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חקר שבדק התנהגות שוערי כדורגל מ

)"פנדלים"(  עונשין  בעיטות  בעת 

 - השוער  יעשה  מה  משנה  שלא  הראה 

מפינות  לאחת  יזנק  או  במקומו  יעמוד 

השער - ההסתברות להבקעת שער זהה. 

המחקר בחן מדוע בכל זאת רוב השוערים 

אחד  מפינות השער.  לאחת  לזנק  בוחרים 

מההסברים שניתנו לתופעה היה, שבכך השוערים מראים שהם 

)ולדעתי  אונים  חסרי  השער  במרכז  עומדים  ואינם  בשליטה 

רק  הם  אם  שלהם,  העתק  משכורות  את  יצדיקו  איך  האישית, 

עומדים במרכז השער כמו גולם ולא מבצעים פעולה הרואית?( 

לא  וביוב  מים  תאגידי  לאיחוד  והביוב  המים  רשות  של  המהלך 

לתמיכה  המטה  עבודת  זה.  מחקר  שתיאר  מהתופעה  שונה 

על  הסתכלות  תוך  חובבנית,  בצורה  נעשתה  האיחוד  במהלך 

לנבוע  שיכולה  אמתית  התייעלות  על  ולא  שבגרוש"  "החור 

משינוים אמיצים בכל מקטעי מבנה משק המים והביוב ולא רק 

לשעבר  זליכה,  ירון  פרופ׳  והביוב.  המים  בתאגידי  מהתמקדות 

החשב הכללי במשרד האוצר, אף הגדיר את עבודת המטה של 

]כתבה  במיטבה"  החפיפניקיות  כ"תרבות  התאגידים  איחוד 

בגלובס, דצמ׳ 2013[.

המזבח  על  והביוב  המים  תאגידי  הקרבת  הוא  האיחוד  מהלך 

הציבורי, וזאת לאחר שרשות המים והביוב כשלה בלהסביר מדוע 

אלא  התאגידים  מהקמת  נובעת  אינה  המים  תעריפי  העלאת 

העלאת  וביוב,  מים  תאגידי  חוק  של  לקוי  יישום  בגלל  בעיקר 

ים  מי  התפלת  בכך,  הכרוכות  והעלויות  השפכים  טיהור  איכות 

המים  קליטת  תהליך  לתחילת  חפף  התאגידים  הקמת  )עיתוי 

המים  למונופול  ממשלתיות  תמיכות  ביטול  המותפלים(, 

לתרומה  הביאה  והביוב  המים  תאגידי  של  הקמתם  "מקורות". 

שולית לעלייה בתעריפי המים והביוב. 

בנוסף, אפשרה רשות המים הממשלתית לרשויות המקומיות 

ידי  על  שממונו  בבעלותן(,  היו  לא  )שמעולם  נכסים  להעביר 

היטלי פיתוח ששולמו על ידי תושבי מדינת ישראל, תוך יצירת 

מהומה רבה על לא מאומה –
איחוד תאגידי מים והביוב

* ארז ימיני, בעלים ומנהל של חברת ׳עלמא יעוץ וניהול )י.א.( בע"מ׳, העוסקת בניהול פרויקטים וייעוץ בתחום התשתיות, הכתוב במאמר מייצג אך ורק 
דעה אישית ואינו מייצג עמדות של לקוחות עלמא

של  בעלים  הלוואות  בגין  חובות  שקלים  מיליארדי  של  "גיבנת" 

התאגידים לרשויות המקומיות. 

אין במדינת ישראל מי שיחלוק על כך שאין צורך ב-54 תאגידי 

מים וביוב או יותר במדינתנו הקטנה, בעוד בבריטניה קיימים 11 

לא  אצלנו  והביוב  המים  תאגידי  אך  בלבד.  וביוב  מים  תאגידי 

רשות  מועצת  ובעידוד  באישור  הוקמו  אלא  עצמם  את  הקימו 

במסגרת   2008 בשנת  שערכנו  במחקר  הממשלתית.  המים 

קול קורא של נציבות המים, דר׳ נחום בן אליא ואנוכי, התרענו כי 

להקמת  תביא  שנבחרה  במתכונת  התאגידים  רפורמת  יישום 

תאגידי  כ-54  כיום  קיימים  בהרבה,  טעינו  לא  תאגידים.  כ-60 

מים וביוב פעילים. היה ניתן מראש ליישם מודלי תיאגוד אחרים, 

והם יוצגו במאמר אחר.

ענף תאגידי המים והביוב מהווה פרנסה לא רעה לשכירי החרב 

שתי  פרסמה  המים  רשות  כך...(.  על  שילין  אני  )ומי  הכלכליים 

עבודות ייעוץ: האחת כתובה על ידי רם בלניקוב, מי שהיה מנכ"ל 

משרד הפנים בשנים בהן מינהל המים והממונה על התאגידים 

היו כפופים למשרד הפנים ובנוסף היה הממונה על התקציבים 

)ובתקופות כהונתו הוקמו אותם תאגידים שכעת הוא סבור שיש 

לאחד(; העבודה השנייה נערכה על ידי חברת הייעוץ "עדליא".

לא  "דברים שרואים משם  אני מקבל את האמרות  אין  ראשית, 

רואים מכאן". לא היה מקום לשכור דווקא את מי שהיה שותף 

להקמתם של אותם התאגידים, ששלוש שנים מאוחר יותר הוא 

גודל  בין  זיקה  להראות  מצליח  לא  "עדליא"  דוח  לבטלם.  מייעץ 

התאגיד ובין היעילות )מקדמי המתאם בין פרמטרים שונים וגודל 

הפרמטרים  בין  לינארי  קשר  שאין  מראים  בעבודה  התאגידים 

שהוכנו  לדוחות  "מפתיע"  באופן  דומה  הדוח  התאגיד(.  וגודל 

מהותית  שונו  לא  כיצד  מוזר  כאשר  ו-2006,   2005 בשנים 

דוחות  נתוני  נאספו  בהן  נוספות  שנים   7 לאחר  המסקנות 

תפעוליים וכספיים של תאגידי המים והביוב.

יש צורך באיחוד תאגידים או צמצום מספרם, אבל שתי העבודות 

מתמקדות רק במקטע החלוקה העירוני של המים וסילוק וטיהור 

ושומרות  "מאתרגות"  והן  והביוב,  המים  תאגידי  קרי  השפכים, 

לדעתו של ארז ימיני, עבודת המטה שנעשתה לקראת האיחוד המתוכנן של תאגידי 
המים והביוב נעשתה בצורה חובבנית, תוך הסתכלות על "החור שבגרוש" בלבד ולא 

על התייעלות אמתית עם שינוים אמיצים בכל מקטעי מבנה משק המים והביוב

ארז ימיני*
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על  הנשען  מצומצם  אדם  כוח  עם  אמינה  מים  אספקת  לניהול 

אפשר  לקוחות.  שירות  מוטה  וניהול  מתוחכמים  בקרה  מערכי 

כיחידה  להעבירו  "מקורות",  מחברת  דרום  מרחב  את  להפריד 

הפרדה  ליצור  מנת  )על  ופיתוח"  ייזום  "מקורות  לחברת  אחת 

זכויות  על  שמירה  תוך  צולב(,  סבסוד  ומניעת  חשבונאית 

העובדים.

ייזום  "מקורות  אחריות  תחת  להעביר  ניתן  הראשונות  בשנים 

ופיתוח" )באמצעות השלד המקצועי של מרחב דרום ב"מקורות"( 

"מעיינות  תאגיד  לבעליהם:  להפסדים  הגורמים  התאגידים  את 

יישובי  ותאגידי  רמון(  ומצפה  ערד  ירוחם,  )דימונה,  הדרום" 

להמשיך  יוכל  זה  תאגיד  מדבר"(.  ו"נווה  רהט"  )"מי  הבדואים 

תהיה  הסובסידיה  שהפעם  רק  ממשלתית,  סובסידיה  לקבל 

גלויה מתקציב המדינה ולא על חשבון צרכני המים.

אליו את התאגידים  לצרף  יהיה  ניתן  זה  ייצוב של תאגיד  לאחר 

"מי אשקלון", "מי שבע", "מי קריית גת", וכן לצרף את היישובים 

קריית מלאכי, שדרות, להבים, מיתר ועומר.

ייקח על עצמו אחריות גם על מערכות אספקת מים  תאגיד זה 

בין  מלאכותי  ניתוק  יהיה  לא  ובכך  והיישובים  התאגידים  בין 

התאגידים האזוריים )שכבר היום היו יכולים להתפיל מים בחופי 

ממונופול  יותר  ויעיל  זול  באופן  מים  לעצמם  ולספק  אשקלון 

המים של "מקורות"(.

בדרום  יותר  יעילה  המים  אספקת  למערכת  יביא  גם  זה  צעד 

המדינה וגם יביא לחסכון של ביטול 6 תאגידי מים וביוב. בהנחה 

שקלים  כ-2,000,000  כאן  גם  לחסוך  ניתן  למרכז  שבדומה 

לתאגיד, ניתן בערכים נוכחים להביא לחסכון של כ-240,000,000 

עם  ישירות  להתקשר  יוכל  החדש  התאגיד  כאשר  שקלים, 

מתפילי מי ים ובכך להפחית את מחויבות המדינה לרכוש מים 

מותפלים  ים  )מי  התאגיד  לצרכני  המים  הוזלת  תוך  מותפלים 

בשער המתקן ניתנים לרכישה בכ-3 שקלים למ"ק(.

נציין, שברוב התקנונים של תאגידי המים והביוב הורתה יחידת 

הממונה על התאגידים להכניס הוראה שכהונת מנכ"ל מוגבלת 

להגיש  המנכ"ל  רשאי  שנים  ארבע  אותן  בתום  שנים.  לארבע 

מכאן,  נוספת.  אחת  לכהונה  פתוח(  תחרותי  )בהליך  מועמדות 

שהמהלך לא יהיה כרוך בפיטורים ישירים של מנכ"לים אלא רק 

באי חידוש חוזי העסקה. 

איך מוזילים בו זמנית, גם את חשבון החשמל 
וגם את חשבון המים?

במהותו  שונה  אינו  לבתים  החשמל  של  החלוקה  מקטע 

ושני  דו-חודשי  הינו  החשבון  המקרים  בשני  המים.  מאספקת 

"קוראי" מדי צריכה מבקרים באותו הנכס - האחד לנתוני צריכת 

מערך  מחזיקים  הגופים  שני  החשמל.  לצריכת  והשני  המים 

על מונופול המים הממשלתי, חברת "מקורות", ועל איגודי ערים 

אזוריים.  וביוב  מים  תאגידי  של  בעידן  עוד  נחוצים  שאינם  לביוב 

גופים החזקים ממי שאמור  ואיגודי הערים לביוב הם  "מקורות" 

במקטע  להתמקדות  מביאה  הרגולציה  וחולשת  עליהם,  לפקח 

הפחות מאורגן במשק המים והביוב - תאגידי המים והביוב.

מאמר זה סוקר מספר כיווני מחשבה שיכולים להביא מעל 5% 

כל  לא  ישראל.  מדינת  לתושבי  והביוב  המים  בתעריפי  הפחתה 

וכן  הטכנולוגים  השינויים  אולם  ישים,  זה  במאמר  המוצג 

מחייבים  טבעי(  וגז  )חשמל  אחרים  תשתיות  בענפי  התמורות 

לכל  תשתית  כשירות  המים  ואספקת  הפקת  מערך  של  בחינה 

דבר.

איגודן תחילה, או למה בעצם לא מפרקים את 
איגודי הערים לביוב?

בהבנה  וביוב,  מים  תאגידי  חוק  את  הקדימו  לביוב  ערים  איגודי 

איגודים  שפכים.  ובטיהור  בסילוק  אזורית  בראייה  תועלת  שיש 

היותם  מעצם  אזוריים  וביוב  מים  תאגידי  להקמת  קדמו  אלו 

פתרונות לסילוק וטיהור שפכים בעלי זיקה אזורית. חוק תאגידי 

מים וביוב מאפשר להמיר פעילותם של האיגודים לתאגידי מים 

וביוב. כך למשל, ניתן בקלות להמיר את "איגודן" )איגוד הערים 

הסמכויות  העברת  תוך  וביוב  מים  לתאגיד  דן(  גוש  של  לביוב 

לאספקת מים ביישובים שהיום מקבלים שירותים מתאגידי מים 

וביוב המזרימים שפכים לשפד"ן. מהלך זה מאפשר לבטל לפחות 

את התאגידים הבאים: "מי אביבים" )תל אביב(, "מיתב" )פתח 

"מי  גבעתיים",  "מי  ים",  בת  "מי  )חולון(,  שקמה"  "מי  תקווה(, 

בני ברק", "עין אפק" )ראש העין(. 

לפי הדוחות הכספיים המבוקרים של "איגודן", הוצאות ההנהלה 

והכלליות בשנת 2012 עמדו על כ-8.5 מיליוני שקלים. בהנחה 

בכל  שקלים  כ-2,000,000  יחסוך  תאגידים   6 של  שביטולם 

תאגיד )לפי חסכון משכורת מנכ"ל, רכב מנכ"ל, מנהלת לשכה, 

דוברות, הורדת עלות חשב תאגיד, הפחתת עלויות ייעוץ(, מדובר 

ששווה  לצמיתות,  שקלים  כ-12,000,000  של  שנתי  בחסכון 

בערכים נוכחיים חסכון של כ-240,000,000 שקלים )ערך נוכחי 

ב-5% שיעור ריבית מהוון לצמיתות(.

וביוב אזוריים, או שיש לפרק את איגודי  בעידן תאגידי מים 

איגודי  את  ולהמיר  התאגידים  את  לפרק  שיש  או  הערים 

הערים לביוב לתאגידים. אין צורך שיפעלו זה לצד זה.

למה לא ממירים את מרחב דרום של "מקורות" 
לתאגיד מים וביוב אזורי?

ויעיל של  מרחב דרום בחברת "מקורות" הינו מופת לניהול רזה 

מערך אספקת מים ויכול להוות דוגמה לספקי מים בארץ ובעולם 

מהלך האיחוד הוא הקרבת תאגידי המים והביוב על המזבח הציבורי, זאת לאחר 
שרשות המים והביוב כשלה בלהסביר מדוע העלאת תעריפי המים אינה נובעת 

מהקמת התאגידים
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בחירה  אין  לצרכן  מקבילים.  תקלות  ומוקד  לקוחות  שירות 

שאין  מכאן  המקומית,  ברמה  שלו  המים  או  החשמל  בספקי 

תחרות חופשית אלא שירותים המפוקחים על ידי הממשלה. 

מדוע לשלם על שני בולי דואר? מדוע לשלם פעמיים עמלה לבנק 

לקרוא שני  שונים  אנשים  לשלוח שני  הוראת הקבע? מדוע  על 

מדי צריכה באותו הנכס? 

שהוא  חדש,  וחשמל  ביוב  מים,  תאגיד  מראש  להקים  ניתן 

הנרכש  חשמל,  גם  המספק  עירוניות  תשתיות  תאגיד  למעשה 

יקים את מערכת החלוקה של החשמל  בצובר. התאגיד החדש 

)מערכות חלוקה החדשות של החשמל הן תת-קרקעיות בדומה 

נמוכות  בעלויות  וביוב,  מים  קווי  להנחת  במקביל  מים(  לצנרת 

יוכל  התאגיד  החשמל.  חברת  עובדי  ידי  על  ביצוע  מאשר  יותר 

טיפול  לצורך  החשמל  מחברת  עובדים  לשאול  הראשון  בשלב 

לחברת  להשיבם  יהיה  ניתן  שנים  שלוש  ולאחר  חשמל  בנושאי 

התשתיות  בתאגיד  אישיים(  )בחוזים  אותם  לקלוט  או  החשמל 

שיוקם.

למשתמשים  גם  חשמל  הוזלת  של  נוספת  תועלת  זה  לצעד 

לשיווק  לפנות  כדאיות  אין  פרטיים  חשמל  ליצרני  "קטנים". 

לצרכני  לגורמים המפיצים חשמל  ביתיים אלא  חשמל לצרכנים 

קצה קטנים, שביחד רוכשים כמויות חשמל מתאימות.

היכן ניתן ליישם צעד זה באופן מיידי?
העיר חריש, ההולכת ומוקמת בימים אלה, יכולה להוות פיילוט 

לביצוע רפורמה חשובה במשק החשמל. חברת החשמל באופן 

ובמועצות  בערים  החשמל  חלוקת  מערכי  את  מקימה  מסורתי 

להיות  חייב  אינו  לבתים  החשמל  חלוקת  מקטע  אך  מקומיות, 

בידיה. זאת ועוד, חברת החשמל נמצאת בקריסה פיננסית ואין 

נוסף  חוב  נטילת  ממשלתיות(  ערבויות  )בלי  לממן  ביכולתה 

בתנאי ריבית סבירים. 

נכון להיום רק קיבוצים, קניונים, משרד הביטחון ומפעלים יכולים 

לרכוש בזול חשמל פרטי שמסופק בעלות הזולה מתעריפי חברת 

ניתן  וחשמל  ביוב  למים,  תשתיות  תאגיד  באמצעות  החשמל. 

יהיה לרכוש את החשמל בעלות נמוכה מעלות חברת החשמל 

ו"לגלגל" חלק מהחסכון לתושבים. 

באופן דומה ניתן להעניק לתאגיד "הגיחון" אישור לחלק גז טבעי 

בפחות  נמכר  הטבעי  )הגז  הסקה  לצרכי  ירושלים  תחומי  בתוך 

ושכבות  קשישים  ובכך  להסקה(,  הסולר  של  העלות  ממחצית 

הסקה  ממערכות  לניתוק  אותם  הביא  הסולר  שמחיר  מצוקה 

מרכזיות יוכלו שוב להרשות זאת לעצמם. 

חשמל  רוכשים  אינם  עילית(  מודיעין  )דוגמת  חרדיים  יישובים 

מחברת החשמל בחגי ישראל ובשבתות. ביישובים אלו מופעלים 

שלא  נעשית  ההפעלה  כשר".  "חשמל  המספקים  גנרטורים 

בהתאם לתקני הבטיחות ותוך סיכון ממשי של חיי אדם.

"חוות  על  גם  אחריות  לקחת  יוכלו  אלו  תשתיות  תאגידי 

ניצול  תוך  חרדיים,  ביישובים  הנמצאות  פיראטיות  גנרטורים" 

מותקנים  שכבר  בבעלותם  הנמצאים  גנרטורים  של  מושכל 

ויוכלו להיות חלק ממערך של "חשמל כשר",  בתחנות שאיבה, 

שכיום מסופק בצורה המסכנת חיי אדם. 

לא ביצעתי בחינה של התועלות ממהלך זה, מה גם שאני בטוח 

אלו,  ברעיונות  יתמכו  לא  החשמל  חברת  של  העובדים  שוועדי 

גדול של עובדים שכל תפקידם לקרוא את  מכיוון שקיים מערך 

מוני החשמל )לפי כתבה בעיתון דה מרקר מפב׳ 2013, של איתי 

טרינטיק ואבי בראלי, עובדים כ-300 קוראי מדי חשמל בחברת 

החשמל(. ניתן יהיה לצמצם לפחות את מחציתם ואולי אף את 

רובם, אם יעברו לקריאה מרחוק של מדי מים וחשמל, כפי שנהוג 

בתאגידי מים וביוב רבים. 

למה לא מפרקים את מרחב יחידת אספקת 
המים ערבה וממנים את "עין נטפים" כתאגיד 

מים וביוב אזורי ?
על  אחראי  אילת,  העיר  של  והביוב  מים  תאגיד  נטפים",  "עין 

אספקת המים בעיר, טיהור שפכיה והעברת הקולחים לחקלאי 

מתקן  של  המותפלים  המים  כל  את  קולט  התאגיד  האזור. 

האזור(,  ליישובי  מוגבלת  אספקה  )למעט  אילת  של  ההתפלה 

של  למאגרים  הקולחים  את  ומספק  השפכים  את  מטהר 

החקלאים באזור. 

מחברת  המים  אספקת  על  האחריות  את  להעביר  לא  מדוע 

לעשות  ביכולתו  הוכיח שיש  נטפים"? התאגיד  ל"עין  "מקורות" 

והניהול  וטיפול בשפכים,  מהפכה בכל הקשור באספקת המים 

שלו הוא מופת לניהול של תאגיד מים וביוב. 

התפלת  על  האחריות  את  נטפים"  "עין  ליידי  להעביר  לא  מדוע 

מבחינה  חדשים?  התפלה  מתקני  ופיתוח  באילת  המים 

ממתקני  היחידי  הספק  לא  כבר  היא  "מקורות"  היסטורית, 

התפלה, למרות שהיתה חלוצת ההתפלה. רוב הידע במילא מצוי 

שמסוגלות  מ"מקורות",  יותר  יעילות  פרטיות  בחברות  היום 

לספק מים לאילת בעלויות זולות יותר. 

של  ניהול  תקורות  לחסוך  יהיה  ניתן  זה,  מהלך  על  יוחלט  אם 

וביוב  ידוע שעלויות העסקה בתאגידי מים  מרחב ערבה, כאשר 

נמוכות מאשר העלויות של "מקורות". 

סיכום
תשומת  את  מסיט  וביוב  מים  תאגידי  איחוד  של  הסרק  מהלך 

והביוב,  המים  משק  של  האמיתיות  מהבעיות  הניהולית  הלב 

ותאגידי המים והביוב אינם הבעיה המרכזית של משק זה. 

התייקרות  את  ימתן  וביוב  מים  תאגידי  איחוד  כאילו  האשליה 

להבהיר  ויש  תעתועים,  חזיון  היא  והביוב  המים  תעריפי 

הממשלתית  מהתמיכה  בעיקרה  נובעת  המים  שההתייקרות 

על  מלואן  העברת  תוך  ים  מי  התפלת  מעלויות  מים,  בספקי 

צרכני המים באמצעות סבסודים צולבים, ממתן "אתנן" לרשויות 

שלהן  היו  לא  שמעולם  נכסים  העברת  באמצעות  המקומיות 

שקלים  במיליארדי  והביוב  המים  תאגידי  ידי  על  ונרכשו 

מימנו  לא  שהרשויות  נכסים  בגין  בעלים"  "הלוואות  באמצעות 

ומשולם  גב התאגידים  על  גיבנת  זה מהווה  חוב  כאשר  בעצמן, 

על ידי כלל צרכני המים.  


