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הפנים האמיתיות של תאגידי המים

היכן משלמים יותר לקוב מים? בעיר שפועל בה תאגיד או בעיר ללא תאגיד מים? ✔
    ומה הפתרון המוצע?

מדוע קפצו מחירי המים ב-30%? את מי אנחנו אזרחי מדינת ישראל מסבסדים? ✔
    ומה הפתרון המוצע?

למה קבעו 3.5 קוב לנפש? ולמה צריך שני תעריפי מים? ✔
    ומה הפתרון המוצע?

מדוע אין ועדת הנחות בתאגידים לאוכלוסיות מוחלשות כפי שיש בארנונה? ✔
    ומה הפתרון המוצע?



פופוליזם....
תקיפת התאגידים כמנוף אלקטוראלי

זה מה שאמר ראש עיריית נהריה על תאגידי המים באוגסט 2013:



והאמת?

הערים השכנות עכו )מתואגדת( ונהריה )לא מתואגדת(

מחיר קוב מים לא כולל 
מע"מ, בעיריית נהריה )ללא 

תאגיד(, 9.49 ש״ח לקוב 
מים )כולל אגרת ביוב

שגובים בנפרד(
*חשבון תקופתי

ספטמבר-אוקטובר 2013

מחיר קוב מים כולל מע"מ, 
במי עכו )עם תאגיד(, 9.26 

ש״ח לקוב מים )כולל
אגרת ביוב(

*חשבון תקופתי
נובמבר-דצמבר 2013

לעיריית נהריה חוב צבור 
בגין קרן שיקום -

לשיקום שיפור והחלפת 
הצנרת במרוצת השנים של 

40 מיליון ש״ח
)נכון לספטמבר 2014(



עיריות הפועלות ללא תאגיד מים וביוב לא מאוגדות -
הכסף שעיריות לא מפרישות והתושב יצטרך לשלם....

"החל משנת 2010 תגבה מקורות מרשויות מקומיות החייבות בתיאגוד שלא התאגדו, בגין שיקום, חידוש 
ופיתוח של מערכות מים וביוב, בעד כל כמות מים שהיא מספקת".

)דו"ח מבקר המדינה, 63א׳ מאוקטובר 2010(.

"נמצא כי כ-75% מהרשויות המקומיות החייבות בתיאגוד שלא התאגדו, אינן משלמות למקורות את כספי 
קרן השיקום כמתחייב על פי הכללים האמורים".

העירייות שלא התאגדו אינן מפרישות כספים לקרן השיקום. בשל כך, תמשך הנצחת ההזנחה ואי שדרוג תשתיות המים 
והביוב ואז בעוד עשר שנים תושבי אותה העיר יסבלו מסתימות ודליפות ביוב, מים עכורים ופיצוצי מים.

)דו"ח מבקר המדינה, 63א׳ מאוקטובר 2010(.

"מנתוני מקורות עולה, כי בספטמבר 2011 היה סך החוב לקרן השיקום החדשה של כלל הרשויות 
המקומיות החייבות בתיאגוד שלא התאגדו כ-122 מיליוני ש"ח".

)דו"ח מבקר המדינה, 63א׳ מאוקטובר 2010(.

"משרד מבקר המדינה מעיר לרשויות המקומיות כי אין הן רשאיות לעשות דין לעצמן, וכל עוד החוק 
מחייב אותן להתאגד וכללי תעריפי המים מחייבים אותן לשלם למקורות תשלומי קרן שיקום, עליהן 

להעביר את הכספים כמתחייב".
)דו"ח מבקר המדינה, 63א׳ מאוקטובר 2010(.

"העירייה מחויבת על ידי רשות המים, באמצעות מקורות, בשני סוגים של תשלומים:
היטל הפקה, עבור המים שהיא מפיקה בכוחות עצמה, וחיובי קנס בשם "קרן שיקום".

)MYNET, אפריל 2015, אדי גל(.



מתוך פסק דין בביהמ"ש המחוזי:

"הובאו בפנינו שורה של נושאים להכרעה, שבהם
התעוררה בקרב חברי בית הדין תחושה כי מעבר לפיקוח

על משק המים, הפך משאב המים ואופן ניהולו לאמצעי לגביית כספים לקופה הציבורית. הערנו כבר 
במקרים קודמים, כי יש מקרים בהם השתת חיוב כספי בגין הפקת מים אינה משיגה בהכרח תועלת למשק 

המים, ומאידך גורמת לעליית מחירים, אשר אינה משרתת בהכרח תועלת חברתית".

)מתוך: "גן החיות התנכי בירושלים על שם משפחת טיש בע"מ נ' החקלאות ואח'", בית משפט לענייני מים בחיפה(.

בית המשפט קובע כי אנחנו מסבסדים
את החקלאות והתעשייה



עושים עלינו כסף

מתוך העיתונות:
כך עבדה שיטת הספסרות במים במושב תלמי אליהו

"הקצאת המים השפירים השנתית למושבים מסתכמת בכ-250 מיליון קוב, ועוד כמות דומה של מי קולחין 
מטוהרים. החקלאי משלם 2 שקל לקוב מים שפירים ו-1.14 שקל לקוב מים מטוהרים. משמעות הנתונים 
הארצית היא, שכ-200 מיליון קוב מים שפירים וכמות דומה של מי קולחין, נסחרים בין חקלאים אמיתיים 
לבין מי שלא עוסקים בחקלאות, אבל מחזיקים שלא כדין במכסותיהם לצרכי מסחר. שווי המים השפירים 

הנסחרים או נמסרים על ידי מי שהפסיקו לעסוק בחקלאות מגיע לכ-400 מיליון שקל ולכ-200 מיליון שקל 
במי קולחין".

מתוך תחקיר גלובס )משה ליכטמן, 02/09/2013(



גם משרד מבקר המדינה קובע שעושים עלינו כסף

דוח מבקר המדינה 63א', מאי 2012

"משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי כמסדר היה עליו

לנהל את היתרות במכסות המים ואת ניודן בין החקלאים בהתאם לצרכים

ולאמות מידה, וכן היה עליו לפקח על הביצוע, אולם הוא לא עשה כן. מחדל זה גרם לחוסר ניצול יעיל של 
המים ולתופעה של ניצול מצוקת חקלאים וספסור במים - משאב שיש מחסור בו. המדינה היא המקצה 

לחקלאים את מכסות המים, ולפיכך לדעת משרד מבקר המדינה, מכסות מים עודפות אמורות להיות 
באחריותה ובשליטתה. על משרד החקלאות לפעול בלא דיחוי להסדרה של סוגיית ניוד עודפי המים ובכלל 
זה עליו לפעול לכך שהם ינוידו בהתאם לצרכים, ותוך מניעת תופעת הספסור במים ואיסור על גביית 'דמי 

ההסכמה' האמורים".



מה אומר מבקר המדינה על המים שאנחנו מסבסדים

                    מקור - דוח ביקורת שנתי 63 א׳

                    סבסוד מגזרי

                    מהו סבסוד?

"סבסוד בתעריף משמעו הפחתת תעריף המים של צרכן אחד על חשבון העלאתו של התעריף לצרכן אחר". 

"יוצא אפוא כי בשל סבסודים אלה היה התעריף לצרכן הביתי בשנים אלה גבוה בכ-10% מהתעריף המשקף 
עלות ריאלית".

"יוצא אפוא כי העלאת התעריף לחקלאים ולתעשיינים נעשית באופן מדורג ומתפרסת על פני כמה שנים, 
ואילו הצרכנים הביתיים ספגו עלייה חדה בתעריף בתקופה קצרה ואף נאלצו לממן מכיסם את הפריסה 

למגזרים האחרים".



התאגידים לא אחראים למחירי המים הגבוהים !!!

מסקנה
"על משרד האוצר ומועצת הרשות לפעול לקביעת תעריף המים לצרכן הביתי בסכום הנכון לפי 

העקרונות שנקבעו ובהם עקרון העלות הריאלית. פעולה זו עשויה לאפשר הפחתה של התעריף לצרכן 
הביתי בשל צמצום החריגות האמורות, בין היתר על ידי הפסקת מימון הסבסוד למגזרי החקלאות, 

התעשייה ומגזרים אחרים מהתעריף לצרכן הביתי".

)מתוך דו"ח מבקר המדינה, 63 א'(



עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמים !!!
)ב"מ ע"א.(

                    אוכלוסיות מוחלשות )העדר מתן הנחות(

                    "לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שמשרד האוצר ומשרד האנרגיה והמים, בשיתוף 
                    רשות המים והמוסד לביטוח לאומי, יבצעו עבודת מטה מעמיקה שתבחן את הצרכים של 
                    השכבות החלשות והדרכים לסייע להן במטרה להביא לצמצום פערי העוני שעל פי נתוני 
הביטוח הלאומי נוצרו בעקבות העלאת התעריפים. מן הראוי כי עבודת מטה זו תוגש לשר האוצר ולשר 

האנרגיה והמים, וכי הם יבחנו את הצורך ליזום דיון בממשלה לתיקון הליקויים שהועלו בחוות הדעת ובדוח 
זה. אם יידרש ליזום הליך חקיקתי כדי לסייע לשכבות אלה, מן הראוי שמשרד האוצר ומשרד האנרגיה והמים 

יפעלו לייזומו ולקידומו."



עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמים !!!
)ב"מ ע"א.(

למה?!
הדרישה שלנו:

שהממשלה תאפשר לתאגידים לתת הנחה לזכאים כמו בארנונה



מה חושב מרכז מחקר של הכנסת על תאגידי המים?

"בעקבות הקמת תאגידי המים והביוב הושקעו משאבים רבים יותר בתשתיות המים, והשקעה זו תורמת 

לשיעורי פחת נמוכים יותר )נזילת מים(.

נוסף על כך, הנתונים מלמדים כי השקעות בתשתיות המים גדלו בשנים 2001 – 2012 בשיעור שנתי ממוצע 

של כ-8.9% בגידול שנתי ממוצע של כ-1.9% בשנים 1995-2000".

)מתוך דוח מחקר מיוחד של הכנסת(

1995-2000 2001-2012

8.9% גידול

1.9% גידול



מה חושב מרכז מחקר של הכנסת על תאגידי המים?

למה אנחנו נחרוג ונעבור לתעריף ב'? ומי נהנה מזה?

צריכת המים הממוצעת לשנה במגזר משקי הבית בשנת 2012 הייתה כ-48.8 מ"ק לנפש.
כמות המים שבגינה משקי הבית משלמים תעריף בסיסי, היא כ 3.5 מ"ק לחודש לנפש )8.89 ₪ למ"ק( 

ומעבר לכמות זו משק הבית מחויב בתעריף הגבוה )14.31 ₪(. תשלום חשבון המים הממוצע לנפש
הוא דיפרנציאלי: 42 מ"ק לשנה )3.5 מ"ק לחודש( בתעריף הנמוך ו-6.8 מ"ק לשנה בתעריף הגבוה.

)מתוך דו"ח מחקר מיוחד שהוכן בכנסת(



התפלגות מרכיבי התעריף לצרכן )מקור - דו"ח מחקר של הכנסת(

תעריף נמוך – 24.5% מקורות תעריף גבוה – 50.1% מקורות

מרכיב מקורות
 50.1%

מרכיב מקורות
 24.5%

התפלגות מרכיבי התעריף הנמוך לצרכן, ללא מע״מ התפלגות מרכיבי התעריף הגבוה לצרכן, ללא מע״מ

לקוב בתעריף הראשוןלקוב בתעריף השני



התפלגות מרכיבי התעריף לצרכן )מקור- דו"ח מחקר של הכנסת(

פי שתיים ויותר הולך למקורות

למה?!
הדרישה שלנו - לבטל את תעריף ב' או לקבוע צריכה של 6 קוב לנפש לחודש

בתעריף הבסיסי ולהקים מנגנון בדיקה מידי 3 שנים.



למה הדבר דומה
שמחר תחליט מדינת ישראל לסבסד את חברות התעופה הלאומיות ותעמיס על מחירו של ליטר דלק 30%.

במצב כזה, מחירו של ליטר דלק יהיה 10 ש״ח.

אם יסגרו את תחנות הדלק האם מחירו של ליטר הדלק ירד??
כך גם סגירת התאגידים לא תוביל להוזלת מחיר המים 
עובדה היא שתאגידי המים זולים יותר מרשויות מקומיות, יעילים יותר בניהול

ותחזוקה לטווח הארוך.



אנחנו יושבי ראש תאגידי המים יוצאים למאבק
להוזלת מחירי המים ומתן הנחות לזכאים

1. חיקוק חוק להקמת ועדת הנחות

הצעת חוק תאגידי מים וביוב )תיקון –הקמת ועדת הנחות לזכאים(, התשע"ה–2015
תיקון סעיף 2          

1. בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001 )להלן – החוק העיקרי(,
בסעיף 2 – "יועץ משפטי לועדה" – מי שמשמש כיועץ המשפטי של התאגיד או כל עו"ד שהסמיך 

הדירקטוריון. 
"גזבר התאגיד" – מי שמונה ע"י הדירקטוריון למנהל הכספים של החברה.

"מנהל מחלקת הרווחה" – מנהל מחלקת הרווחה בתחום השיפוט הרלוונטי למבקש הבקשה
תיקון סעיף 67 ג'

"הקמת ועדת הנחות"
2. הדירקטוריון יקים ועדת הנחות שתדון בבקשות שהונחו לפניה. הועדה תתכנס לפחות פעם 

אחת בחודש.
תיקון סעיף 67ד'

הרכב ועדת הנחות
3. הרכב ועדת ההנחות המינימלי יהיה - 

)1( 2 חברי דירקטוריון ,מהם לפחות אחד המשמש במקביל כחבר מועצת עיר;
)2( מנהל כללי כמפורט בסעיף 68 )א( ;

)3( גזבר התאגיד;
)4( יועץ משפטי לועדה.

תיקון סעיף 67ה'
הנחת נזקק

4. הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק; לענין זה, 
"נזקק" - מחזיק:

)1( שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של 
בן משפחתו; 

)2( שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
תיקון סעיף 67ו'

אופן הבקשה
5. המבקש הנחה לפי פרק זה ימציא לועדת הנחות בקשה חתומה ע"י מנהל מחלקת הרווחה

המסבירה את הרקע לבקשת ההנחה.
תיקון סעיף 67ז'

6. )א( הועדה תקבע את זכאותו של מבקש הנחה, ואת שיעורי ההנחה, בהסתמך על טופס הבקשה 
וחוות הדעת כאמור בסעיף 67ו'.

   )ב( הועדה תיתן החלטתה, בכתב, בצירוף נימוקים.

דברי הסבר
על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001 )להלן – החוק(, המחוקק לא נתן בידי תאגידי המים 

את הכלים לבחון את האפשרות להעניק הנחה בהתבסס על מצב סוציו אקונומי של צרכן.
זאת ועוד, בערים בהם אין תאגיד מים, יכול צרכן לבקש הנחה במסגרת ועדת ההנחות הקיימת על 

חיובי המים והביוב ובכך נוצרת אפלייה ברורה כנגד אותם צרכנים המקבלים את ההנחה בערים 
לא מתאוגדות.

הצעת חוק זו נולדה כתוצאה מבקשה מפורשת של איגוד יו"ר תאגיד מים אשר קובלים על עצם 
העובדה כי ידיהם קשורות ואין להם יכולות להתמודד עם מצבים קיצוניים של אנשים הזקוקים 

להנחה כתוצאה ממצבם הסוציו-אקונומי.
חשוב להדגיש כי שיעורי ההנחה נלקחו מהמצב הקיים כיום במסגרת הנחות מארנונה.



אנחנו יושבי ראש תאגידי המים יוצאים למאבק  
להוזלת מחירי המים ומתן הנחות לזכאים

2. חתימה על עצומה

אנחנו החתומים מטה, אזרחים מודאגים, חותמים על מחאה להורדת מחירי המים בישראל.

מים הוא מוצר צריכה בסיסי ומקיים חיים ולפיכך אנו דורשים ממשלת ישראל לפעול לקריטריונים הבאים 
שיביאו להפחתת המחירים כפי שנקבע בדו"ח מבקר המדינה ובפסיקות בביהמ"ש השונים.

אנחנו דורשים לבטל את שני תעריפי המים ולקבוע תעריף אחד בלבד. ✔
אנחנו דורשים להקים ועדת הנחות בתאגידי המים לאוכלוסיות מוחלשות ע"י חקיקה בכנסת. ✔
אנחנו דורשים ביטול הסבסוד של החקלאות והתעשייה. ✔
אנחנו דורשים השבת הכספים מהטילי ההפקה )300 מליון( למשק המים. ✔

www.atzuma.co.il/tagidim :לחץ כאן לדוח המבקר

לחצו עכשיו על הקישור הכנסו לעצומה והשפיעו. סיימתם? שתפו את החברים ברשתות החברתיות.

בהערכה רבה 

רזיאל אחרק 

יו"ר תאגיד עין אפק

ויו"ר איגוד התאגידי המים והביוב בישראל

http://www.atzuma.co.il/tagidim

