיםוהביוב

 הבנותשלחברתמקורות;מקורותייזוםושח"מהפרטתחברות .ב

 ביטולסבסודהחקלאותע"יהצרכןהעירוני .ג

 שינוימדיניותההכרהבפחתבשפד"ן .ד

 
פוטנציאל החיסכון כתוצאה מאימוץ מכלול השינויים המבניים האמורים לעיל נאמד 

 נוספים בתעריף המים לצרכן הביתי. 20%בכ
 

בברכה,
דבצור


חייםביבס


מודיעיןמכביםרעותראשעירייתעירייתראשוןלציוןראש

מרכזהשלטוןהמקומיויו"רויו"רועדתהמיםשלמש"מ
העתק:

מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי-מרשלמהדולברג
  סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי-מראיתיחוטר

 המקומימנהלתחוםתשתיותופיתוחעירוני,מרכזהשלטון-מרציוןנקאש


