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מספרד8--51
תאריך 18.5.17
לכבוד
ד"ר יובל שטייניץ
שר התשתיות הלאומית ,האנרגיה והמים
משרד התשתיות


הנדון :הקמתמועצתהמיםברשותהמים 
א.נ ,.


מטרת התיקון של חוק המים לפני כעשור הייתה להסדיר את פעילות רשות המים ,להקים תאגידי מים,
לייעל את עבודת הרשות ,ליצור שקיפות בקביעת התעריפים ולשתף את הציבור בניהול משק המים.
אלא שבאופן שערורייתי רשות המים לא פועלת בשקיפות ,לא מיישמת מנגנונים הקבועים בחוק וכך
מספר פקידים המהווים את "הנהלת רשות המים" קבעו עד היום כמה נשלם על המים ,אישרו את
הקמתם של תאגידי המים שבשנים האחרונות מתחילים להבין את נזקם הכלכלי לאזרח ועוד.
על פי חוק המים שתוקן ב ,2006-לצורך יישום מדיניות הממשלה בתחום המים היו אמורות לקום
שתי מועצות .האחת ,מועצת רשות המים והשנייה 'מועצת המים'.
ההבדל ביניהן תהומי :במועצת הרשות יש כ 8 -פקידים שמייצגים את משרדי הממשלה הרלוונטיים.
במועצת המים אמורים לשבת  37נציגים שלפחות חציים אמורים להיות נציגי הצרכנים .אלא שפרק
זה של החוק לא יושם מעולם.
סעיף 124יא מעניק לרשות המים סמכויות דרקוניות ללא פיקוח לקבוע את מחירי המים באופן שאינו
גלוי לציבור .סעיף  124טו קובע כי לרשות המים תהיה "מועצה" המורכבת מ 8-נציגים :מנהל הרשות,
 4מנכ"לים של משרדי ממשלה (או נציגיהם ,)..הממונה על התקציבים באוצר ושני נציגי ציבור שימונו
על ידי הממשלה -אחד לפי המלצת שר התשתיות הלאומיות ואחד לפי המלצת שר החקלאות.
מנגנוןזהמתקיים! 


סעיף  125קובע כי הממשלה תמנה "מועצת מים" (בשונה מ"מועצת הרשות") שתייעץ לשר התשתיות
הלאומיות בשאלות של מדיניות מים ובין היתר גם לעניין החקלאות והתעשייה ובה יהיו לא פחות מ -
 27חברים ולא יותר מ .39 -ולפחות מחציתם יהיו נציגי צרכנים! על פי סעיף  126בחוק ,שר התשתיות
הלאומיות יהיה יושב ראש המועצה ,מנהל הרשות הממשלתית יהיה סגן יושב ראש המועצה.


בניגודלחוקולכוונתהמחוקקפועלתהיוםרקמועצתהרשותתוךהתעלמותמוחלטתמכוונת
המחוקקשקבעבתיקוןלחוקמשנת2006(מעל10שנים!!!)שתוקםגםמועצתהמיםואשרתהווה
כליציבורימאזןלפעולתרשותהמים .
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כך קורה שמדיניות רשות המים נקבעת ללא שיתוף ציבור אמיתי על ידי פקידים ,וזאת במקום
להקשיב לצרכי הציבור ,להקים ועדות בנושאים שונים.
למעשה מרבית הסעיפים שהיו אמורים ליצר גורם מאזן להחלטות של רשות המים לא מתקיימים
ובהם ועדות צרכנים ,מועצות של נציגי צרכנים באזורים השונים ,ועדה לענייני חקלאות ועוד.
קודם לחקיקת החוק ,הייתה לוועדת הכספים בכנסת הסמכות לאשר את מחירי המים ,תהליך שהיה
שקוף לציבור הרחב.
המציאות כיום היא אנטי דמוקרטית ומנוגדת למנהל תקין כאשר למעשה פקידים קובעים באופן
שרירותי מדיניות וזאת בניגוד לנאמר בתיקון לחוק המים משנת .!2006
רשות המים קובעת תקנות ולמעשה לא מתייעצת עם נציגי הציבור באופן אמיתי ומכוון ,אלא מבקשת
תגובות מנציגי הצרכנים כאשר טיוטות התקנות כמעט אף פעם לא משתנות והשימוע הציבורי הוא
בבחינת "הכלבים נובחים והשיירה עוברת".
זה למעלה מעשר שנים אין כל דיון ציבורי הנוגע לשאלת הצורך בהתקנת התקנות והלא בדיוק לשם
כך נועד החוק -שנציגי הציבור יהיו מעורבים בתהליכים.
יש קשר ישיר בין המחיר שכלל הציבור משלם למדיניות המים ,כך הדבר לגבי המים לשתייה שמחירם
האמיר ללא כל פרופורציה מאז תיקון החוק ופעולותיה של מועצת הרשות .גם מחירי המים לחקלאות
גבוהים מאוד עדיין דבר שפוגע גם ביכולת היצור של גידולים חקלאים וביכולתם של חקלאים
להתפרנס ובעקיפין גם פוגע בקהל הצרכנים.


קיומה של מועצת המים היה מחייב קיומו של דיון ציבורי ,שקיפות בתהליכי קבלת ההחלטות והיה
מונע ביקורת שקיימת בשנים האחרונות על רשות המים והחלטותיה ודיון פתוח ושקוף היה גם מביא
לניהול צודק ונכון יותר של משק המים.
אדוני .אנו דורשים כי מנגנון שיתוף הציבור שהינו חלק ממנגנון החוק החל מסעיף  125ואילך יופעל
לאלתר ,כולל הקמתה של מועצת המים שלפי חוק מעל מחצית מחבריה ציריכם להיות נציגי צרכנים.



העתק:מזכירהממשלה,מרצחיברוורמן
האיחודהחקלאי/מים/התכתבויות 2017/
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