17/1/2017
לכבוד
יו"ר ערוץ 01
הנדון :תגובת חברי הנהלת פורום המנכ"לים של תאגידי המים והביוב
אנו מבקשים להביא את תגובתנו כלשונה ובמלואה!
מזה כשנתיים התכנית "הכל כלול" בהגשתה של סיוון כהן ,מנהלת קמפיין נגד
תאגידי המים ולאחרונה אף נגד רשות המים ,הכל במטרה להביא לסגירתם של
התאגידים ומתוך אצטלה של דאגה לצרכן והורדת תעריף המים.
סיוון כהן מטפחת עוד אגדה אורבנית שתעריף המים עלה בגלל הקמת התאגידים,
ולא נותנת לעובדות לבלבל אותה (מפרסומים עולה כי בעבר כבר הושעתה מהערוץ
בגין דיווח שגוי) תוך התעלמות מכל ההסברים שניתנו על ידי קשת רחבה של
גורמים מקצועיים.
קשה שלא לתהות מה האג'נדה של התכנית בנוגע למשק המים ומי עומד מאחורי
המאמץ הבלתי נלאה להכפיש את התאגידים ועובדיהם הנאמנים העושים לילות
כימים כדי לספק שירותי מים וביוב לצרכניהם.
חשוב שהציבור יידע את האמת לגבי תעריף המים ונושאים אחרים בהם עוסקת
התכנית :
.1
.2
.3

.4

תעריפי המים לא עלו משמעותית בהתחשב בכך שהיום תעריף המים כולל גם
את אגרת ביוב שטרם הקמת התאגידים נגבתה בנפרד.
בשלוש השנים האחרונות יש ירידה מתמדת במחירי המים בזכות שיפור
התשתיות והתייעלות של כלל הגופים במשק המים.
העלייה המשמעותית בתעריף חלה בשנת  2010והיא נבעה ,כל כולה  ,מהעובדה
שהמדינה החליטה להפסיק לסבסד את משק המים והביוב ולהשית את כל
עלויות משק המים והביוב על הצרכן תוך התאמתם לעלויות הנובעות ממעבר
לשימוש במים מותפלים וכן תוספת עלויות לטיהור שפכים לרמה הנדרשת
לשימוש נרחב בחקלאות .
בשנים האחרונות לנוכח התייעלות משק המים על ידי התאגידים ,אנו עדים
לירידה מתמדת של התעריפים.
במהלך שנת  2012התעריפים אמורים לרדת בעוד  14%בעקבות וויתור המדינה
על כספי היטלי הפקה והעברתם למשק המים.

יתרה מכך  ,תעריפי המים משקללים עלויות נוספות  ,לדוגמא אחוז פחת
המים (אובדן המים) אחוזי הגבייה ,עלויות הולכה וכו'.
כל הפרמטרים האלה שופרו בעשרות מונים על ידי תאגידי המים  ,כך
שאלמלא תאגידי המים מחיר המים היה אמור להיות גבוה יותר ,בדיוק
הפוך מהמנטרה החוזרת בתוכנית  .בהקשר זה נזכיר כי ההצלחה הנ"ל הינה
כאשר התאגידים במקביל מתמודדים עם עלויות ומטלות נוספות שהוטלו
עליהם על ידי המחוקק ,התייקרויות במחירי חשמל ועוד .
כך גם הטענה שהועלתה בתכנית שעם ביטול התאגידים יקוזז מחיר המע"מ
הינה טענה שכולה הטעייה ו/או במקרה הפחות חמור נובעת מחוסר הבנה
וחובבנות של הטוען .ככל שהמדינה תוותר על המע"מ התעריף יקטן
בהתאם.
לגבי מספר התאגידים :
במקום כ 230 -מחלקות מים ברשויות מקומיות הוקמו רק  55תאגידים שחלקם
הגדול הינם אזוריים ונותנים שירות למספר רשויות מקומיות.
כבר משנת  ,3102הוצאות ההנהלה והגביה בתעריף המים מחושבות לפי מודל של
תאגיד אזורי גדול המספק שירותים לכחצי מיליון תושבים ,ומודל התעריפים
למעשה הותאם כבר לצמצום התאגידים ל 01 -תאגידים אזוריים .המשמעות היא
 שלצמצום התאגידים לא תהיה כל השפעה על התעריף.הישגי התאגידים:
מאז הקמת התאגידים הושקעו מאות מיליוני שקלים בשיפור תשתיות מים וביוב
קיימות והקמת תשתיות חדשות מה שהביא לשיפור ברמת השירות לתושב (פחות
הפסקות מים והצפות ביוב)  ,הקטנת בזבוז מים ( פחת) ,שיפור באיכות מי שתיה
והפניית כל ההכנסות ממים לטובת משק המים והביוב ,ולא לצרכים אחרים.
הישגים חשובים אלה הם שאפשרו להפחית את תעריף המים בשלוש השנים
האחרונות.
התאגידים השקיעו רבות בביטחון מים ,הכנת משק המים לשעת חירום ,הקמה
ושדרוג מכוני טיהור שפכים שאפשרו פיתוח של שכונות חדשות (אשר אלמלא
הפיתוח המואץ שביצעו התאגידים לא היו מתקבלים אישורים להקמתן) ועוד.
לגבי השירות לתושב:
 .1רוב רובן של התלונות בכתבה נבדקו ונמצאו כלא מוצדקות .תאגידי מים
מחויבים לבסס את חשבונות המים על קריאות מדי מים .
הטענות המוצגות בתכנית "הכל כלול"  -בדבר "ניפוח מכוון" של חשבון המים,
התעשרות על חשבון הציבור ,העלאת מחירים מכוונת וכו'  -הינן מופרכות והינן
הוצאת לשון הרע כלפי התאגידים.

 .2בידי תאגידים מאות מכתבי תודה על הטיפול היעיל  ,המסור והמקצועי
לתושבים ,מכתבים שאינם נוחים למערכת "הכל כלול" ועל כן בחרה שלא
להציגם.
 .3רמת השירות בתאגידים גבוהה בהרבה מזו שהייתה נהוגה במחלקות המים
ברשויות והיא נקבעת בכללי אמות מידה שנקבעו על ידי רשות המים .כך
לדוגמה התאגידים מחויבים ל 35 -שעות בשבוע של קבלת קהל בסניף הראשי,
הרבה יותר משעות קבלת קהל ברשויות המקומיות .
לעניין שכר העובדים:
 .1לפי הנחיות הממונה על תאגידי המים  ,שכר העובדים בתאגיד מקביל לשכר
בעיריות.
 .2מספר העובדים בחוזה בכירים והשכר שלהם קבוע בהנחיות הממונה ולרב
נמוכים מהמקובל ברשות המקומית.
 .3העובדים הבכירים נבחרים על בסיס מכרז פומבי לפי כישוריהם .
תכנית "הכל כלול" מציגה הדברים באופן מטעה ,שטחי  ,פופוליסטי ולא
מקצועי.
אנו דורשים לבטל את התכנית הקרובה או לדחות אותה עד לקיומה של פגישה עם
נציגי התאגידים .במועד שהתכנית תשודר ,ככל שתשודר ,אנו מבקשים לאפשר
לנציג מטעמנו להופיע בשידור חי ,ללא תעלולי עריכה למיניהם (שגם אותם חווינו
בעבר במסגרת תכניתכם) ולהציג עמדתנו.
מגישת התכנית וכן עורכי התכנית מתנהלים בניגוד לכללי האתיקה העיתונאית
הבסיסית שעה שהם אינן מוכנים להציג את העובדות כהווייתן ומתעלמים מפניות
חוזרות ונשנות של נציגי התאגידים להיפגש עמם כדי להציג את עמדתם.
אנו דורשים להפסיק מיידית את מסע הרדיפה המשמיץ והשקרי ושוקלים את
צעדינו המשפטיים בנושא.
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