
 

  

 

 

   בישראל  נשיאות המגזר העסקי תגובת

 לתזכיר החוק בעניין חוק המים והביוב

מהווה "ארגון גג" המאגד ומייצג את האינטרסים המשותפים של נשיאות המגזר העסקי  

שלושה עשר נשיאי המגזר העסקי: התאחדות הקבלנים    –המעסיקים המרכזיים במשק  

לשכת   -המלאכה והתעשייה בישראל, איגוד חברות הביטוח, להב בוני הארץ, התאחדות  

הבנקים   איגוד  בישראל,  היהלומים  תעשייני  התאחדות  בישראל,  העצמאים  ארגוני 

התאחדות   בישראל,  האבטחה  חברות  ארגון  בישראל,  המלונות  התאחדות  בישראל, 

מ לאספקת  חברות  ארגון  בישראל,  הניקיון  חברות  התאחדות  בישראל,  שאבי  האיכרים 

 אנוש בישראל, התאחדות ענף הקולנוע ואיגוד בתי ההשקעות. 

העסקי   המגזר  מקבלי  נשיאות  כלפי  מול  במשק  המרכזיים  המעסיקים  למען  פועלת 

לאומיים.  - ההחלטות ומשפיעי דעת קהל, מדינות זרות וכן גופים וארגונים מקומיים ובין

אל ולחזק את הכלכלה  היא לקדם את המגזר העסקי בישרנשיאות המגזר העסקי  מטרת  

סביבה   יצירת  חופשיות,  יוזמות  קידום  באמצעות  הישראלי,  המשק  ואת  הישראלית 

 אטרקטיבית למשקיעים וקידום חופש העיסוק. 

רואה בגישור הפער הקיים בין הסמכויות המועטות של שר משאבי  נשיאות המגזר העסקי  

"( לעומת אחריותו המיניסטריאלית הכללית והציבורית  השרהמים במשק המים )להלן: " 

 ביחס לתחום זה, מטרה חשובה. 

התש"ף שונים(,  )תיקונים  והביוב  המים  חוק  תזכיר  "   2020-אולם,  "  התזכיר)להלן: 

במרוצת החוקו" שהביאו  הרציונאליים  את  לחלוטין  סותר  הקיים,  בנוסחו  בהתאמה(   "

ועצ מקצועית  מים  רשות  של  להקמתה  קשה  השנים  פגיעה  ופוגע  ומכאן    בעסקיםמאית 

 ההתנגדות המפורטת להלן. 

"( החלה לפעול לפני למעלה מעשר שנים כרשות עצמאית הרשות רשות המים )להלן: " .1

ניהול  והתריעו על החשיבות של  זיהו  ציבוריות  ועדות  ומקצועית, לאחר ששורה של 

 המים בישראל באופן זה.  

בכדי להבין את הרציונליים שעמדו מאחורי הקמת רשות המים כרשות עצמאית, ואשר  .2

ג  עצמאית  כרשות  הישארותה  את  לטעמנו  את מצדיקים  בקצרה  נסקור  כיום,  ם 

 מסקנות הועדות הציבוריות שהיו לאורך השנים בנושא.  

 



 

  

 

ח מיוחד על ניהול משק "דופורת ז"ל, ב-, מבקרת המדינה מרים בן 1990בראשית, בשנת   .3

"המים כי:  וציינה  הקיימות  הרשויות  על  נוקבת  ביקורת  הביעה  את ,  להעביר  יש 

ממלכתי,   גוף  לידי  לניהולו  פניות  מקצועיהאחריות  את וחסר  בחשבון  יביא  אשר   ,

השתייה לרבות המגזר החקלאיצרכיו של המשק הלאומי,   מי  איכות  ויבטיח את   ,

 . "למשקי הבית, ואת אספקת המים בעתיד בצורה סדירה ואמינה

הוועדה לבחינת הניהול של אספקת המים , פורסם הדו"ח של  1997לאחר מכן, בשנת   .4

ארלוזורוב"  :)להלן  בישראל מהבעיות "(ועדת  אחת  כי  הדגישה  ארלוזורוב  ועדת   .

לחולשתו  ביא  פיזור הסמכויות בין גופים ומשרדים שונים, אשר ההתחום המים היה  

מים   מדיניות  וליישם  פוליטיים  בלחצים  לעמוד  ביכולתו  ופגע  המים  נציב  של 

הציעה הוועדה רפורמה ארגונית אשר עיקריה הם ריכוז סמכויות  אפקטיבית. כפתרון 

. ועדת ארלוזורוב סברה עצמאותו המנהלית והמקצועית  נציבות המים והגדלתבידי  

נדרשת, יש לנתק את ההחלטות בנושאי הקצאה ושימוש    כחלק מאותה עצמאותכי,  

ושל  אינטרסנטים  גופים  של  מהשפעות  ממעורבות   במים  דהיינו  הפוליטי,  הדרג 

 למשרד ממשלתי   שאינו כפוףעל כן הומלץ כי הנציבות תהפוך לגוף עצמאי  .  הממשלה

 ורק האחריות המיניסטריאלית תישאר בידי שר התשתיות הלאומיות.  

דין    -דו"ח ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא משק המים, במסגרת  2002בדומה, בשנת   .5

ראוי שתקום "(, הגיעה הועדה למסקנה כי  ועדת מגןבראשות דוד מגן )להלן:    וחשבון

הוועדה ממליצה שתיבדק האפשרות להפוך מור: ", לארשות מים עצמאית ומקצועית

את נציבות המים לרשות מים עצמאית ומקצועית, במעמד דומה לזה של בנק ישראל, 

התשי"ד ישראל  בנק  בחוק  שנקבע  כלומר,  1954-כפי  ולא  .  מואגדת  תהיה  הרשות 

ותפקידה יהיה לנהל, להסדיר ולכוון את משק המים   כפופה למשרד ממשלתי כלשהו

ברמה הארצית והאזורית, בהתאם עם הוראות חוק רשות המים שיחוקק, מדיניות  

בראש  .(.  9.2.4סעיף  -הממשלה והמלצותיה של מועצת מים במתכונת חדשה )ר' תת

, הרשות יעמוד איש מקצוע בתחום המים שאינו מייצג אינטרס כלשהו במשק המים

 . "ידי הממשלה-ונה עלשימ

שהמועצה תישאר  "(, המליצה ועדת מגן  המועצה ביחס למועצת רשות המים )להלן: " .6

יכלול והרכבה  יקטן  חבריה  מספר  אך  שתקום,  לרשות  מייעץ  נציגי    גוף  מומחים, 

ומפיקים,   צרכנים  ונציגי  המייצגות  ממשלה,  הקבוצות  בין  איזון  על  שמירה  תוך 

 . למנוע השפעות יתר על ידי אחת מקבוצות האינטרסיםשונים, על מנת  אינטרסים

, ולאחריה  9.8.2005מיום    4101בעקבות דברים אלה, התקבלה החלטת ממשלה מס'   .7

אשר תרכז  (, והוחלט להקים את הרשות  236הצעת חוק ממשלתית בנושא )הצעת חוק  

ממשלתי גורם  בידי  המים  בתחום  הסמכויות  הכלים  -את  יהיו  שבידיו  מקצועי, 

 .ולת לנהל את משק המים בישראל, להסדירו ולפקח עליו והיכ 



 

  

 

יישום    – המים בישראל    ח "משבר משק"דו, לאחר הקמת הרשות, פורסם  2008בשנת   .8

, אשר בחן  המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית למשק המים ולפיתוח בר קיימא"

  ועדת החקירה הממלכתית את אי היישום של מסקנות ועדת מגן, ובעקבותיו הוקמה 

 "(.ועדת בייןראשות פרופ' ביין )להלן: " ב

. במסגרת מסקנות אלה, קבעה הועדה  2010מסקנות ועדת ביין פורסמו בחודש מרץ   .9

  דפוסים ברורים לחלוקת התפקידים בין הדרג הפוליטי לדרג   לקבועצורך  כי קיים  

למשל,  המקצועי כך  כי  .  הועדה,  יעדים  ציינה  לקבוע  והכנסת  הממשלה  על 

תכניות אב ארוכות טווח  הדרג המקצועי )קרי רשות המים( ולהכין    ועלאסטרטגיים,  

גם  לדעת הועדה    זו התבקשהשיתאמו את היעדים האסטרטגיים. חלוקת תפקידים  

המחירים, בתחום מדיניות ההשקעות לגבי פרויקטים במשק המים,   בתחום קביעת

 .הנוגעות למשק המים   ולגבי שאלות רבות אחרות

.  2348ת המלצות ועדת ביין, התקבלה החלטה ממשלה מס'  , בעקבו2010באוקטובר   .10

בהחלטה זו אימצה הממשלה את המלצות ועדת ביין, וקבעה, לאחר בחינה של מבנה  

" כי:  על ניהול משק המים  תיוותר  בין המועצה לבין הממשלה  חלוקת הסמכויות 

לקבל  המועצה, בסיוע הדרג המקצועי של רשות המים, היא הגוף המוסמך  כנה.  

 ..." החלטות בעניינים הנוגעים לניהול משק המים הארצי והעירוני

במסגרת  2013בשנת   .11 רגולציה ,  מנגנוני  לייעול  הוועדה  ולבחינת    דוח  בישראל 

בין במשק  הממשקים  השונים  יוג'ין    הרגולטורים  פרופ'  ליכט,  אבי  עו"ד  בראשות 

ם בישראל )קרי  קנדל ומר גל הרשקוביץ, בחרה הוועדה להביא את מבנה משק המי

של   בציטוטה את שבחיו  יעיל במיוחד,  למנגנון  כדוגמה  ועצמאית(  רשות מקצועית 

 דאז, אנחל גורייה:   OECD- מזכ"ל ה

"Israel has a unique system of water governance, with the Water Authority 

overseeing a national water grid. The system is highly centralized and helps 

to ensure coherence and coordination across different policy areas, including 

water, energy, agriculture and industry. Israel’s experience can provide 

interesting lessons for other OECD countries." 

הוקמה בנושא המים זיהתה  מכל האמור לעיל עולה בבירור כי כל ועדה ממלכתית ש .12

את הצורך האקוטי בקיומה של רשות מים מקצועית ועצמאית, במתכונת הקיימת  

 .כיום



 

  

 

בנוסף, ביחס למועצה ולהרכבה, המליצו הועדות )ר' לעיל בועדת מגן(, כי זו תשמש   .13

הקיימים השונים  האינטרסים  את  ביטוי  לידי  מביא  אשר  מייעץ,  באופן    - כגורם 

 . מאוזן

עם כל הכבוד הראוי, סותר לחלוטין את מסקנות כל הועדות שהוקמו    תזכיר החוק,  .14

עד כה, ומבקש לפגוע בעצמאות רשות המים ולהפכה לגורם מייעץ הכפוף להחלטות  

משרד ממשלתי. לא זו אף זו, על פי התזכיר ישתנה גם הרכב המועצה באופן שיפגע  

 האיזון החשוב שנקבע בה. 

במסגרת התזכיר נטען כי השינוי הנדרש הוא בהתאם לזה שנעשה בתחום החשמל.   .15

בכמות   בייחוד  לחלוטין,  שונים  הינם  בישראל  המים  ותחום  החשמל  תחום  אולם, 

ובהרכב היצרנים שבהם ובהשלכות שלהם על המגזרים השונים, ואין מקום לערוך  

עסקה   אשר  ממלכתית  ועדה  כל  ולראיה,  השוואה.  כל  לא  ביניהם  המים,  בתחום 

בפני   המים  לתחום  התייחסה  אלא  החשמל,  לתחום  בהשוואות  עסקה  ולא  עשתה 

 עצמו.  

כפי שיפורט בהרחבה להלן, השינויים המוצעים בתזכיר עלולים לפגוע ביכולת של   .16

ומנותק   מקצועי  באופן  החלטות  וליישם  טווח  ארוכת  מדיניות  לנהל  הרשות 

אחרות. תחום המים הינו תחום מורכב,  משיקולים של קבוצות אינטרסים אלה או  

בעל השלכות רחבות היקף, העומד בפני עצמו, ויש לבחון כל שינוי שמבקשים לעשות  

בו, קל וחומר שינוי שמנוגד לכל עמדה מקצועית שהובעה עד כה, בכובד ראש, ללא  

 כל השוואה לתחומים אחרים. 

השלכו .17 ישנן  בתזכיר  המתבקשים  לשינויים  להלן,  שנראה  יפגעו  כפי  אשר  קשות  ת 

 ביתר שאת, ומכאן ההתנגדות לתזכיר.   העסקיבמגזר 

   – א. אישור תכנית פיתוח57הוספת סעיף  .18

על פי השינוי המוצע בסעיף זה, הרשות תידרש להעביר לידי השר כל תכנית   .18.1

פיתוח לצורך פעילותה, ולא תפעל אלא בהתאם לתכנית שאושרה. כאמור  

לעיל, ובכל הכבוד הראוי, שינוי זה, אשר מכפיף את הרשות לשר, מעקר את  

עד   בועדות הציבוריות  ונוגד את כל המסקנות שהתקבלו  מעמדה העצמאי 

 . כה

 

 



 

  

 

של   .18.2 המקצועיות  בהחלטות  הנבחר  הדרג  של  התערבות  כי  כבד  חשש  ישנו 

הרשות, והפיכתה לגורם מייעץ, תגרום לעיכוב ביצוע של החלטות מקצועיות  

של הרשות ולקיפאון בפעילות ההכרחית שלה. מעבר לכך, התערבות של דרג  

גורמים   של  להשפעות  להביא  עלולה  מקצועי  גורם  של  בהחלטות  נבחר 

 רסנטיים שונים ולהכנסת שיקולים זרים בהחלטות. אינט

קשה   .18.3 לפגיעה  לגרום  עלול  המים,    בעסקיםהדבר  ברשות  תלויים  אשר 

ומכאן   מקדמת,  שהיא  הפיתוח  ובתכניות  שלה,  המקצועיות  בהחלטות 

 ההתנגדות לשינוי זה. 

 –  התערבות בתעריפי המים – ( 2)א112הוספת סעיף  .19

ביעת תעריפי המים, הרשות תכיר גם  על פי השינוי המוצע בסעיף זה, בעת ק .19.1

בעלויות הנובעות ממדיניות שקבע השר. כלומר, גם בנושא התעריפים תהא  

מקצועית   רשות  להיות  ותחדל  עקיף(,  באופן  אם  )גם  לשר  הרשות  כפופה 

 ועצמאית. 

שינוי זה, כמו יתר השינויים הפוגעים בעצמאות הרשות, מנוגד למסקנות כל   .19.2

 היום. הועדות שהוקמו בנושא עד 

החשש הכבד משינוי זה הוא התערבותם של גורמים אינטרסנטיים, שקילת   .19.3

כך   הצרכנים.  בין  בשוויון  ופגיעה  התעריפים  קביעת  בעת  זרים  שיקולים 

הציבור   חשבון  על  הכללי  בציבור  הפחתה  לקדם  השר  יבקש  אם  לדוגמא, 

 . , הן כלכלית והן בזכותם לשוויוןבעסקים, הרי שתיווצר פגיעה קשה  העסקי

מתנגדת   .19.4 זאת  העסקילאור  המגזר  השר    נשיאות  של  ולהתערבות  לשינוי 

התעריפים   בעניין  ההחלטות  את  להשאיר  ומבקשת  התעריפים,  בקביעת 

 כהחלטות מקצועיות ועצמאיות לחלוטין של הרשות.  

  – הרכב המועצה -1טז124-טז)א( ו 126(, 1)א() 124שינוי בסעיפים  .20

של המועצה. במתווה   .20.1 ישתנה ההרכב  בסעיפים אלה,  פי השינוי המוצע  על 

במועצה   יהיו  מתוכם    9החדש  תהיה    3חברים,  לשר  כאשר  ציבור,  נציגי 

נציגי ציבור )בנוסף למנכ"ל משרדו(, ונציג הציבור השלישי    2סמכות למנות  

יהיה במינוי הממשלה לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הפנים, 

 חר שנועצו בשר.  לא



 

  

 

סמכות   .20.2 בפועל  תהיה  לשר  כאשר  לחלוטין,  ישתנה  המועצה  הרכב  כלומר, 

 למינוי ארבעה מתוך תשעת חברי המועצה. 

שינוי זה פוגע באיזון שהיה עד כה במועצה ונוגד לחלוטין את מסקנות ועדת   .20.3

הקבוצות  חברי המועצה ובין  בין  מגן אשר הדגישה את החשיבות שבאיזון  

אינט אחת    רסיםהמייצגות  ידי  על  יתר  השפעות  למנוע  מנת  על  שונים, 

 . מקבוצות האינטרסים

הוא ששינוי הרכב המועצה וערעור האיזון    העסקיהחשש הכבד של המגזר   .20.4

שקיים בין נציגיה, יביא להשפעות יתר של קבוצות אינטרסים אלה ואחרות  

לפגיעה   זו  המים  בעסקים ובדרך  ברשות  קשר  תלויים  כאמור  אשר   ,

 תיה. ובהחלטו

   – ייעוץ טרם קביעת מדיניות – 1יא 141הוספת סעיף  .21

ראשית יוער כי ככל הנראה נפלה טעות סופר בתזכיר החוק היות ואין בחוק   .21.1

 יא, אשר לאחריו אמור לבוא סעיף זה. 141סעיף 

על פי השינוי המוצע בסעיף זה, הרשות תהפוך לגוף מייעץ לשר ותסייע לו   .21.2

 שנתבקשה לעשות כן על ידו. בקביעת המדיניות, אם וככל 

השנים   .21.3 במרוצת  המים  בנושא  שדנו  הציבוריות  הועדות  כל  לעיל,  כאמור 

הדגישו את חשיבות מעמד הרשות כגוף מקצועי ועצמאי. הפיכת הרשות לגוף  

מייעץ מעקרת את מעמדה העצמאי ונוגד את כל המסקנות שהתקבלו בועדות  

 הציבוריות עד כה.  

במעמדה העצמאי והמקצועי של הרשות, כגוף  כאמור לעיל, החשש מפגיעה   .21.4

הנבחר   הדרג  של  מההתערבות  הוא  מייעץ,  כגוף  ולא  ומבצע,  שמחליט 

אינטרסנטיים   גורמים  של  מהשפעות  הרשות,  של  המקצועיות  בהחלטות 

 שונים ומהכנסת שיקולים זרים בהחלטות. 

קשה   .21.5 לפגיעה  לגרום  עלול  המים    בעסקיםהדבר  ברשות  תלויים  אשר 

 ובהחלטות המקצועיות שלה.

 

 



 

  

 

   – השהיית החלטות הרשות –יח)ו( 124הוספת סעיף  .22

בהחלטות   .22.1 להתערב  סמכות  תהיה  לשר  זה,  בסעיף  המוצע  השינוי  פי  על 

הרשות )פרט להחלטות בעניין תעריפים(, אם וככל שהן נוגדות את מדיניותו  

ימים ממועד    30ר תהיה למשך  או את מדיניות הממשלה. סמכות זו של הש

קבלת ההחלטה, כאשר אם התערב, ההחלטה תושהה עד שיקוים דיון נוסף  

 בנושא ברשות.  

נוגדות סטייה ממדיניות   .22.2 כל הצדקה להחלטות אשר  אין  כי  יודגש  ראשית 

 שנקבעה. 

השר   .22.3 להודעת  עד  המועד  קרי  זה,  בסעיף  שמוצע  המנגנון  זאת,  עם  יחד 

הדיון הנוסף, עלול להביא לאי וודאות באשר  והשהיית ההחלטות עד לקיום 

, אשר תלוי בהחלטות  העסקילנפקות החלטות רשות המים, קל וחומר במגזר  

 אלה. 

במגזר   .22.4 יתרה  לפגיעה  להביא  עלול  זה  מדובר    העסקידבר  כאשר  בייחוד 

 בהחלטות הנדרשות באופן מיידי שאינן יכולות לספוג עיכוב זה או אחר. 

   – מדיניות השר –ב 155הוספת סעיף  .23

השר   .23.1 רשאי  אותם  המדיניות  תחומי  את  מפרט  זה  בסעיף  המוצע  השינוי 

 .  לקבוע

ישנה   .23.2 השנים,  במרוצה  ציבוריות  הועדות  המלצות  ולאור  לעיל,  כאמור 

והאפשרות   של הרשות,  והעצמאי  מעמדה המקצועי  לשימור  רבה  חשיבות 

גורמים   של  ומהשפעות  הנבחר  מהדרג  במנותק  החלטות  לקבל  שלה 

 אינטרסנטיים.

הוא שהחלטות השר בענייני מדיניות, ובפרט לאור    העסקיהחשש של המגזר  .23.3

הרשות   במעמד  יפגעו  בתזכיר,  זה  בסעיף  המפורטים  הרבים  התחומים 

יכול    , לפי הנוסח המוצע בתזכיר  כך למשל,   בקבלת ההחלטות המקצועיות.

קיפה  ולהשפיע גם בדרך ע)בזמן מחסור(  במכסות המים    למשלהשר להתערב  

 .  זו על התעריפים ועל הצריכה בפועל

 

 



 

  

 

 מפצירה בשר הנכבד: נשיאות המגזר העסקי  אשר על כן ולאור כל האמור לעיל,   .24

ולתקן את תזכיר החוק באופן שבו תישמר העצמאות המקצועית של   .24.1 לשנות 

 רשות המים. 

והנדרש   .24.2 הקיים  האיזון  יישמר  שבו  באופן  החוק  תזכיר  את  ולתקן  לשנות 

 במועצה. 

ונציגיה  נשיאות המגזר העסקי  לאור ההשלכות המפורטות בתזכיר, מתבקש לאפשר   .25

 להציג גם בעל פה את עמדתם בפני השר.  

מצ"ב   .26 שהועבר.  בנוסח  גם  לתזכיר  להתייחס  לנכון  מצאנו  לעיל,  לאמור  בהמשך 

 התייחסותנו לתזכיר כאמור. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


