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לצורך כך נבחרו . עבודה זו סוקרת את התהליך ואת אופן הקמת רשות המים.  של המאה הקודמת90-בתחילת שנות ה

שכל אחת מהן עשויה , )הביורוקרטיה הפוליטית והתיאוריה של סדר היום, הפונקציונליסטית(שלוש תיאוריות שונות 

  .הלהסביר את הקמת רשות המים מנקודת מבט

ניסח ובסופו של , לחץ, פישר, דחף, יזם, במחקר זה נמצא כי אגף התקציבים שבמשרד האוצר היה הגורם שהגה
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  . בכללרשות המים לא הייתה קמה יתכן ו, שללא התגייסותו לתהליך, עד כדי כך

היבטים של שתי אולם שילוב , מהתיאוריות שנבחרו אף אחתממצאי המחקר אינם מתיישבים באופן מלא עם 
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  מבוא

בדוח מיוחד של מבקר המדינה , 1990רשות מים בישראל עלתה לראשונה באופן רשמי בשנת ההמלצה להקים 

 שנים 17אולם זו קמה רק , מאז נכתבו דוחות נוספים שהמליצו על הקמת רשות מים עצמאית. על ניהול משק המים

  .לאחר פרסום הדוח המיוחד של מבקר המדינה

כיישום של החלטת ממשלה מספר , )רשות המים( הממשלתית למים ולביוב  הוקמה הרשות2007באחד בינואר 

שעוברת כל החלטת , על פניו נראה כי אופן הקמת הרשות הוא חלק טבעי מהליך פרוצדוראלי מכני. 9.8.2005מיום , 4101

, רביד (  בישראל של החלטות ממשלהבעיית היישוםאולם ייחודיותו של המקרה מתגלה לנוכח , ממשלה עד ליישומה

 )2008,  שטרום;,2007

גורלה של ההחלטה להקים רשות מים עצמאית לא היה אמור להיות שונה מזה של רפורמות אחרות שלא 

שינויים בעמדות , לחץ פוליטי כבד למניעת הקמתה: כך גם החלטה זו נתקלה בקשיים רבים, כמוהן. יושמו במשך השנים

ריבוי שחקנים בעלי , סמכויות ממשרדי ממשלה ומוועדות כנסת שונותמנגנון יישום מסובך שכלל העברת , הממשלה

העדר מוטיבציה מצד חלק מהשחקנים והצורך בגישת ניהול חדשה שעוררה התנגדות בקרב חלק אחר , אינטרסים שונים

  .הוקמה רשות המים, בתום תהליך ארוך וממושך, ולמרות כל אלה. של השחקנים

- של המאה שעברה ועד ליישומה ב90-למן ההמלצה בשנות ה  של הרשותעבודה זו תסקור את תהליך ההקמה

  .ותבדוק את שלב היישום וההקמה של הרשות, 2007-2004בשנים  העבודה תתמקד. 2007

 מדוע היא –והשנייה ,  כיצד הוקמה רשות המים–האחת : בעבודה זו אנסה לתת מענה לשתי שאלות מחקר

  ?הוקמה דווקא במועד שבו הוקמה לבסוף

ואף לשרת , עשויה לקדם את חקר יישום המדיניות בישראל בכלל, תשובה הולמת לשתי שאלות המחקר האלה

  .בעתיד את מיישמי המדיניות בבואם לממש החלטות ממשלה

שיטת המחקר שננקטה במחקר זה מורכבת מקריאת ספרות ומסמכים רשמיים ולא רשמיים ומעריכת ראיונות 

  . ניםאישיים עם בעלי תפקידים שו

בנושא זה נמצאה ספרות רלוונטית שסקירתה . בשלב הראשון נבחר מקרה המבחן של הקמת רשות המים

השופכים אור , נמצאו דוחות ביקורת שונים ומסמכי מדיניות פנימיים, כמו כן. אפשרה להניח את המסד להבנת הרקע

  .וכן על הקמת רשות המים, על משק המים בישראל ועל התנהלותו

) הביורוקרטיה הפוליטית והתיאוריה של סדר היום, הפונקציונליסטית(י נבחרו שלוש תיאוריות בשלב השנ

מתוך ספרים , וכן נאסף ונותח חומר קריאה הנוגע לתיאוריות אלה, שיש באפשרותן לספק מענה לשאלות המחקר

  .ומאמרים שפורסמו לגביהן

שלב זה מתמקד בעיקר . רשות המיםבשלב השלישי נבדק תהליך קבלת ההחלטות והאופן שבו הוקמה 

ובראיונות שנערכו עם אנשי מפתח שהיו , משרדי שהורכב לצורך הקמת הרשות-בפרוטוקולים של דיוני הצוות הבין

  . מעורבים בהקמה

התבסס מחקר זה על המידע המופיע , רשות המים לא נחקר בעבריישום הקמת מאחר שהנושא של 

בטיוטות שונות של חוק ,  במסמכים פנימיים שהופצו בתוך נציבות המים,משרדי-בפרוטוקולים של הצוות הבין
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בניירות מדיניות שהוכנו לוועדת החקירה , משרדיות-במכתבים והתכתבויות בין, בהחלטות ממשלה, ההסדרים

  . ובחומר שנאסף בראיונות האישיים, הממלכתית למשבר המים

, בעיקר בשל אובדן מידע בזמן עיבודו, רשמיים בלבדיצוין שיש קושי בחשיפת ההתרחשויות על סמך מסמכים 

ניתן משקל רב יותר , כדי להתגבר על קושי זה. הנוטה לתאר את האירועים בתמציתיות, עריכתו וכתיבתו בשפה רשמית

אנשים שלא היו . 1: המרואיינים נחלקו לשלושה סוגים. שנערכו עם האנשים שהיו מעורבים בתהליך לראיונות האישיים

אנשים שהיו מעורבים בתהליך והם עדיין . 2; אך מיטיבים להכיר את משק המים, בים ישירות בתהליך ההקמהמעור

אנשים שהיו מעורבים בלב התהליך וכיום אינם עוד חלק . 3; על כל ההשלכות הנגזרות מכך, "מערכת"חלק מה

חסכו ביקורת על מעורבים אחרים אלה האחרונים סיפקו את המידע האינטימי ביותר על התהליך ולא ". מערכת"מה

  .  ואף על טעויות שהם בעצמם ביצעו

כדי להיפתח ולדבר באופן גלוי , אחדים מהמרואיינים מהסוג השני הסתייעו בכסות האנונימיות שהוצעה להם

  . על הנושא

 את שלפיו כל מרואיין מנסה לעצב, His-story-שעלה חשש טרם עריכת הראיונות מסימפטום ה, יש לומר עוד

בניסיון . שוכח או מוסיף פרטים שיסייעו לו להצטייר בצורה חיובית יותר, ומשמיט, ההיסטוריה כפי שהוא רואה אותה

  . עומת כל מידע חדש שעלה בראיון עם מסמכים כתובים או עם מרואיינים אחרים, לנטרל בעיה זו

התיאוריה ,  הפונקציונליסטיתהתיאוריה: הבסיס התיאורטי של המחקר נסמך על שלוש תיאוריות מרכזיות

, חלקן או שילוב של מרכיביהן, ההנחה הייתה שתיאוריות אלה. של הביורוקרטיה הפוליטית והתיאוריה של סדר היום

  .ייתנו מענה לכל אחת משאלות המחקר

וכי מענה , מתוצאות המחקר עולה ששום תיאוריה בפני עצמה אינה נותנת הסבר מלא ומספק לשאלות המחקר

שיפותח לכדי ,  יכול להתקבל רק משילוב של התיאוריה של סדר היום ושל התיאוריה של הביורוקרטיה הפוליטיתהולם

  .  מענה מדויק יותר לשתי שאלות המחקרהסבר חלופי הנותן

  : עבודה זו כוללת שבעה פרקים

שאלות  סוקר את התיאוריות הנוגעות להקמת רשות רגולטורית ומנסה להציג מענה אפשרי ל- 1פרק 

  . המחקר על פי כל תיאוריה

 מספק סקירה היסטורית של התפתחות הרגולציה במשק המים בישראל ממועד הקמת - 2פרק 

 . 2002המדינה ועד שנת 

 .   עוסק בניסיונות השונים להעלות את הקמת רשות המים על סדר היום- 3פרק 

ם וכולל תיאור של  משרטט את המהלכים שנעשו להצבת רשות המים על סדר היו- 4פרק 

 . הקואליציות השונות והמאבקים ביניהן

-ועדות הכנסת והצוות הבין, הכנסת,  מתאר את אופן קבלת ההחלטות על ידי הממשלה- 5פרק 

 . משרדי

 .  מנתח את הפוליטיקה של קבלת ההחלטות באמצעות שלוש התיאוריות שנבחרו- 6פרק 

אורטי לתהליך של יישום החלטות ממשלה  מסכם את ממצאי המחקר ומציע הסבר תי- 7פרק 

  .מוצעים בו כיוונים אחדים למחקרי המשך, כמו כן.  בישראל
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   הסברים לפי שלוש תיאוריות שונות–הקמת רשויות רגולטוריות 

נבחרו שלוש תיאוריות , לצורך כך. פרק זה יסקור את הבסיס התיאורטי שבאמצעותו ייבדקו שאלות המחקר

  .  המציעות הסברים לשינויים המתחוללים במדינה, החברהמתחומים שונים במדעי 

  : התיאוריה הפונקציונליסטית

תיאוריה זו רואה בכל תהליך המתרחש במדינה תופעה או מצב חברתי התורמים ליציבות החברתית וחיוניים 

ל מאמץ להגיע תעשה כ, תשאף המערכת לשוב למצב של הרמוניה ולשם כך, כאשר מופר שיווי משקל זה. לסדר החברתי

כאשר , מנגנון קבלת ההחלטות הוא היררכי, על פי תיאוריה זו. לקונצנזוס ולשיתוף פעולה בין חלקי המערכת השונים

.  (Mazmanian & Sabatier, 1983)הדרג הפוליטי מכתיב מדיניות והביורוקרטיה מייצרת חלופות ומוציאה אותן לפועל

האדם נוהג לבצע תהליך סדור ורציונאלי של קביעת מדיניות ושל יישומה זהו מודל מקביל למודל הכלכלי הגורס כי 

)Simon, 1966 .(  

, אוגוסט קונטבמשנתו של הסוציולוג הצרפתי , 19-פונקציונליזם הוא גישה קונצנזוסיאלית ששורשיה במאה ה

ה היא אוסף של פרטים  החברשקבע כי, ושל הסוציולוג הבריטי הרברט ספנסר, שייחס חשיבות רבה לקונצנזוס החברתי

על "למשל , ניצנים נוספים לתיאוריה הפונקציונליסטית אפשר למצוא בכתבי מקס וובר. התלויים זה בזה

מערכת , היררכיה, פרסונאליות-א, כמו  התמחות, שם הוא מגדיר כמה מאפיינים של הביורוקרטיה, "הביורוקרטיה

מאפיינים אלה שימש בסיס לתיאוריה הפונקציונליסטית חלק מ. מפורשת של חוקים והפרדה בין הפרטי לציבורי

)Abrahamson, 1978.(  

שהגדיר שני מקרים  ,צרפתי אמיל דורקהיים- הפונקציונליזם היה הסוציולוג היהודיאחד ממייסדי תיאוריית

   :הקשורים למושגים קונצנזוס וסדר חברתי

וססות על הומוגניות ועל שאיפות וצרכים מב, שלפי קביעתו של דורקהיים, האחד מתייחס לחברות מסורתיות

שממנה נגזר סדר חברתי המושתת על , חברות כאלה מתאפיינות בסולידריות מכנית. המייצרים מעין דבק חברתי, דומים

  .הסכמה מוסרית

המאופיינות בהטרוגניות ובשאיפות ועניינים שונים של הפרטים , המקרה השני חל על חברות תעשייתיות

לפיכך , בחברות אלה מתקיימת חלוקת עבודה ונוצרת תלות הדדית הקשורה לשירותים ולמוצרים. המרכיבים אותן

  .(Ibid)הסולידריות בה היא אורגנית ונגזר ממנה סדר חברתי שביסודו עומדת תלות הדדית פונקציונלית 

 אז לא ,גישת הפונקציונליזם עצמה התגבשה בתקופה של יציבות באמריקה שלאחר מלחמת העולם השנייה

שהפכה לכוח מוביל בעולם ונהנתה מפריחה תרבותית , הייתה שום סיבה לערער על המצב או על הסדר החברתי במדינה

  ).Ibid(וכלכלית 

 גם את יחסי הגומלין בין מבטאתנקודת הנחה שהמערכת היא יותר מסך חלקיה ושהיא תוך הגישה יוצאת מ

  .בחברה טוב יותר ובדרך פשוטה יותר כיצד מתרחשים תהליכים עוזרת להבין " המערכת"ראיית החברה כ. מרכיביה

שאליו שואפת כל חברה , "הנכון"התיאוריה הפונקציונליסטית קובעת שהסדר הקיים הוא הסדר הטוב ו

וכל אחד ,  החברה היא מערכת המורכבת מתת מערכות התלויות זו בזו).Parsons, 1951(בתהליך של התפתחות 

חלקי המערכת החברתית אמורים לקיים ביניהם שיתוף פעולה . חודית למילוי צורכי המערכתמחלקיה תורם תרומה יי
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איבר יש פונקציה חיונית מוגדרת וכל שינוי בגוף האדם שבו לכל כמו , סדר חברתי ומצב של שיווי משקל, וליצור יציבות

תשאף המערכת להגיע למצב , יכאשר מופר שיווי המשקל החברת .במרכיב אחד מוביל לשינויים במרכיבים האחרים

 דימויים התיאוריה משתמשת גם ב). 2008, דרוקר(הרמוני ותעשה כל מאמץ לחזור לקונצנזוס ולשיתוף פעולה בין חלקיה 

שיתוף . אדם והמולקולות מדמות את הקבוצות הנוצרות בחברהה האטומים הם בני םשלפיה,  מתחום הכימיהיםהלקוח

, מטרות משותפות ואינטגרציה חברתית, יים ללא הסכמה על ערכים משותפיםהפעולה בחברה אינו יכול להתק

  .)Abrahamson, 1978, ;Parsons, 1951(כשהסכמה זו מושגת באמצעות חינוך ותרבות ולא דרך כפייה 

וכי , הממלא את תפקידו ברצון ומציית לדרישות המערכת, התיאוריה מניחה שהאדם הוא יצור קונפורמי

כל אדם מאייש כמה תפקידים או סטטוסים . כדי להשיג תפקוד אופטימלי, א לשמור על איזון תמידיתפקיד החברה הו

 שיתנהג באופן מסוים ויקבל יחס מסוים פיםמכל אדם מצ. המגדירים את משימותיו ואת מיקומו בהיררכיה החברתית

  .במהלך האינטראקציה החברתית שבמסגרתה הוא מבצע את תפקידו למען החברה

אינו עומד בכך או שהוא מיותר הוא ואם , כל מוסד חברתי ממלא תפקיד החיוני לקיום החברה, אופןה באותו

 . )Parsons, 1977(סופו שייעלם , לחברה

תציע התיאוריה הפונקציונליסטית את , בהקשר לשאלות המחקר לגבי אופן ועיתוי ההקמה של רשות המים

  :ההסבר הבא

ושא המים גורם חשוב בעיצובה ונחשב לתנאי הכרחי ליצירת חברה חדשה היה נ, בראשית שנותיה של המדינה

תקופה זו התאפיינה בעלייה מסיבית שהובילה לפיתוח מואץ של החקלאות . במרחב המעובד והמושקה של ארץ ישראל

וי באמצעות מיצ, קובעי המדיניות באותן שנים רתמו את נושא המים להאצת התפתחות המדינה. ולבנייה בקצב מהיר

עם השנים התברר שכמויות המשקעים השנתיות . שהוזרמו מצפון הארץ לדרומה, וניצול מרב מקורות המים בישראל

 ,Galnoor(דבר שגרר אחריו משבר מים מתמשך , נמוכות מהכמויות שנשאבו, הממלאות את האקוויפרים ואת הכנרת

1980.(   

שתפקידן , )תת מערכות(כמה ועדות ) המדינה, קרי(מינתה המערכת , במצב זה של הפרת האיזון, לפי התיאוריה

גם מבקר המדינה באותן שנים . כדי להחזיר את המערכת כולה למצב הרמוני, היה לזהות את הבעיה ולהציע פתרונות

כאשר ריכוז , ליצור גוף בעל ראייה כוללת של צורכי משק המים: "שהמלצתם הגורפת הייתה, פרסם כמה דוחות בנושא

ממשלתי שבידיו הכלים והיכולת לנהל ולפקח בצורה הנכונה והיעילה ביותר את -היה בידי גורם מקצועיהסמכויות י

  ). 2011, אתר רשות המים" (משק המים בישראל

,  על הקמתה של הרשות הממשלתית למים ולביוב2007הוחלט בתחילת שנת , בעקבות מסקנות הדוחות השונים

  .  בהתבסס על המלצות הוועדות השונות, משק המים בצורה הטובה ביותרשקיבלה את הסמכויות הנדרשות לניהול 

  

  

  

  



 8

  התיאוריה של הביורוקרטיה הפוליטית

באמצע ,  טום להרשיר המחאה שכתב המתמטיקאי ניצני התיאוריה של הביורוקרטיה הפוליטית ניכרים כבר ב

 Once the rockets are up/ Who cares where they come down?/ That's not my : של המאה שעברה60-שנות ה

department!) Clifford, 1990, p. 161(.  

לא התחשבו בהשלכות של שיגור , שלטענתו, בשיר זה הביע להר ביקורת על אי המוסריות של מדעני הטילים

  .הטילים המשופרים שהם המציאו

שבדק את אופן קבלת , )Graham T. Allison(התיאוריה עצמה הוצגה לראשונה במחקר של גרהם אליסון 

  .1962בזמן משבר הטילים עם קובה באוקטובר , ב"ההחלטות במדיניות החוץ של ארה

  :ניתח את האירוע באמצעות שלושה מודלים, 1971שערך את המחקר בשנת , אליסון

  .שלפיו קבלת ההחלטות נעשית בידי גורם אחד בצורה רציונאלית) הרציונאלי(המודל הקלאסי .  א

כשבפועל , שלפיו התהליך והמבנים הארגוניים הם המשפיעים על קבלת ההחלטות, דל התהליך הארגונימו.  ב

טיב התפוקות שיוצרים ארגונים גדולים קובע את יכולתו של המנהיג ומשפיע עליו בקבלת החלטה על פעולה או על 

   .מדיניות מסוימת

אלא , עת לא כתוצאה מבחירה רציונאליתהגורס שמדיניות נקב, המודל של הביורוקרטיה הפוליטית.  ג

מ פוליטי אינטרסנטי בין אנשים המשמשים בתפקידי מפתח "וממו) bargaining games(כתוצאה ממשחקי מיקוח 

  ).Brower, 1997)  &Abolafia בסוכנויות ובמשרדי ממשלה המעורבים בתהליך קבלת ההחלטות

אלא תוצאה של מיקוח בין גופי ממשל , ה רציונאליאליסון מצא שתהליך קבלת ההחלטות בממשל קנדי לא הי

 ואף שמטרתם של הגופים המתמקחים - של ארגונו שנבעה מאינטרסים שונים –שכל אחד מהם הציג את עמדתו , שונים

  . )Clifford, 1990(נגזרה ממניע אישי וארגוני לקדם את חזונם המדיני 

  . גם על תחומים אחרים נוסף למדיניות החוץעם השנים התפתח מודל הביורוקרטיה הפוליטית והוחל 

אלא מגופים שונים המנסים , שות אחתיבבסיס התיאוריה מונחת הנחת היסוד שממשלות אינן מורכבות מי

  ;Halperin, 1974(ובד בבד שואפים להגדיל את כוחם , באופן רציף להגן על סמכויותיהם ועל שטחי המחיה שלהם

(Allison, 1971 .המדיניות ממשחקי מיקוח בין שחקנים מדרגי היררכיה שונים בתוך מעגלים מוסדרים נובעת, לפיכך 

, תהליכים ומהלכים אינם מתרחשים מכוח הוראה מגבוה או בתוקף פרוצדורה ארגונית שגרתית. של קבלת החלטות

 ; Eavey & Miller, 1996(אלא מסיכומם של מאבקי כוח ויכולות המיקוח שבין יריבים ובעלי ברית בנושא מסוים 

Allison, 1971( .  

כאשר החלטות הממשלה מתקבלות , מאבקי כוח אלה מתנהלים בין שחקנים רבים בעלי תפיסות עולם שונות

, הממשלה היא זירת המשחקים. אלא כתוצאה של המיקח והממכר המכונה פוליטיקה, בידיהם לא כבחירה רציונאלית

בסביבה כזו של קבלת . בכישרונם בסביבה לחוצה עם מידע חלקיוהשחקנים נושאים ונותנים ומשתמשים בכוחם ו

  ).Bendor & Moe, 1985(כוחו של השחקן וכישוריו הם בעלי השפעה מכרעת על תהליך קבלת ההחלטות , החלטות
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 על פני והעדפתם מסוימות קבוצות של האינטרסים מייצוג חפים אינם ,כמו שחקנים נוספים, הביורוקרטים

 ביצוע וסמכויות תקציבים חתירה להגדלת כמו ,עצמיים הם נגועים באינטרסים לעתים .החברה ללכ של האינטרסים

 ובהם אחרים של שחקנים מתמיכתם עוצמה שואבים  אנשי הביורוקרטיה.אחרות ביורוקרטיות בסוכנויות או מאבק

   .עמותות וגופי מדינה שונים, אינטרסים של חברות פרטיות קבוצות

, הן תולדה פוליטית של התפשרות ומיקוח בין המשתתפים השונים והן פועל יוצא שלהםההחלטות הסופיות 

מבוכה ובלבול של , פשרות, אלא תוצר של מאבקים, במובן זה שההחלטה שהתקבלה אינה דווקא הבחירה הראויה

כדי להבין ".  ;Clifford, 1990)2007, אסיסקוביץ(שיכולת ההשפעה שלהם משתנה , פקידים בעלי אינטרסים מנוגדים

יש צורך לזהות את המשחקים ואת , או ממה נובע דפוס פעולה מסוים של הממשלה, מדוע החלטת ממשלה התקבלה

 ,Allison" (ולקבל תחושה של מה שקרה בין השורות, המיקח והוויתורים שנעשו, להציג את הקואליציות, השחקנים

1971, p. 146(.  

היטיב לתאר מאבקים אלה , דות השונות שבדקו את ניהול משק המיםשהיה מעורב בווע, יחזקאל דרור' פרופ

  ":  לבנות מדינה-תזכיר לראש הממשלה "בספרו 

למרות שרבים , מערכת ממשל גרועה המוציאה תפוקה חלשה) 'צמחה פרא'כמעט כתבתי (בישראל התפתחה "

מה ועתירי ניסיון וגם במידה גוברת בעלי יז, מסורים, מהפוליטיקאים ועובדי המינהל כבודדים הם אנשים מוכשרים

אולם . גם יחידות לא מעטות בממשל הישראלי פועלות כשלעצמן בצורה סבירה ולעתים גם טובה. בעלי השכלה אקדמית

גדלה מערכת , כלומר. בני האדם הטובים למדי והיחידות הסבירות משתלבים בצורה המפיקה מוצר גרוע בסך הכל

' מלחמות היהודים'מושגים כמו . מקום לשפרן ולצרפן לתפוקה כוללת טובההמקלקלת את תפוקות מרכיביה ב

, ממחישים דרכי פעולה שבהן חלק גדול מהמרץ ומהכושר מבוזבז על התמודדויות בתוך הממשל ועל התשה הדדית

  ). 50' עמ, 1989, דרור" (במקום להתלכד להתמודדות מוצלחת באתגרים לאומיים משותפים

נראה כי התיאוריה של הביורוקרטיה הפוליטית תשיב על שאלות המחקר הנוכחי , ל"נלאור הנחות היסוד ה

  :באופן הבא

המשרד הממשלתי שהחזיק בסמכויות המים נהנה מהשפעה . המים בישראל הם משאב קיומי הנמצא במחסור

לנכס אליהם  ניסו משרדי ממשלה רבים לכן . ההתיישבות והגבולות, תהתשתיו, התעשייה, גם על תחומי החקלאות

במרוצת . כדי לקדם אינטרסים פנימיים ולהעצים את כוחם ואת מוטת השליטה שלהם,  בנושא המים שונותסמכויות

 ניגודי באותם לוקים ,ביניהם תיאום לצורך שהוקמו הגופים"המים לכך שנושא השנים הובילו מאבקי השליטה סביב 

  ).61' עמ, 2010, משרד המשפטים" (המים קמש של התנהלותו את תקינות מאפשרים שאינם אינטרסים

 1. גופים שונים חלקו ביניהם השפעה ישירה או עקיפה על משק המים18, לפני שהוקמה רשות המים, למעשה

כאשר הראשון היה אחראי למשק המים מאז קום , שני השחקנים העיקריים היו משרד החקלאות ומשרד האוצר

דוח ועדת מגן זיהה תופעה . מדינה וביכולתו להשפיע על התנהלות משק המיםוהשני שלט בתקציב ה, 1996המדינה ועד 

                                                 
, משרד הפנים, משרד החקלאות, משרד האוצר, משרד התשתיות, נציבות המים:  השחקנים בעלי סמכויות בנושא המים הם1

משרד : יש עוד שחקנים המשפיעים על משק המים, נוסף להם. ועדת הכספים של הכנסת, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה

, משרד החוץ, משרד התיירות, משרד התעשייה והמסחר, רשות החברות הממשלתיות, הממונה על ההגבלים העסקיים, םהמשפטי

  ).2009, פרנקל(משרד ראש הממשלה וועדת השרים לענייני חברה וכלכלה , משרד הדתות, משרד הביטחון
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במישור  החלטות בחסימת לעסוק להם ואל בישראל המים מדיניות קביעת על ממונים"זו וקבע ששני המשרדים אינם 

  ). 63' עמ, 2002, דוח מגן" (הטקטי במישור החלטות בביצוע או האסטרטגי

שתמכו , משרד המשפטים ומשרד האוצר, שהורכבה מנציגים של נציבות המים הוקמה קואליציה 2004בשנת 

מתוך מחשבה שגוף זה ינטרל התנגדויות מצד פוליטיקאים ומצד משרדי , בריכוז כל סמכויות המים תחת גוף אחד

  קואליציה זו זיהתה הזדמנות לקדם את מהלך 2.ויאפשר להם לממש את מדיניותם בתחום המים, ממשלה אחרים

בשל חולשה פוליטית יחסית של משרד החקלאות ושל משרד התשתיות ובזכות הרכב , הקמה של רשות המיםה

שהייתה אמורה לשמש כבסיס , ומנציבות המים) אוצר ומשפטים(הקואליציה משני משרדי ממשלה בעלי השפעה גדולה 

  . הארגוני שעליו תוקם רשות המים

להקים את רשות המים היה תולדה של פשרות ומאבקי כוח יישום ההחלטה , לפי התיאוריה הביורוקרטית

. בשלבי היישום השונים התנהלו מאבקים על סמכויות המים השונות. פוליטיים ולא של תהליך קבלת החלטות רציונאלי

תוצאות המאבק . ואף מחוצה לו, משרדי שמונה לצורך הקמת רשות המים-מאבקים אלה התנהלו בתוך הצוות הבין

חלק אחר איבד , כאשר חלק מהמשרדים הצליח לשמור על כל סמכויותיו ועל כוחו, כוחות חדש במשק המיםיצרו מאזן 

  .  מסמכויותיו וחלק נוסף הגדיל את כוחו ואת מוטת שליטתו במשק המים

  

  התיאוריה של סדר היום

הציבורי   היוםסדר קביעתל םשזיהה בתהליכי, (John, W. Kingdon)ון קינגדון 'תיאוריה זו פותחה בידי ג

כך שהיא תוגדר ,  המרכיב המסב את תשומת לבו של המדינאי לבעיה מסוימת-זרם הבעיה  ):streams(זרמים  שלושה

, אנשי מקצוע, שהציעו אינטלקטואלים,  הכולל את האלטרנטיבות השונות לפתרון-זרם המדיניות  ;כעניין מדיני

 הכולל שינוי במצב הרוח הלאומי או -והזרם הפוליטי  ;וניםביורוקרטים וקבוצות אינטרסים בתחומים ונושאים ש

  .)Kingdom, 1984(שעשויים להעלות או להוריד בעיה או עניין מדיני מסדר היום הציבורי , חילופי שלטון

עד שהם משתלבים לערוץ אחד , תלוי בלתי מתקיימים שלושת הזרמים האלה ומתפתחים באופן, בדרך כלל

  .והיא מאפשרת לקדם וליישם תוכניות מדיניות" חלון הזדמנויות"קודה זו נקראת נ. בנקודת זמן קריטית

, )גוף או ארגון אינטרסנטי המעוניין בקידום הרעיון(גורם משמעותי בתיאוריה של קינגדון הוא יזם המדיניות 

כאשר ות מגיע רגע האמת של יזם המדיני. המוכן להשקיע משאבים בתמורה להעלאת האינטרסים שלו לראש סדר היום

ייעזר בתמיכה כך שהוא בנקודת זמן זו הוא יחבר את שלושת הזרמים יחדיו . נוצר פוטנציאל לפתיחת חלון ההזדמנויות

  .את החלופה שלו לפתרון הבעיה בפני מקבלי ההחלטותכדי להציג , הפוליטית שגייס

 Policy(יעת מדיניות תיאוריית סדר היום של קינגדון מתייחסת לשלושה מתוך חמשת השלבים של קב

process( , שטבע החוקר האמריקני הרולד לאסוואל(Harold Dwight Lasswell) - קביעת סדר יום להחלטה )AS( ,

                                                 
י מים המשקפים את העלות הכלכלית למשק משרד האוצר רצה לנהל את משק המים על בסיס כלכלי ולקבוע תעריפ,  לדוגמה2

נציבות המים רצתה לקבל לידה כלים שבעזרתם תוכל לחזק את יכולות האסדרה וקביעת האסטרטגיה שלה בנושא ). 2008, מרידור(

ראיונות עם שביט ועם אנונימי ממשרד (י הקמת רשות ממלכתית "ומשרד המשפטים רצה לנטרל  התערבות פוליטית  ע, המים

    ).ותהתשתי
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 ומנסה לברר מדוע חלופות מדיניות מסוימות מגיעות לראש סדר היום -) DM(ושלב ההחלטה ) PD(הגדרת הבעיה 

  ). Lasswell, 1951(ות לא ואילו אחר, המדיני וזוכות לעבור לשלב היישום

השחקנים המעורבים בתהליך והדרך שבה : שני גורמים עיקריים משפיעים על קביעת סדר היום, באופן כללי

בכל רגע נתון יש בעיות שונות הממתינות לפתרון והצעות לפתרון , על פי התיאוריה. הרעיונות והפתרונות זוכים לחשיפה

 בד בבד חלים שינויים במצב הרוח הלאומי ובכלל זה גם חילופי שלטון .שלא תמיד מתאימות לבעיות הקיימות

)Kingdon,1984  .(  

וכמובן , והזרם הפוליטי זרם המדיניות ,זרם הבעיה :זרמים מושתתת תיאוריית סדר היום על שלושה, כאמור

  : להלן פירוט של מרכיבי התיאוריה. על פעילותו של יזם מדיניות

, את תשובת לבו של הציבור או של המדינאי לבעיה או להגדרה של בעיה מסוימת זרם זה מסב :זרם הבעיה

הזרם מעלה את . או לחלופין למוסס את הבעיה או להשתמש בחלופה קיימת, בשאיפה להתוות מדיניות ציבורית חדשה

וכן דרך , רבאמצעות קבוצות אינטרסים שונות או אירועים מיוחדים כמו משב, הבעיה לתודעתם של מקבלי ההחלטות

  ).Nicholas, 2007(משובים שהם תגובות פורמאליות ובלתי פורמאליות לתוכניות קיימות 

אופנות חדשות וחילופי גברא , שינויי שלטון,  זרם זה כולל שינויים במצב הרוח הלאומי:הזרם הפוליטי

כאשר סדר היום המדיני , ירתולהתפתחויות פוליטיות יש חלק משמעותי בקביעת סדר היום וביצ. בתפקידי מפתח שונים

לזרם זה השפעה גדולה על מידת סיכוייו של . הוא אותה רשימה של בעיות שהממשלה מחליטה שהן מחייבות פתרון

הרעיונות שאור יום כבר לא ישזוף אותם רעיון להגיע אל ראש סדר היום הציבורי או להיות מאוחסן בתחתית ערימת 

  ).Kingdon,1984( אותם

הקונצנזוס סביב . שרים וקבוצות אינטרס, חברי כנסת, רם הפוליטי הם אנשי ביורוקרטיה בכיריםהשחקנים בז

 ומונע מרצונם ליטול ,"בזאר תורכי"רשימת הבעיות שיש לטפל בהן נוצר דרך מיקוח בין המשתתפים המתנהלים כמו ב

תאם ליחסי הכוחות ולדינאמיקה שנוצרו ייקבע תוכנו של סדר היום בה, כפועל יוצא. חלק בתוכניות שיעלו על סדר היום

  ).;Nicholas, 2007 Kingdon,1984(בין השחקנים השונים 

, אנשי מקצוע,  זרם זה מכיל את כל האלטרנטיבות השונות שמציעים אינטלקטואלים:זרם המדיניות

  . ביורוקרטים וקבוצות אינטרס שונות

 במקרה של זרם המדיניות מדובר ברעיונות ,בניגוד למצב רגיל שבו מזהים בעיה ומחפשים לה פתרונות

ודרכם , ים בעיה ושינוי פוליטי יאפשר להיצמד אליהםומחפש" מרחפים באוויר"כאילו , ובפתרונות שהם תמיד בנמצא

מקבל ההחלטות ייגש למאגר הרעיונות כאשר הוא יידרש לפתור בעיה ", על פי גישה זו. לממש את הפתרון המוצע

 היכולים לשמש פתרונות שישתלבו עם תדמית מסוימת ,ב שבו הוא יחפש כמה רעיונות קיימיםשעלתה או לחלופין במצ

  . Kingdon, 1984, p.172)(" שהוא מנסה לבנות לעצמו

אפשר לומר שסדר היום מושפע מהזרם הפוליטי ומזרם הבעיה ואילו האלטרנטיבה לפתרון , באופן עקרוני

עד שהם  ,תלוי בלתי רמים אלה מתקיימים ומתפתחים בדרך כלל באופןז, כאמור לעיל. נבחרת מתוך זרם המדיניות

יש להדגיש שאין בשום זרם בפני עצמו כדי לקדם ולממש ". חלון הזדמנויות"משתלבים לערוץ אחד בנקודת זמן של 

גזר מרבית השינויים במ, למרות נדירותם, יחד עם זאת. וכי חלון ההזדמנויות נפתח באקראי לזמן לא רב, מדיניות

  Downs, 1972;  .(Kingdon, 1984(הציבורי נובעים מהופעת הזדמנויות כאלה 
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במקרים של דיוני תקציב או במועד סיומן של , לדוגמה,  לצפות את פתיחתו של חלון הזדמנויותאפשרלפעמים 

קורת המופנית כלפי בד בבד עם בי, מכיוון שאז חלים שינויים פוליטיים, תוכניות הדורשות אישור מיידי להמשך פעילותן

  . וכן צצות בעיות חדשות הדורשות פתרונות חדשים, פתרונות ישנים

או בגלל שבעיה חדשה תופסת את , חלון ההזדמנויות נפתח כתוצאה משינוי בזרם הפוליטי, באופן עקרוני

  ).Kingdon, 1984(תשומת הלב של נציגי הממשל ומקורביהם 

. צגו כפתרון לבעיה יהיה גדול יותר אם תהיה להן תמיכה פוליטיתהסיכוי שהאלטרנטיבות יו, כשצצה בעיה"

וכך , ינסה יזם המדיניות למצוא בעיות שאפשר להצמיד להן את הרעיונות שישמשו כפתרון, כשמתרחש אירוע פוליטי

  ).Kingdon,1984, p.175" (ייפתח חלון הזדמנויות

ו על קבוצה קטנה של יזמים שמילאו תפקיד כמעט תמיד אפשר להצביע על יזם מדיניות א: יזם המדיניות

יזמי מדיניות הם אותם אנשים המוכנים להשקיע משאבים בתמורה . נדה מסוימת לראש סדר היום'מרכזי בקידום אג

מקידום ערכים ומעצם , מתועלת אישית, הם מונעים מדאגה לבעיה מסוימת. להעלאת האינטרסים שלהם לסדר היום

  . ההנאה שבהשתתפות בתהליך

בזכות מומחיות בנושא או בזכות יכולת רטורית (ביכולת להישמע . 1: יזם מדיניות חייב להיות מי שניחן

בעקביות ובנחישות הדרושות להעלאת הנושא שוב . 4, מ"ביכולת גבוהה לניהול מו. 3, בקשרים פוליטיים. 2 ,)גבוהה

  .)Kingdon, 1984(ושוב בהזדמנויות שונות 

יצירת אירוע פוליטי או זיווג של , קידום הפתרון, דיניות דרך של קידום הבעיהנוקט יזם המ, בדרך כלל

מכיוון שהוא זה המכין את הקרקע לקראת פתיחתו של חלון , תפקידו של היזם חשוב מזה של הוגי התוכנית. "השלושה

יה שתוכל להיפתר הוא מסתובב בתוך ומסביב למשרדי הממשלה השונים ומנסה בחושיו החדים לקלוט בע. ההזדמנויות

לגבש קואליציה ולמצוא , הוא מנסה לחוש את הלך הרוחות במסדרונות הפוליטיים. באמצעות הפתרון שהוא מציע

הוא משנה ומעוות את הבעיות כך שיתאימו לרעיונות שהוא מנסה . סיטואציה שהוא יוכל לנצל לקידום הרעיון שלו

הוא ממתין בדריכות ובסבלנות לפתיחתו של , שהכין את הקרקעלאחר . ובה בעת מסלק רעיונות אחרים מהדרך, לקדם

     ).Kingdon, 1984, p.165" (חלון ההזדמנויות

לשזור ביחד את זה הזמן . כאשר יש פוטנציאל לפתיחתו של חלון הזדמנויותרגע האמת של יזם המדיניות מגיע 

אם , אבל . לשמש כפתרוןיכולהה שלו אכן להציג את המדיניות בפני מקבלי ההחלטות ולשכנעם שהחלופ, כל הזרמים

מכיוון שללא חיבור של , סיכוייו לקדם את החלופה שלו פוחתים באופן משמעותי, היזם לא זיהה את הרגע המסוים

 פוחתים בצורה לעלות לראש סדר היום המדיניסיכויי החלופה , שלושת הזרמים ופתיחתו של חלון ההזדמנויות

  .משמעותית

  :התיאוריה של סדר היום תשיב על שאלות המחקר הנוכחי באופן הבאשנראה , האלהד לאור הנחות היסו

 הוביל משרד האוצר את הדיון בעד ניהול משק המים על בסיס כלכלי טהור ואף פעל לביטול 70-מאז שנות ה

ציבות משרד החקלאות ונ, הלובי החקלאי, אולם. מכסות המים לחקלאות ולסבסוד החקלאות באמצעות מחירי המים

 המים מחירי להעלאת תוביל ,ניהול הצריכה על כלכליים עקרונות שהחלת חששם המים התנגדו למהלך זה בעיקר בשל

  .)2010, משרד המשפטים; 2002, דוח מגן(בחקלאים  ולפגיעה לחקלאות
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 שהציעו מבקר המדינה והוועדות שהוקמו לטיפול במשבר, משרד האוצר אימץ את הפתרון להקמת רשות המים

תאפשר לגוף כזה , שאינו נתון למרותו של שר, מתוך מחשבה שריכוז הסמכויות הכלכליות בידי גורם מדיני אחד, המים

תקצוב תשתיות כמו מתקני התפלה , קביעת תעריפי מים למגזרים השונים: להשפיע בצורה טובה יותר על נושאים כמו

 . לקדםשמשרד האוצר ניסה , וביוב ויישום חוק תאגידי מים וביוב

העולמי " קום.דוט"על רקע משבר ה, חווה המשק הישראלי לראשונה צמיחה שלילית, 2002-2001בשנים 

לפיטורים של כן טק בישראל ולצמצום הייצוא הישראלי ו-משבר זה הוביל לקריסת ענף ההיי. אקצה-ואינתיפאדת אל

  .טק ונותני שירות רבים-עובדי היי

שהעדיפו למשוך את , ל"וסר ביטחון כלכלי בקרב משקיעים מחואקצה יצרה מצב של ח-אינתיפאדת אל

, כדי לצאת מהמשבר הכלכלי נדרשו רפורמות חדות. השקעותיהם או להמתין להתייצבות במצב ביטחון הפנים בישראל

י פוליטיקא, נתניהו. שר האוצרתפקיד מונה בנימין נתניהו ל, 2003בתחילת . בוו לייצשיובילו, מקיפות ומהירות במשק

כמו רפורמת , הוביל מהלך לביצוע מספר גדול של רפורמות מבניות במשק, חזק האוחז בדעות ליברליות בנושא הכלכלה

  .בכר והרפורמה בקרנות הפנסיה

הזרם , )מצב של משבר(אגף התקציבים במשרד האוצר זיהה את נקודת הזמן הנכונה למיזוג של זרם הבעיה 

הוא השתמש . ולפתיחתו של חלון הזדמנויות) הרעיון של הקמת רשות המים(ניות וזרם המדי) בנימין נתניהו(הפוליטי 

תקופת המשבר . של הקמת רשות המים והציג אותו כאחד הפתרונות שיובילו לפתרון המשבר הכלכלי" המרחף"ברעיון 

יציאה צורך מאחר שנדרשו פעולות מהירות ל, אפשרה למשרד האוצר לקדם את הנושא ללא דיון ציבורי מעמיק

כשתפקידו היה לנטרל מתנגדים ותיקים , שר האוצר נתניהו גויס להוביל את הצד הפוליטי של המהלך. מהמשבר הכלכלי

חלון ההזדמנויות והרעיון של הקמת רשות  נפתח, משעה שהתאחדו שלושת הזרמים. ומתנגדים חדשים פוטנציאליים

  .הליך שבסופו הוקמה רשות המיםוכך הונע הת, המים הועלה כפתרון לראש סדר היום המדיני

  יזם המדיניות כמשיט סירה

אפשר לדמות את יזם המדיניות למשיט סירות ואת המדיניות שהוא מנסה , אם ניקח כדימוי את עולם השיט

  .שהוא מבקש להשיט בבטחה אל עבר הנמל שם מיושמות התוכניות המדיניות, ליישם לסירה

קרי הרעיונות , הוא ידאג לצייד אותה במיטב העזרים.  הסירה להפלגהיכין משיט הסירות את, לפני צאתו לדרך

  .ויוודא שאין בתחתיתה חורים וסתירות העלולים להוביל לטביעתה במהלך המסע, והנימוקים של אנשי המקצוע

הוא יחפש אמצעים שונים , מאחר שמשיט הסירות מבין שהסירה לבדה אינה חזקה דיה כדי לצלוח את המסע

או חיה פוליטית שתגן , כמו זוג משוטים שיוכלו לחלץ אותו מהבוץ הביורוקרטי שהסירה עלולה לשקוע בו, הלאבטח אות

שמא זו , מובן שהוא יידרש להאכיל את החיה הפוליטית שלו( שיפגוש בדרכו  אחרותעליו מפני חיות טרף פוליטיות

  .וספת אל ראש סדר היום הציבוריואף מפרש שבעזרת רוח תקשורתית גבית ייתן לו דחיפה נ, )תאכל אותו

שם להערכתו תתרחש , ינסה המשיט לאתר את המיקום הגיאוגרפי המדויק, לאחר שסיים לארגן את הסירה

נקודת המפגש בין הזרמים תהיה המקום הטוב ביותר להתחיל ). פוליטי, מדיניות, בעיה(שלושת הזרמים של התמזגות ה

אם . עלול כוחו של הזרם שלא להספיק להשטת הסירה, עלה אחד הזרמיםאם יבחר בנקודה גבוהה מדי במ. את השיט

  .ייתכן שהנהר יהיה גועש מכדי לאפשר את הורדת הסירה למים, יבחר בנקודת נמוכה מדי במורד הזרם
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. הוא יבלה את זמנו בהמתנה על החוף ובשיפור עמדות לקראת התמזגות הזרמים, לאחר שסיים את כל הכנותיו

אך הוא יודע שמיקומו של ,  יזהה המשיט את משיטי הסירות הנוספים המחכים להתמזגות הזרמיםעל הגדה שמולו

  .האחד אינו מדויק ושהחיה הפוליטית שעל סירתו של האחר תטביע אותו מייד עם כניסתו למים

ים לפעמ. מכיוון שהתמזגות הזרמים מתרחשת רק לפרק זמן קצר, על משיט הסירה להיות דרוך ומוכן כל הזמן

הזרמים גואים ללא , ולפעמים) עונת הבחירות, עונת התקציב(אפשר לחזות מראש את תקופות הגאות על פי עונות השנה 

  . כאשר מתחולל משבר כלכלי גדול השוטף את הארץ,הודעה מוקדמת

ישיט , בעת התמזגות הזרמים ידחוף המשיט את סירתו אל המים הסוערים ובעזרת הציוד המתאים שעליה

  .  אל עבר הנמל שם מיושמות התוכניות המדיניותאותה 

  

  

   סקירה היסטורית–התפתחות משק המים בישראל 

פרק זה יסקור את התפתחותו של משק המים בישראל מאז קום המדינה ועד לתחילת התהליך שהוביל להקמת 

ים המעורבים ועל  הגורמלהציג את, התנהלות התהליךל לתת רקעהמטרה בסקירה היסטורית זו היא . רשות המים

  . מידת המוטיבציה והמחויבות של כל אחד מהם להקמת הרשות

; 1964 עד שנת 1948משנת : לשלוש תקופות עיקריות המים בישראל ההיסטוריה של משקאפשר לחלק את 

, במהלך שנים אלה חל שינוי תפיסתי בניהול של משק המים. 2002 עד שנת 1986 ומשנת 1985 עד שנת 1965משנת 

  . Menahem,1998, ;(Galnoor, 1980: 2001, דוח מגן(הול מוטה אידיאולוגיה למשק מים מונחה חשיבה כלכלית מני

  1948-1964 –מים מים בששון 

. אפשר להגדיר את התקופה הראשונה של פיתוח משק המים בישראל כשאפתנית ומוצלחת במידה רבה

כאשר ישראל הגיעה לנקודה ,  עם הקמת המוביל הארצי1964-היא החלה עוד לפני קום המדינה והסתיימה ב, למעשה

  .שבה היא ניצלה את כל כמות המים הזמינים שלה

שנים אלה התאפיינו . בתקופה זו הכתיבה האידיאולוגיה הציונית את התפתחות משק המים,  הלכה למעשה

מטרתם העיקרית , ותן שניםבא. שחייבה פיתוח מואץ של החקלאות ובנייה בקצב מהיר, בעלייה מסיבית לארץ ישראל

מטרה שנגזרה ; של קובעי המדיניות הייתה לרתום את מרב מקורות המים בישראל ולהזרימם מצפון הארץ אל דרומה

תוכנן פרויקט המוביל הארצי לא על בסיס כדאיות , לפיכך. בשטח המדינהמהצורך ומהמחויבות להקים חברה חדשה 

ששאפה לפתח את ההתיישבות ברחבי הארץ עם דגש על הפרחת השממה , וניתאלא על בסיס האידיאולוגיה הצי, כלכלית

  ). 2002, דוח מגן(כיעד מדיני בפני עצמו , בנגב

לכן לא נגנזה שום , אלא לאמצעי להגשמת האידיאולוגיה הציונית, המים לא נחשבו לעוד משאב כלכלי, בפועל

ההיבט הכלכלי לא נכלל במערכת , ל יוצא מכךכפוע. תוכנית להקמת יישוב חקלאי רק בשל מחיר המים הגבוה

  . )Menahem, 1998 ; Galnoor, 1980,(השיקולים כאשר הוחלט להקים מפעל מים חדש 
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ולמתן הטבות של מחירי מים , מרכזיות נושא המים הובילה להתערבות של פוליטיקאים בצד ההיצע והביקוש

, אמונים על נושא המיםראשי משרד החקלאות שהיו . יוניתמוזלים לאותם גורמים שמימשו את חזון האידיאולוגיה הצ

 של ברור מאודוכך נוצר דפוס ,  על פני שמירת מקורות המים והאינטרס הציבורי בהווה ובעתידהעדיפו את צורך השעה

,  מבקר המדינה(שבו האידיאולוגיה משפיעה על המדיניות המכוונת את התכנון וההפעלה של משק המים , התנהלות

1990 .(  

 בקבלת לוותה, המים משאבי על שמירה פני על והתיישבות פיתוח של לאומיות מטרות קידום של ההעדפה

 פיתוח, ביטחון בעיות עם התמודדות תוך כדי, הארצי המוביל הקמת. מעולים וביצוע תכנון וברמת אמיצה החלטות

 התכנון במערך המים נושא שתפס בההר החשיבות על והעידה אדיר מפעל הייתה, מסיבית עלייה וקליטת הכלכלה

  .)2010, משרד המשפטים(בממשלה  לו שזכה ועל הגיבוי הלאומי

שעד , חוקק חוק המים, 1959בשנת . בתקופה זו נחקקו רוב החוקים המסדירים את סוגיית משק המים בישראל

, את נושא המים בכללותווהחוק היחיד המסדיר , עצם היום הזה הוא ההסדר המשפטי המקיף ביותר בנושא משק המים

כמו , המסדירים נושאים מסוימים בתחום המים,  חוקים נוספים18נחקקו , כמו כן. תוך קביעת מדיניות מרחבית כוללת

, דוח מגן (1965 -ה "וחוק רשויות הנחלים והמעיינות התשכ, 1957 -ז "חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי, למשל

2001.(  

אך אלה ביקרו , שפורסמו באותן שנים עסקו בצורה נרחבת בנושא המים כמעט מדי שנהדוחות מבקר המדינה 

  .את דרך הביצוע של הפעילות השונה במשק המים ולא את המדיניות הבסיסית שמאחוריה

  1965-1985 –מלחמות מים 

ת לבנון ומלחמ) 1973(מלחמת יום כיפור , )1967( מלחמת ששת הימים -בתקופה זו התחוללו שלוש מלחמות 

גם בהתייחסותה , ששינו את מדינת ישראל מבחינה ערכית ואידיאולוגית, )1977( ומהפך פוליטי אחד -) 1982(הראשונה 

מאז כהונתו של יורם , אחת התוצאות של שינוי זה הייתה ירידה חדה בתקציבי הפיתוח למשק המים. למשק המים

, המשיכה לצמוח בקצב מהיר, כמו גם שאר ענפי הכלכלה, החקלאות, בתקופה זו. ארידור כשר האוצר מטעם הליכוד

לנוכח התחרות הגוברת מצד מתחרים אחרים על תקציב ההשקעות של , והצורך בשימוש יעיל במים הפך להכרח אמיתי

  ).;Galnoor,1980; Menahem,1998;2001, דוח מגן(המדינה 

ר חוסר איזון גובר והולך בין ההיצע של נוצ, בתקופה שלאחר הקמת המוביל הארצי והנגשת המים לכל הארץ

, ראשי משק המים שראו בחקלאות אמצעי לפיתוח הארץ. מקורות המים הטבעיים לבין רמת הצריכה של האוכלוסייה

והתמקדו במציאת פתרונות , התאמצו להוכיח שהאידיאולוגיה הציונית יכולה לחיות בשלום עם מגבלות משק המים

במקום לעסוק בשאלה האם ישראל , התפלה ותפיסת מי גשמים ושיטפונות, בת מי קולחיןכמו הש,  מים נוספיםייצורל

 2002, דוח מגן(בהתבססה על מים זולים , יכולה להרשות לעצמה לקיים חקלאות בקנה מידה רחב כל כך

Menahem,1998; .(  

, 1966בקר המדינה משנת נראו ניצנים ראשונים של שינוי תפיסתי ביחס למשק המים וניהולו כבר בדוח מ, מנגד

 מכלל הכמויות 80%-הניצול ההולך וגובר של מקורות המים מגיע עתה ליותר מ: "שהתריע לראשונה על שאיבת יתר

מביא בהכרח לשאיבת יתר , הנמשך זה שנים, שיעור כה גבוה של ניצול. הפוטנציאליות של המים הטבעיים בישראל

  ).284-283' עמ, 1966, מבקר המדינה..." (בחלק מהמקורות
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מבקר המדינה . שהואשמו בבעיית המחסור,  הופנו חצי הביקורת כלפי מנהלי משק המים70-מאמצע שנות ה

. שהובילה לחיסול עתודות המים של ישראל ולפגיעה קשה באיכותם, העיר פעמים רבות על דרך הניהול של משק המים

סבסוד המים לצורכי . אלא מעשה ידי אדם, רמי טבעהמשבר במשק המים אינו תוצאה של גו", לטענת מבקר המדינה

מצב זה הטיל על משרד החקלאות ונציבות המים חובה . החקלאות גרם במשך כל השנים עודף ביקוש מלאכותי למים

ניהול לקוי של משק המים הוא שגרם לדלדול . במשימה זו הם לא עמדו. מוגברת למנוע ניצול יתר של מקורות המים

  ).55' עמ, 1990, מבקר המדינה" (  ופגיעה באיכות המים3 האוגר התפעוליחיסול, המאגרים

ובמיוחד למגזר , העלאת מחירי המים. "הפתרון שהציע המבקר היה להעלות את מחירי המים למגזר החקלאי

מבקר " (היא אמצעי חיוני למניעת המשך ההידרדרות המסוכנת של משק המים, עד שיושוו לעלותם הריאלית, החקלאי

  ).55-54' עמ, 1990, המדינה

יצוין עוד שהביקורת על ניהול משק המים רק גברה עם השנים והיא לא התמצתה בדוחות של מבקר המדינה 

  .בלבד

  1986-2002מטחי ביקורת  

- עם הפעלת המדיניות הכלכלית החדשה של ממשלת האחדות ב80-התקופה השלישית החלה באמצע שנות ה

הממשלה להכין את מכרזי ההתפלה כחלק ממדיניות של הגדלת חלקם ותפקידם של ונסתיימה עם החלטת , 1985

  . גורמים עסקיים פרטיים בפיתוח משק המים

והחל להתפתח ויכוח עקרוני בין אנשיו , משרד האוצר תפס את עמדת המתנגד הראשי לאופן ניהול משק המים

, י ביקש לשמור על הסדר הקיים ואילו משרד האוצרהלובי החקלא. לבין הלובי החקלאי בנוגע למים שהוקצו לחקלאות

רצה לנהל את משק המים על פי עקרונות , שלאחר המשבר הכלכלי הגדול גילה מעורבות רבה במדיניות הממשלה

 30- עד ל70- מ1986שירד בשנת , התוצאות הראשוניות של מאבק זה ניכרו בתקציב הפיתוח של משק המים. כלכליים

תוצאה נוספת של המאבק הייתה העברת הטיפול במשק המים ממשרד החקלאות למשרד ). 2002, גןדוח מ(מיליון דולר 

  .1996התשתיות הלאומיות בשנת 

, נמתחה ביקורת חריפה על שר החקלאות ועל נציב המים, 1987 משנת 37' בדוח מבקר המדינה השנתי מס

קור זמין להגדלת כמויות המים המוקצות ונטען שלאורך שנים הם נהגו לראות את כמויות המים שבמאגרים כמ

ביקר מבקר המדינה , כמו כן. עד למצב של אפיסת האוגר התפעולי, בלי להתחשב בהידלדלות מקורות המים, לצרכנים

  ).1987, מבקר המדינה(את ראשי משק המים על כך שלא יישמו את המלצות המבקר מדוחות קודמים 

צמצום תקציבי הפיתוח של משק המים והביקורת שכתב מבקר , תאולם על אף צמצום כוחו של משרד החקלאו

למרות שלושה מקבצים של , ושאיבת היתר מהאקוויפרים ומהכנרת נמשכה, לא ניכרה השפעה על צריכת המים, המדינה

 שילוב זה החמיר את מצב המאגרים וגדלה גם). 2001-1999 - ו1991-1989, 1986-1985(שנות בצורת ומחסור חמור במים 

  .סכנת הזיהום של מקורות המים

  

  

                                                 
  . נפח המים הניתן לניצול  ונמצא בין המפלס המרבי למפלס המזערי במאגר-אוגר תפעולי  3
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  ניסיונות להציב את רעיון הקמת רשות המים על סדר היום

פרק זה יסקור את הניסיונות שנעשו במהלך השנים להעלות לסדר היום המדיני את רעיון הקמתו של גוף 

 . עצמאי שירכז את כל ניהול משק המים בישראל

,  ניסיונות להעלות את ניהול משק המים לסדר היום המדינינעשו כמה,  של המאה העשרים90-מתחילת שנות ה

. דיונים בוועדות כנסת שונות ופרסום דוחות של מבקר המדינה שהתייחסו לנושא, באמצעות הקמת ועדות בדיקה

שירכז את כל , במסגרת ניסיונות אלה הועלה לראשונה באופן רשמי רעיון ההקמה של רשות המים  כגוף ממלכתי ניהולי

  .יות המים השונותסמכו

  דוחות מבקר המדינה

כאשר הביקורת , מבקר בהרחבה בנושא המיםהעסקו דוחות , 1949מאז הוקם מוסד מבקר המדינה בשנת 

יצא דוח שהתריע לראשונה על , 1966בשנת . הופנתה ברובה כלפי ביצוע המדיניות ורק חלקה התייחס למדיניות עצמה

 שמתח ביקורת חריפה על שאיבת היתר והפנה אצבע מאשימה כלפי מנהלי משק  יצא דוח נוסף1987ובשנת , שאיבת יתר

  ).1987, מבקר המדינה(המים 

ורעיון ההקמה של רשות המים , עסקו דוחות מבקר המדינה גם בצד הארגוני של משק המים, 1990החל משנת 

  .החל לקרום עור וגידים

  )1990דצמבר (ח על ניהול משק המים בישראל  "דו

בדוח . דוח מיוחד על ניהול משק המים בישראל, מרים בן פורת, הוציאה מבקרת המדינה, 1990 בדצמבר

ובכך גרמה , שבמשך שנים נהגה להקצות מים בכמות גדולה מכמות המים הזמינים, נמתחה ביקורת על נציבות המים

ון ואינו תוצאה של שנה שחונה  לא נבע מכוח עלי1990המצב של ראשית . "לחיסולן של עתודות המים ולפגיעה באיכותם

, 1990, מבקר המדינה" (אלא מניהול בלתי תקין של משק המים במשך שנים, בודדת או אפילו שתי שנים שחונות עוקבות

  ).13' עמ

הראשונה הייתה הפסקת . אלא הציע שתי חלופות לפתרון המשבר במשק המים, הדוח לא הסתפק בביקורת

מחיר המכירה הנמוך של המים למגזר החקלאי הוא במידה רבה "בטענה ש, לאותהסבסוד והעלאת תעריפי המים לחק

  ). 54' עמ, שם( "ולעיוותים חמורים במגזר החקלאי, הגורם להידרדרותו המתמדת של משק המים

האחריות לניהולו לידי גוף "כאשר הפתרון שהוצע היה העברת , החלופה השנייה התייחסה לניהול משק המים

ויבטיח את , לרבות המגזר החקלאי, אשר יביא בחשבון את צרכיו של המשק הלאומי, י וחסר פניותמקצוע, ממלכתי

  ).56' עמ, שם" (ואת אספקת המים בעתיד בצורה סדירה ואמינה, איכות מי השתייה למשקי הבית

עי תמכו בהקמת גוף ניהול מקצו, ח על ניהול משק המים בישראל"רוב המומחים שהעידו במסגרת הכנת הדו

  . למידת עצמאותו של גוף כזהו  לסמכויותיואך מבקרת המדינה מצאה שהדעות היו חלוקות בנוגע, וביצועי למשק המים

, הדוח עורר הדים רבים בתקשורת ובעקבות פרסומו ערכה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

מסקנות מבקר , אולם בסופו של דבר. 1991שבע ישיבות בששת החודשים הראשונים של , כ דוד ליבאי"בראשותו של ח

  ). 2002, דוח מגן(עקב החלפת הממשלה ונציב המים , המדינה לא יושמו
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ודוחות , יצוין שגם בשנים הבאות לא ירד נושא המים ורעיון הקמת רשות המים משולחנו של מבקר המדינה

.נוספים נכתבו בנושא
4

  

ד הארגוני של משק המים וחיווה את דעתו על כשלי הניהול עסק בצ, לדוגמה) 1993 (44' דוח מבקר המדינה מס

עד כה לא גובשה מדיניות : "מבקרת המדינה דאז מתחה ביקורת על העדר מדיניות במשק המים. של ראשי משק המים

שנתית ולא נקבעו כללים לאישור הקמתם של מפעלי -לא הוכנה תוכנית רב, כוללת ומחייבת לניהול משק המים במדינה

נמתחה ביקורת על ניהול משק המים ועל אי הפרדה בין הגורם המתכנן , כמו כן). 504' עמ, 1994, מבקר המדינה(" מים

  .לגורם המבצע ולמפקח על הביצוע

  1997 -) ועדת ארלוזורוב(בישראל  המים אספקת של הניהול לבחינת הוועדה

לאור , ראשותו של שאול ארלוזורובב, הוקמה הוועדה לבחינת הניהול של אספקת המים בישראל, 1995בשנת 

  . ההתנהלות ויחסי הגומלין במשק המים והמאבק בין משרד האוצר לבין החקלאים על מחיר המים לחקלאות

מחיר המים אמור לשקף את מחיר עלותם , קרי. הגישה שהנחתה את חברי הוועדה הייתה כלכלית במהותה

  . הקצאתם כדי לייעל את, המלאה בכל המגזרים

הגברת , ת הוועדה שיקפו את הגישה הכלכלית ותמכו בחיסכון במים באמצעות העלאת תעריפי המיםהמלצו

במטרה לאפשר לגורמים , "מקורות"ים יקרה וצמצום הריכוזיות של חברת -השימוש במי קולחין במקום התפלת מי

  ). 1997, דוח ארלוזורוב(פרטיים להיכנס לשוק המים 

 המים נציב החליש את, שונים ומשרדים גופים בין סמכויות המים שפיזורמסקנה נוספת של הוועדה הייתה 

הוועדה סברה כי יש צורך בחיזוק נציבות . אפקטיבית מים מדיניות וליישם פוליטיים בלחצים לעמוד ביכולתו ופגע

  .הפוליטי ושל הדרג אינטרסנטיים גופים של מהשפעות הקצאת המים ותעריפי המים המים ובניתוק

ההמלצה הייתה שגוף זה ייהנה . המים כל סמכויות אתתחתיו שהוצע היה הקמת גוף ממלכתי שירכז הפתרון 

 בידי שתישאר חוץ מהאחריות המיניסטריאלית ,ממשלתי כלשהו כפוף למשרד מעצמאות מקצועית ומנהלית ולא יהיה

  .הלאומיות התשתיות שר

, 1997הצעה לאישור הממשלה לקראת תקציב אימץ את המלצות הדוח והגיש אותן כ, דן מרידור, שר האוצר

אך , את ההצעה לממשלה, יעקב נאמן, שנה לאחר מכן חזר והעלה שר האוצר. אך הממשלה נמנעה מלקבל החלטה

  ). 2002, דוח מגן(ירדה ההחלטה מסדר היום הציבורי , בעקבות התנגדותם של אריאל שרון ורפאל איתן

  2002  -) מגן דוח( ים ועדת החקירה הפרלמנטארית לנושא משק המ

הוקמה , בעקבות הידלדלות מקורות המים והחשש הגובר מפגיעה באספקת המים הסדירה לחלק מהצרכנים

  .כ דוד מגן" חו שלבראשות,  ועדת חקירה פרלמנטארית לבחינת משק המים2001בשנת 

קבעה  , ארלוזורובבהתייחסה לוועדת. המים בעבר משק דוח הוועדה סקר באופן נרחב ומקיף את התנהלות

 התנגדותם עקב זאת. האוצר משרד המלצות למרות ,יושמו ולא הובאו לאישור הממשלה לא המלצותיה כי ועדת מגן

                                                 
 דוח ,1997משנת  48 ' מס המדינה דוח מבקר, 1993משנת  44 'מס המדינה מבקר דוח ,1991משנת  42 'מס המדינה מבקר  דוח4

 2000 משנת 53' מס המדינה מבקר דוח, 2000משנת  51 'מס המדינה מבקר
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 ניהול הצריכה על כלכליים עקרונות שהחלת חששם רקע על ,הלאומיות התשתיות ושר החקלאות שר ,נציב המים של

  ).2010, משרד המשפטים(ים בחקלא ולפגיעה לחקלאות המים מחירי להעלאת תוביל

תוצאה עגומה ומדהימה זאת : "ובהתייחסו למשבר המים קבע, דוח הוועדה לא חסך שבטו מראשי משק המים

אשר התעלמו מהכתובת הרשומה כבר שנים רבות על , היא פרי הבאושים של מחדל מתמשך של הממשלות בישראל

ואף לא בגלל העלייה החדה , גרמו לירידה בכמות הממטריםש, המשבר לא נגרם רק בגלל השינויים האקלימיים. הקיר

דוח !" (הכישלון המהדהד הוא בעיקרו מעשה ידי אדם. בהיקף האוכלוסין בחמישים השנים האחרונות וברמת החיים

  ).6' עמ, 2002, מגן

 הגופים לריבוי קשורים המים משק בניהול שהליקויים הייתה הוועדה של העיקריות המסקנות אחת

היחס בין גודל האחריות לבין מספר הרשויות האחראיות הוא . "העניינים ביניהם ולניגוד בו הפועלים לתייםהממש

כך פחתה , כי ככל שנתרבו הרשויות והגופים האחראים או הקשורים לאחריות על משק המים, לוועדה הסתבר. הפוך

ם של משרדי האוצר והחקלאות על קביעת הדוח ציין במיוחד את השפעת ).12' עמ, שם" (האחריות של כל אחד מהם

   .למרות שאינם אמונים על כך, המדיניות של משק המים

כמו . הפתרון שהוצע לבעיית ריבוי הגופים היה צמצום של מעורבות הממשלה בהקצאת המים ובשימוש בהם

שינוי זה תישאר למרות . שלא במסגרת משרד ממשלתי כלשהו, נציבות המים תהפוך לרשות עצמאית ומקצועית", כן

להסדיר , תפקידה של הרשות יהיה לנהל. האחריות המיניסטריאלית לגבי משק המים בידי השר לתשתיות לאומיות

מדיניות הממשלה , בהתאם להוראות עדכניות בחוק רשות המים, ולכוון את משק המים ברמה הארצית והאזורית

  ).שם, שם" (והמלצותיה של מועצת המים

אחת ממסקנותיה העיקריות של הוועדה . ר הכנסת" הדוח של ועדת מגן על שולחנו של יוהונח, 2002ביוני 

המליצה גם ועדת מגן על הקמת רשות מים עצמאית , כמו קודמותיה. הייתה שמשק המים מנוהל בצורה שאינה מספקת

  .שתרכז בידיה את כל סמכויות המים

ראתה  ,אל רשות המים מידי השר המשנה יקתחק סמכות את להעביר שהמליצה ארלוזורוב לוועדת בניגוד

  .לשפר את תוקפם כדי, בחקיקת משנה בידי הרשות המחוקקת המוסדרים מגן לנכון להשאיר את הנושאים ועדת

הוא סבר שכדי לקיים . ראה בדוח זה הזדמנות להוציא לפועל את הקמת רשות המים, שמעון טל, נציב המים

. בידי משרד הבריאותחוץ מהסמכויות הנמצאות , תחת קורת גג אחתויות המים יש להעביר את כל סמכ, משק מים יעיל

אולם הממשלה לא , בבקשה שיפעל לאימוץ מסקנות דוח מגן, אביגדור ליברמן, הוא פנה לשר התשתיות דאז, בתחילה

  5.נתקלה בסירוב לשיתוף פעולה, אריאל שרון, גם פנייה ישירה אל ראש הממשלה. הסכימה לדון בנושא

הדיון . בעיקר בשנים שחונות במשקעים, עלה כמה פעמים למוקד הדיון הציבורי" משבר המים בישראל"נושא 

  6.ופחות סביב ניהול משק המים, הציבורי נסב בעיקר סביב דרכים להגדלת ההיצע ולצמצום הביקוש למים

יבורי לפתרון משבר כאשר גבר הלחץ הצ, הדוחות השונים שנסקרו בפרק זה נכתבו גם הם בשנים השחונות

הוא נשטף כלא , אזי בשנה ברוכת גשמים, המים אל ראש סדר היום הציבוריצב משק ואם בשנה שחונה זינק מ. המים

  .  היה

                                                 
  שמעון טל, )ירוס(' דוד ירוסלביץ:  ראיונות עם5
ייבוא מים מטורקיה במיכליות ענק וגרירה של , הקמת מתקני התפלה,  הפתרונות שעלו היו צמצום החקלאות בצורה משמעותית6

  .קרחון מאנטרקטיקה
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אך לא הגיע לידי יישום , 1990הרעיון להקמת רשות המים הועלה כבר בדוח מבקר המדינה משנת , ברוח זו

. שחששו פן הקמת רשות מים תפגע בחקלאים, אוריינטציה חקלאיתבעקבות התנגדותם של חברי כנסת ושרים בעלי 

  . הדוחות שנכתבו לאחר מכן נגנזו אף הם והושארו להעלות אבק על מדפי ההיסטוריה של משק המים

  

 

  הצבת רשות המים על סדר היום

, צר במשרד האוסגן הממונה על התקציבים באגף התקציביםהנערכו כמה פגישות בין , 2004בתחילת שנת 

אין  , עקב גרסות סותרות. באותן פגישות עלה גם הרעיון להקים את רשות המים. שמעון טל, לבין נציב המים, אמיר לוי

 . איש איש משיקוליו, בעיקר לאור העובדה ששניהם תמכו בנושא, לדעת מי העלה ראשון את רעיון ההקמה

אריאל , הממשלה דחה אותו ראש 2002בשנת לאחר ש, היה זה ניסיון שני להקים את רשות המים, מבחינת טל

,  בהקמת רשות המים אחת משלוש יוזמות לרפורמה שהגה צוות של אנשי אגף התקציבים ראהלויאמיר , לעומתו. שרון

   7.רשות החשמל ורשות התקשורת, רשות המים: שהוא עמד מאחוריו

והחלו גישושים ראשונים , יבות המים את הצוות הבכיר בנצנציב המיםעירב , לאחר סדרת מפגשים בין השניים

שהתערבה בעניין על פי , דידי לחמן מסר, מול משרדי הממשלה השונים בתיווכה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

.ומאחר שהאמינה בעצמה בקידום הנושא, לויאמיר בקשתו של 
8
   

ח לשכנע אותו להגיש והצלי, מודי זנדברג, פנה אגף התקציבים במשרד האוצר אל שר התשתיות, בד בבד

.בראשות שמעון טל, משרדי להקמת רשות המים-לממשלה הצעה למנות צוות בין
9

  

 הממשלה החליטה, "צמצום הרגולציה במשק המים"תחת הכותרת , 15.8.2004 מיום 2439' בהחלטה מס, ואכן

, ריות בתחוםהמים ותרכז את הסמכויות הרגולטו בניהול משק רשות מים ממשלתית שתעסוק לפעול להקמת"

  ). 1' עמ, 2004, 2439החלטה " (משרדי-להמלצות הצוות הבין בהתאם

: וחבריו יהיו, טלשמעון משרדי שבראשו יעמוד -את הצוות בין ימנה הלאומיות התשתיות ששר,  נקבעבהחלטה

ל המשרד להגנת "סמנכ, גיל יניב, עוזר שר התשתיות, ינון זריבי, ל חברת מוטורולה העולמית"בעבר סמנכ, רמי גוזמן

ראש מינהל משק המים העירוני והממונה על התאגידים , שלמה דולברג, ל משרד החקלאות"מנכ, יוסי ישי, הסביבה

  ). 2006, טל(סגן הממונה על התקציבים באוצר , ואמיר לוי, נציגת משרד המשפטים, נגה רובינשטיין, במשרד הפנים

  

  

                                                 
 אמיר לוי , בכיר ברשות המים:   ראיונות עם7
  התשתיות' ימי ממשאנונ, לוי, יוסי דרייזין:  ראיונות עם8

האחת דיברה על אופיו הענייני והלא : התקבלו שתי תשובות,   לשאלה מדוע הסכים מודי זנדברג למהלך של הקמת רשות המים9
: שיערה, תשובה אחרת מפיו של בכיר לשעבר במשרד התשתיות. שלא חשש ממהלך שיחליש את משרדו, כוחני של שר התשתיות

, ביבי נתניהו, הוא שמח לסייע למקורבו. אין עתיד והחל לרקום את המשך עתידו הפוליטי" שינוי"מודי זנדברג זיהה שלמפלגת "
  ."כדי שבתמורה יסייע לו ביבי לעבור לליכוד, להעביר את הרפורמות במשק המים והחשמל, שהיה שר האוצר
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  :באיםמשרדי מונה לבדוק את הנושאים ה-הצוות הבין

   .אופן הקמתה של רשות המים  .א

 .בתחום משק המים בין הגורמים השונים הסמכויות חלוקת  .ב

                               וכן הגדרת הכפיפות של הרשות , התפקידים בתחום משק המים שירוכזו ברשות המים הגדרת  .ג
   של הרשות עםיחסיה ומערכת, התשתיות הלאומיות לשר בעיקר ,השונים הממשלתיים לגורמים
  .הממשלה הרלוונטיים משרדי

 .המבנה הארגוני של הרשות  .ד

  .הקמת הרשות החקיקה הנדרשת לשם  .ה

  .לוחות הזמנים והשלבים לתחילת פעילותה של הרשות  .ו

 

, המים גורמי המים כולו שיאחד את כל למשק האחד; להגיש שני מודלים חלופיים התבקש הצוות, כמו כן

עוד התבקש הצוות למסור את  ).2004, 2439החלטה (ממשק המים האחר  לחקלאות ם המפריד את משק המי- והשני

.2005 באפריל 30  עד ליום לענייני חברה וכלכלה לוועדת השריםהמלצותיו 
10

  

 דיונים בנציבות המים לקראת ההקמה

דים שעסקו בהגדרת מטרות ויע,  ועדות שונות בתוך נציבות המיםנציב המיםמינה , לאחר החלטת הממשלה

הוועדות קיבלו ליווי של יועץ ארגוני ויועצים . במבנה הארגוני העתידי ובעקרונות ההקמה של רשות המים, למשק המים

  11.משרדי- להתכונן לקראת מפגשי הצוות הביןנציב המיםשאחד מתפקידיהם היה לעזור ל, מקצועיים

 מטרות -רשות מים ממשלתית "שם מסמך ב, גיורא שחם, חיבר היועץ החיצוני, בעקבות הדיונים הפנימיים

  .שעסק במטרות ויעדים חיצוניים למשק המים ובמטרות הקשורות להתנהלות יעילה של משק המים עצמו, "ויעדים

החקלאות , היקף ההתיישבות החקלאית ופריסתה: המטרות והיעדים החיצוניים התייחסו לנושאים כמו

המים כמרכיב מרכזי בהסדרים מדיניים עתידיים והקטנת , לחהכנרת וים המ, שמירת הטבע, הנופית כמוצר ציבורי

  .המעורבות הישירה של הממשלה בפעילות הכלכלית במשק

המליץ היועץ על חיזוק משק המים ,  במסגרת המטרות והיעדים הקשורים להתנהלות יעילה של משק המים

על אבטחת כמויות המים ואיכות המים , )כמות ואיכות(על שמירת מקורות המים הטבעיים , תוך כדי פישוט הרגולציה

על הסדרת ניקוז הנחלים למניעת שיטפונות תוך כדי שמירת הערכים הסביבתיים והכלכליים של הנחל ומרחב , לצרכנים

  ).17.2.2005, שחם(על שיפור השירות לצרכני המים ועל ייעול התפעול והפיתוח , הנופש סביבו

אלה , י דעות בין בעלי תפקידים שונים בנציבות המים לגבי השאלהבמהלך הדיונים הפנימיים התגלעו חילוק

  . סמכויות צריכות לעבור ממשרדי הממשלה השונים אל רשות המים

סבר שיהיה זה נכון לרכז את כל סמכויות המים מכל גופי , שהיה סגן נציב המים למקצוע, )ירוס(' דוד ירוסלביץ

תמכה , וזכתה להשפעה רבה בנציבות,  ששימשה כמנהלת אגף ניהול צריכה,ל"נגה בליץ ז. המדינה השונים תחת גוף אחד

  12.בעמדה זו

                                                 
  )1לחוק המלא ראה נספח מספר  (10
  
  דרייזין, בכיר ברשות המים:  ראיונות עם11
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ואף רצה לסמן גבול , נציב המים טל לא היה מעוניין בסמכויות של משרד הבריאות הקשורות למים, לעומתם

ות הסביבה כך שהאכיפה תוטל על המשרד לאיכ,  של המשרד לאיכות הסביבההברור בין סמכויות רשות המים לבין אל

  13.ואילו הטיפול בזיהום יהיה בסמכותה של רשות המים

חתרו כל החברים בדיונים לקבל אחריות על פיתוח משק המים במתכונת של משק מים סגור , נוסף לכך

המשמעות המרכזית של משק כזה היא מזעור יכולתו של משרד האוצר להשפיע על מדיניות משק . מבחינה תקציבית

 לבסוף הוחלט כי בדיוני 14.ליטה על תקציבי הפיתוח וניהול הנושאים דרך חלוקתם לפרויקטים שוניםבאמצעות ש, המים

וכי נושא הסמכויות שיועברו , משרדי יש להבטיח את היעדים והמטרות כפי שהוגדרו וסוכמו בנציבות המים-הצוות הבין

  ). 2006, טל(משרדי -לרשות ייקבע במהלך דיוני הצוות הבין

  משרדי -ת הביןדיוני הצוו

-הפגישה הראשונה נערכה ב. 2005 חודשים בשנת 11 פגישות במהלך 11משרדי -בסך הכל ערך הצוות הבין

, בתחילתה.  לצמצום הרגולציה במשק המים2439 ' מסחמישה חודשים לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה, 6.1.2005

בבחירת , דון בקביעת נוהלי עבודה של הצוותהחלו ל, לאחר שבירך טל את כל המשתתפים והדגיש את חשיבות הצוות

  . משרדי ובסקירת היעדים של משק המים-יועצים לצוות הבין

  : אלהבמהלך המפגשים הבאים עלו לדיון נושאים 

  ; הצגת מיפוי סמכויות בנושא המים במשרדי הממשלה והקונפליקטים במשק המים. 1

  ;  שהכין גיורא שחם רשות מים ממשלתית על בסיס המסמך-מטרות ויעדים . 2

  ; ד נגה רובינשטיין" עו-הצגת מבנים שונים של רשויות מפקחות . 3

  ;  אורי אולניק-משרדי להקמת רשות ממשלתית לתקשורת -הצגת עבודתו של הצוות הבין. 4

  ; ניהול משק המים באקוויפר החוף- 1  הערות לדוגמה -הצגת כשלים בניהול משק המים . 5

  ;ד יצחק אלסטר"  עו- שבאוסטרליה Queenslandמים במדינת הצגת מבנה משק ה. 6

  ; משרדי-  הצוות הבין-דיון על חקלאות . 7

  ;  חיים אילתה-הצגת רשות החשמל . 8

  ;  שלמה דולברג-מינהל משק המים העירוני . 9

  ;   יוסי ישי-הצגת עמדתו של משרד החקלאות בעניין הקמת רשות מים ממשלתית . 10

  הכשלים הוצגו על ידי נציב המים בישיבות  (לדוגמאות הכשלים בניהול משק המים התייחסות . 11

 ;)משרדי- של הצוות הבין5- ו4'       מס

  ; מרדכי מרדכי- מים וביוב -הצגת עמדתה של הרשות לשירותים ציבוריים . 12

  .הצגה ודיון במסמך עקרונות הפעולה של רשות המים. 13

  

  

  

                                                                                                                                                             
  ן עם ירוס ראיו12
   ראיון עם טל13
  טל, אנונימי מרשות המים:  ראיונות עם14
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  ל חברי הצוות  סמכויות ועמדות הפתיחה ש

משרדי נציגים מכל משרדי הממשלה שבאחריותם נמצאו -כלל הצוות הבין, חוץ מנציג של משרד הבריאות

 .סמכויות המים השונות

בכל , באופן רשמי הםמשרדת הפתיחה של ולהציג את עמד הבמה  אתהנציגים לא קיבלו, במהלך דיוני הצוות

שאת חלקן השמיעו נציגי , שרד גובשו דעות ועמדות לגבי הקמת הרשותבכל מ, יחד עם זאת. הנוגע להקמת רשות המים

  .גם אם לא באופן ישיר, המשרדים

יש להתוודע לרקע , משרדי-כדי להבין את התנהלות הנציגים של המשרדים השונים במהלך דיוני הצוות הבין

  . הנוגע לכל משרד ממשלתי ולסמכויות המים שהיו באחריותו

  
  יחה של נציבות המיםסמכויות ועמדות הפת

מניעת ההידלדלות , שמירת האיכות, פיתוח, פיקוח שוטף, ניטור, נציבות המים הייתה אחראית לניהול

הוראות וצווים לפי חוק , נציב המים החזיק בידיו סמכות בלעדית להוצאת רישיונות. וההקצאה של משאבי המים

  ).2009, פרנקל(כן לניהול ופיקוח שוטף על רשויות הניקוז לאחריות על מדידות מים ו, לפיקוח על קידוחי מים, המים

דגש . שחיבר גיורא שחם, " מטרות ויעדים–רשות מים ממשלתית "עמדת נציבות המים התבססה על המסמך 

שלעתים הם , ניהול יציב ותקין של משק המים וקיום שיקולים לאומיים ארוכי טווח: "שני היעדים הבאיםקיבלו מיוחד 

  ). 5' עמ, 3משרדי -צוות בין" (לפעילות הרשותחיצוניים 

 של שיתוף הפעולה בין חברי הצוות והעברת ציגו קו מפויס והדגישו את חשיבותואנשי נציבות המים ה

לא מדובר על כוונה של הצוות להעביר סמכויות : " אף הצהיר,)ירוס(' דוד ירוסלביץ, סגן הנציב. הסמכויות בהסכמה

"  הסמכויות צריכות להיות בהתאם להצדקה אמיתית של ניהול משק המים. ורמים המעורביםבכוח ובלי תיאום עם הג

  ).4' עמ, 2משרדי -צוות בין(

ביצוע מה תמיכה בהעברת הכלים הכלכליים וכלי התכנון ונרש, בנוגע לסמכויות שיעברו לרשות המים

ניסו נציגי נציבות המים , יחד עם זאת). 5 'עמ, 2משרדי -צוות בין(תחת קורת גג אחת , הרגולציה על כל גופי המים

חלק גדול מהפונקציות "טל אף העריך ששמעון ו, לשמור על ערפול מסוים לגבי הסמכויות הספציפיות שיעברו אל הרשות

חלק , בנוסף. שסביר להניח שתכלול את נציבות המים, רשות מים ממשלתית, ירוכזו תחת גוף אחד, שהיום מפוזרות

' עמ, 2משרדי -צוות בין)" (בריאות הציבור(כגון איכות מי השתייה , יכו להיות תחת משרדים אחריםמהפונקציות ימש

4 .(  

  סמכויות ועמדות הפתיחה של המשרד לאיכות הסביבה

נוסף , באחריותו של השר להגנת הסביבה היו סמכויות להתקנת תקנות למניעת זיהום מים וסמכויות אכיפה

יש לציין שסמכויות , אבל. כמו חוק רישוי עסקים וחוק למניעת מפגעים, ת גם למיםלחקיקה סביבתית אחרת הנוגע

   ).2009, פרנקל(הביצוע של כל התחומים האלה היו נתונות בידי נציבות המים 

ולכל היותר , מקריאת הפרוטוקולים מתקבל הרושם שהמשרד לאיכות הסביבה היה אדיש להקמת רשות המים

חוץ מאשר , לא נרשמו שום הערות מצד נציג המשרד) כולל(עד לפגישה השישית . א ייפגעוביקש לוודא שסמכויותיו ל



 24

, 6, משרדי-צוות בין ( שיגרום נושא המיםבשאלה לגבי מעורבותה העתידית של רשות המים בנושא השפעות חיצוניות

  ). 5' עמ

יפול בזיהום הקרקע ומי בכך שהאכיפה והט, התנה הנציג את תמיכת משרדו בהקמת הרשות, בהמשך הדיונים

טל במכתב אל (והטיפול בנושא הניקוז יכלול גם את הסדרת פרק הנחל , התהום יהיו באחריות המשרד לאיכות הסביבה

  ). 2005, שר התשתיות

  סמכויות ועמדות הפתיחה של משרד הפנים

, ם שר האוצרביחד ע, באותה עת היה שר הפנים אחראי לקביעת תעריפי המים בתחום הרשויות המקומיות

היו לו סמכויות לעניין שירותי ביוב ואספקת מים ברשויות , נוסף לכך. ועדת הכספים של הכנסת ושר החקלאות

תכנון ובנייה , וסמכויות סטטוטוריקה, שכללו אישור חוקי עזר לעניין היטלים ואגרות בתחום המים והביוב, המקומיות

  ).2009, קלפרנ(לתשתיות ומפעלי מים , בין היתר, הנוגעות

שכללה גם את , מינהל המים שימש כזרוע המבצעת של המשרד בנושא אספקת המים ברשויות המקומיות

גוף מבצע נוסף של משרד הפנים היה . האחראי לרישוי ופיקוח שוטף על תאגידי המים והביוב, הממונה על התאגידים

ות המידה בעניין הרמה ואיכות השירותים שעל שהיה מופקד על קביעת אמ,  מים וביוב-הרשות לשירותים ציבוריים 

   ).2009, פרנקל(קביעת כללים בעניין תעריפי מים וחישוב העלות של שירותי המים , התאגיד לתת לצרכניו

, משרדי-לא השתתף בדיוני הצוות הבין,  מים וביוב-ר הרשות לשירותים ציבוריים "ל ויו"מנכ, מרדכי מרדכי

 מים -שבה תיאר בפני המשתתפים את עבודת הרשות לשירותים ציבוריים , 2.6.2005-חוץ מאשר בפגישה השביעית ב

ועד לחודש מרס , 2001 - לחוק תאגידי מים וביוב109לפי סעיף , 2002מאז הקמת הרשות הציבורית בשנת , לטענתו. וביוב

דכי קבל לא אחת לפני מר. היא פעלה ללא כוח אדם מתאים לביצוע כל המטלות שהטיל עליה חוק התאגידים, 2005

מינוי של נציגי -אי. גורמים שונים במשרדי האוצר והפנים על כך שלא מונו שני נציגי ציבור במועצת הרשות הציבורית

' עמ, 2008, מבקר המדינה( בשל העדר מניין חוקי 2005-2004ציבור פגע ביכולת המועצה לקיים ישיבות במהלך השנים 

366-365 .(  

מאחר , כי היה אדיש לגורל הרשות שבראשה עמד או שהשלים עם העברתה לרשות המיםאפשר רק לשער שמרד

    ).2006, הורוביץ(ל משרד התקשורת "הוא מונה לתפקיד מנכ, 18.6.2005-ב, ששבועיים לאחר מכן

משרדי -היה מעורב בדיוני הצוות הבין, שלמה דולברג, נציג משרד הפנים בוועדה ומנהל מינהל המים, לעומתו

הסמכויות הדרושות לניהול "מכיוון ש, הוא טען שסמכויות מינהל המים צריכות להישאר במשרד הפנים. ופן אקטיביבא

המיפוי המוצע צריך לנטרל את הסמכויות , לכן. ואינן בידי המשק העירוני, משק מים ארצי כבר קיימות בידי נציב המים

דולברג סבר כי מאחר שרוב הסמכויות ). 5' עמ, 2משרדי -יןצוות ב" (שמראש לא דורשות ריכוז תחת רשות המים שתקום

צוות (יהיה זה יעיל יותר להשאירן במשרד הפנים , הסטטוטוריות לטיפול במשק המים העירוני נמצאו בידי שר הפנים

  ). 6' עמ , 3משרדי -בין

ממונה על תאגידי הגמיש נציג משרד הפנים את עמדותיו והסכים להעביר את מינהל המים וה, בהמשך הדיונים

רק כאשר יסתיים תהליך ההוצאה של מחלקות המים מהרשויות המקומיות והעברתן לידי , המים והביוב לרשות המים

, טל במכתב אל שר התשתיות(ובתנאי שתכנון התאגידים ייעשה בהתייעצות עם רשות המים ולא באישורה , תאגידי מים

2005 .(  
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  קלאותסמכויות ועמדות הפתיחה של משרד הח

לקביעת תעריפי המים המסופקים לחקלאות , שר החקלאות היה אחראי להקצאת מים ולקיצוב מים לחקלאות

  ).2009, פרנקל(ולפיקוח על רשויות הניקוז 

 להעברת סמכויותיו לרשות ושמר משרד החקלאות על התנגדות, משרדי-לאורך כל המפגשים של הצוות הבין

שייצג את משרד החקלאות , יוסי ישי, ל משרד החקלאות"מנכ. ורך בהקמת גוף זהואף הציב בסימן שאלה את הצ, המים

מדוע לא ניתן לפתור את הבעיה ללא הקמת רשות וכיצד הרשות יכולה לעזור לפתור את "לא הבין , משרדי-בצוות הבין

". ו משתפים פעולהגם משרד החקלאות וגם משרד הפנים הי, אילו היה מועמד לרשות הנציב התקציב הדרוש... ?הבעיה

ולכן הדרך הנכונה לפעול , כי להשגת מטרות אין להעביר סמכויות מנקודה לנקודה, ההיגיון אומר: "ישי הוסיף גםיוסי 

זאת משום שהעברת סמכויות היא עניין זמני . תהיה מציאת איזונים בין היעדים השונים ובהתאם לסדרי העדיפויות

' עמ, 2משרדי -צוות בין" (בנקודת הראות וסדר העדיפויות לאינטרס הציבורי: התלוי בהחלטות המתקבלות באותה עת

5 .(  

הבטחת יעדים חיצוניים כמו : "ישייוסי הדגיש , בהתנגדו להעברת הסמכויות ממשרד החקלאות לרשות המים

 אפשרית אך ורק באמצעות שמירת הסמכות לקביעת תעריפים ומכסות מים, היקף החקלאות ופריסת ההתיישבות

העברתן לגוף מרכזי אחד תשלול את כניסת "וזאת משום ש, )6' עמ, 3משרדי -צוות בין" (לחקלאות בידי שר החקלאות

משרדי -צוות בין" (השיקול הלאומי של שמירה על החקלאות ותבסס את החלטות אותו גוף על שיקולים כלכליים בלבד

  ).6' עמ, 1

לכן ראוי שיישאר , ל משק המים אלא בנושא שימור הקרקעהוא טען שחוק הניקוז אינו קשור בניהו, כמו כן

הפתרון שהוא הציע היה חלופה המאפשרת את הפרדת משק המים לחקלאות ממשק המים . בסמכות משרד החקלאות

  .האחר

  סמכויות ועמדות הפתיחה של משרד התשתיות

עם . המים של ישראללמשרד התשתיות הלאומיות הייתה אמורה להיות השפעה מכרעת על קביעת מדיניות 

חוץ מעניינים שנותרו בסמכותם של , הועבר אליו ממשרד החקלאות נושא הטיפול במשק המים, 1996הקמתו בשנת 

כל הסמכויות שהועברו למשרד התשתיות הועברו מתוקף החלטת ממשלה בלבד והן אינן , אולם. משרדי ממשלה אחרים

 ).2002, דוח מגן(משתקפות בחוק המים 

המחזיק בתקציב , הוא המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, ע במשרד התשתיות חוץ מנציבות המיםהגוף המבצ

  . הקמת תשתיות ביוב ברשויות ולדאוג לתחזוקתןל תמיכה ופיקוח ספקפיתוח שנתי של מאות מיליוני שקלים ותפקידו ל

נציג . ות המיםכך גם נציג משרד התשתיות שימש אופוזיציה ערה להקמת רש, כמו נציג משרד החקלאות

אך הוא התנה את הקמת , לא התנגד עקרונית למהלך, ד ינון זריבי"עו, ל המשרד לתשתיות לאומיות"יועץ מנכ, המשרד

ובכך שהנציגות של השר תיהנה מרוב במועצת רשות המים שתקבל את , הרשות בכך שתהיה כפופה לשר התשתיות

   ). 4' עמ, 8משרדי -צוות בין(ההחלטות הקשורות למשק המים 
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: או כפי שניסח זאת גורם ממשרד התשתיות, חשש משרד התשתיות מאובדן סמכויותיו בנושא המים, למעשה

עוד לפני הוועדה היה ברור לי שהמטרה של כל המהלך היא לחסל את השר שאחראי על משק המים ולהעביר את "

   15".הסמכויות לגוף חלש שאגף התקציבים יוכל לשלוט בו

   הפתיחה של משרד המשפטיםסמכויות ועמדות

דידי לחמן , המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, למרות שלא היו ברשות משרד המשפטים סמכויות בנושא המים

תמך משרד המשפטים , בתקופתה. הייתה הפקידה הבכירה ביותר שהשתתפה בתהליך ההקמה של רשות המים, מסר

סמכויות הרגולציה לפקידים על חשבון הגורמים ובהעברת , במהלכים להקמת רשויות בעלות עצמאות מוגבלת

.הפוליטיים
16   

ד נגה "עו, משרדי ומנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים-נציגת משרד המשפטים בצוות הבין

בשני , לדבריה. מצאה קווי דמיון בין הניסיון להקמת רשות המים לבין הניסיון להקמת רשות התקשורת, רובינשטיין

המטפלים במשאב רגיש הסובל ,  ניסיון להקים רשות עצמאית בתחום שיש בו מספר רב של רגולטוריםהמקרים היה זה

נבעו משיווק לא נכון של הנושא ומהחיפוש , הכשלים העיקריים ביישום ההקמה של רשות התקשורת, לטענתה. ממחסור

  ).3משרדי -צוות בין(אחרי הפתרון המושלם במקום למצוא את הפתרון המספק 

כאשר המליצה לו להתמקד במספר מצומצם של סמכויות ולקבל , טלהנציב ה דומה הציגה לחמן מסר בפני עמד

  17.רשות מים רזה ולא להילחם בחזיתות רבות ולצאת מופסד בכולן

  סמכויות ועמדות הפתיחה של משרד האוצר

, קביעת היטלי הפקהל, אחראי לקביעת תעריפי המים לפי חוק המיםהיה ,  ביחד עם שרים אחרים,שר האוצר

משרד , כמו כן. ובסמכותו לאשר מחירים בצווי רכישת מים שמוציא נציב המים, כללי מענקים לפיתוח מפעלי השבה

שביכולתו לאשר או למנוע , אגף התקציבים: באמצעות שניים מאגפיו, האוצר משחק תפקיד מרכזי במשק המים

שבאחריותו נתון הפיקוח על , ואגף החשב הכללי, "ורותמק"תקציבים למשרדים השונים העוסקים במים ולחברת 

  ).2002, דוח מגן; 2009, פרנקל(ההוצאות הממשלתיות בתחום המים ועל הוצאת מכרזים 

על סמכויות משרדיהם או הציעו פתרונות " הגנה"שהתמקדו ב, משרדי-בהשוואה לשאר חברי הצוות הבין

רכז מים , ואמיר שביט, סגן הממונה על התקציבים, בראשות אמיר לוי, ההובלה והדומיננטיות של אנשי האוצר, כלליים

הבעיות הקיימות , באו לידי ביטוי במשנה הסדורה שלהם לגבי מצב משק המים, וביוב באגף התקציבים של המשרד

  .והאופן שבו יש לטפל בהן

בגלל ריבוי הסמכויות , ולמשרדי טען לוי שאחת הבעיות של משק המים נעוצה בסוגיית הניה-בדיוני הצוות הבין

כי המצב של ריבוי , נקודת המוצא לדיון של הצוות צריכה להיות. "המותיר למעשה את כל המגזרים מופסדים מהמצב

הפתרון הוא יצירת גוף אחד שיש לו ", לכן, "הוא מצב בלתי נסבל שדורש שינוי, סמכויות ברמת ניהול של תחום אחד

-צוות בין" ( על כל שרשרת המים מהפקת המים עד המים המושבים לחקלאותיכולת גם לראות וגם לקבל החלטות

  ).  6' עמ, 1משרדי 

                                                 
  התשתיות'  ראיון עם אנונימי ממש15
 לוי, פולק, התשתיות' אנונימי ממש:  ראיונות עם16
  ראיון עם בכיר ברשות המים17
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 כפי שהציעו לאורך השנים הדוחות , סמכויות המים תחת גוף אחדכלמשרד האוצר לא היה מעוניין לרכז את 

צעים בעלי משמעות שתחת אחריותם פעלו הגופים המב,  אלא התמקד בסמכויות של משרדי הפנים והתשתיות,השונים

הסמכויות לגבי משק המים , התעריפיםנושאי האוצר רצה להעביר לאחריותה של רשות המים את . תקציבית

כשהיעד המרכזי היה להעביר את יחידות הביצוע ולא את היחידות , המוניציפאלי והסמכויות בנושא הקולחין

.הרגולטוריות
18

  

         כדי להקים רשות , שהיו תחת סמכותו,  תעריפי המים מוכן לוותר על קביעת היההאוצרלצורך ההקמה 

על פי המודל של הרשות להגבלים , פוליטית שתהיה עצמאית מבחינה מקצועית ותתנהל בצורה כלכלית יעילה-א

.שיוכל לתפקד בעתיד ללא תלות בו, המטרה הייתה ליצור גוף בצלמו ובדמותו של משרד האוצר, למעשה. עסקיים
19

  

  

  ת ומאבקיםקואליציו

אולם איש , משרדי היה ההסכמה על הצורך בהקמתה של רשות המים- חברי הצוות הביןהמכנה המשותף לרוב

 שהתהליך היה מלווה הרגיששביט ממשרד האוצר אמיר . מהמשתתפים לא היה מוכן לוותר בקלות על סמכויותיו

  . כתוצאה מהקמת רשות המיםספוגרדו יכאשר כל נציג הגיב לפי רמת הפגיעה שהוא חזה שמש, במאבקי כוח ואגו

, חברים אחרים בצוות סברו שנציגי האוצר פעלו מאחורי גבם ונהגו לסכם את תוצאות הישיבה עם שמעון טל

  20.עוד טרם התחיל המפגש

האחת הורכבה מנציגים : משרדי לשתי קבוצות-אפשר לחלק את חברי הצוות הבין, בהתחשב בכל האמור לעיל

קבוצה זו . שתמכו בגישה הכלכלית לניהול משק המים,  מאנשי נציבות המיםשרד המשפטים ומחלקל משרד האוצר ומש

 הקבוצה השנייה הורכבה מנציגים של משרדי הממשלה 21.הייתה מתואמת ונציגיה נהגו לקיים פגישות התייעצות

ו כי ניהול המים ומאחדים מאנשי הנציבות שגרס, שהתנגדו להעברת הסמכויות של משרדיהם לטובת רשות המים

למרות שכל חבריה חשבו שאין זה נכון להתייחס אל , קבוצה זו לא הייתה מתואמת. כמוצר תשתית בסיסי אינו הפתרון

  .המים כאל משאב כלכלי בלבד

עוררו אנטגוניזם כלפי המשרד בקרב אחדים מחברי , הדומיננטיות והדוגמטיות של נציגי משרד האוצר בוועדה

  . שבמהלך הפגישות מתחו ביקורת על מעורבותו הגדולה במשק המים,משרדי-הצוות הבין

משרד : " ממשרד החקלאותישייוסי טען , בדיון על העיכוב בשדרוג של תקני איכות מי הקולחין, לדוגמה

  ).7' עמ, 4משרדי -צוות בין" (אין בעיה פרט למשרד האוצר... האוצר זה הגורם היחידי שתקע את התהליך

הבעיה של הנציב היא : "את זכות הווטו של האוצר בקבלת החלטות במשק המים ואמרעוד הוא האשים 

  ). 5' עמ, שם" (מעורבות יתר של משרד האוצר בביצוע ההחלטות

קיים שיתוף פעולה מלא של " הפנה גם הוא אצבע מאשימה כלפי האוצר וטען כי  ממינהל המיםדולברגשלמה 

הבעיה של השנים האחרונות בביצוע ... אין ויכוח בכלל בין שני הגופים. ינציבות המים עם מינהל משק המים העירונ

  ).3' עמ, 5משרדי -צוות בין" (הפתרון נעוצה במשרד האוצר

                                                 
 שביט, אנונימי מרשות המים:  ראיונות עם18
 לוי, פרנקל:  ראיונות עם19
 אנונימי מרשות המים, התשתיות' אנונימי ממש, ירוס, שחם, מיםבכיר ברשות ה: ראיונות עם 20
  לוי, טל, ירוס, בכיר ברשות המים, פולק:  ראיונות עם21
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מדיניות כלכלית של : "דרייזין מנציבות המים התנגד לגישת האוצר לניהול משק המים באומרויוסי ואילו 

כלומר מעורבות האוצר בניהול משק , ית על פעילות משק המיםממשלה היא יעד חיצוני והיא בעלת השפעה משמעות

  ).6' עמ, 3משרדי -צוות בין" (המים

הצטרפה לביקורת של דרייזין , חנה פרנקל, גם מי ששימשה בעבר כיועצת המשפטית של משרד החקלאות

  ).3' עמ, 7משרדי -ת ביןצוו" (רשות מים שרואה אוצר זו תפיסה כלכלית ולא איחוד כוחות וצמצום רגולטורים: "וטענה

  

  

  קבלת החלטות

די לחשוב על המלאכה המתישה של עריכת , אחריות אדירה, קשה מאוד מעשה הכתיבה"

מה שאירע היום יוצב לפני , לצורכי אפקט הולם,  או ,אחר כך ההוא, קודם זה, האירועים לפי סדר הזמנים

או הווה , כגון העבר כאילו הוא עכשיו, םלא פחות מסוכני, ומעשי לוליינות אחרים, מה שהתרחש אתמול

בעת ובעונה , לא יצליחו להעלות על הכתב, אבל ככל שיתאמצו המחברים, כנמשך בלי התחלה ובלי סוף

  ).10' עמ, 1992, סאראמאגו ("שני אירועים שאירעו בעת ובעונה אחת, אחת

  

ערכו נציגים של משרדי , דימשר-באותה תקופה שבה נערכו המפגשים של הצוות הבין, 2005במהלך שנת 

חלק מהמפגשים יוחד בעיקר לנושא . מפגשים אקראיים ומתוכננים בקשר להקמת רשות המיםגם הממשלה השונים 

  . ההקמה ובחלק אחר היה זה נושא אחד מיני רבים שעלו לדיון

א את שביל במטרה למצו, במבנה ובסמכויות של רשות המים העתידית, במדיניות,  מפגשים אלה עסקו במהות

בהתאם לסמכות שניתנה לצוות , שישכנע את כל הגורמים לתמוך או לפחות לא להתנגד להקמת רשות המים, הזהב

פגישות כאלה נערכו בין נציבות המים לבין המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות וגם בין משרד  .משרדי-הבין

   22.התשתיות והחקלאות, האוצר ונציבות המים לבין משרדי הפנים

והפכו את , משרדי להגיע להכרעה-איבדו נציגי משרד האוצר את אמונם ביכולתו של הצוות הבין, בשלב כלשהו

במטרה להעביר את הרפורמה הנוגעת להקמת רשות , הפגישות עם משרדי הממשלה השונים לערוץ משא ומתן עוקף

  .המים דרך חוק ההסדרים

או לומר אם היה בכלל ניסיון כן מצדם של , בר האמון הזהקשה להצביע במדויק על נקודת הזמן שבה חל מש

נראה . ליישם את החלטת הממשלה להקים את רשות המים משרדי-נציגי האוצר לבטוח ביכולתו של הצוות הבין

-הוועדה הבין:  "ם לשפוט לפי דבריו של אמיר שביט ממשרד האוצרא, שמלכתחילה מידת האמון הייתה מוגבלת

  23".אבל כשהיא קמה חשבתי שיש סיכוי סביר שהוועדה לא תגיע לסיכום, ח"יתה כסתמשרדית אולי לא הי

רמז בפגישה השלישית של , שהיה מעורב בניסיון להקים את רשות התקשורת, ם אמיר לוי ממשרד האוצרג

ש לשכנע במקרה הנוכחי י, בניגוד לרשות התקשורת. "משרדי מה דעתו על יכולתו של הצוות להגיע לסיכום-הצוות הבין

  ). 7' עמ, 3משרדי -צוות בין" (את הצוות עצמו בצורך להקמת רשות מים ממשלתית

                                                 
 ירוס, לוי, טל:  ראיונות עם22
  ראיון עם שביט23
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 נראה שלוי כבר ידע מהי -  אז הוצג בפני הצוות הניסיון להקים את רשות התקשורת- ואילו בפגישה הרביעית

, אורי אולניק, ורתלוי שאל את מי שעמד בראש הצוות להקמת רשות התקש. הדרך המועדפת עליו להקמת רשות המים

  ).5' עמ, 4משרדי -צוות בין(ואולניק השיב בחיוב " ?האם רשות התקשורת הייתה קמה, אם זה היה בחוק ההסדרים"

יצוין שגם בפגישה השישית . משרדי להתכנס אחת לשבועיים או חודש-נהג הצוות הבין, עד לפגישתו השישית

ההיעדרות הבולטת .  נציג ממשרד האוצראףלא השתתף , חודשייםשנערכה רק כעבור , של הצוות וגם בפגישה השביעית

למשרד האוצר יש נוהג קבוע ליזום הצעת החלטה : "שאמר, יוסי ישי, למשל של נציג משרד החקלאות, גררה תגובות

 .ועדהולהיעדר מדיוניה ולפתע להניח המלצות מוכנות של ה, את פעילותה" להרדים"ולאחר שזו מוקמת , להקמת ועדה

הוא מתנגד לוועדה , ואם זה יקרה שוב, ישי מתנגד בתוקף לדרך בה המלצות נכתבות שלא בשיתוף ובמסגרת הוועדה. י

  ). 2' עמ, 7משרדי -צוות בין" (זו

התנהלות הוועדות מסוג זה : אני מבקש לחזור על הערתי מהדיון הקודם: "בפגישה השמינית הוסיף ישי

פורום בהובלת , והשני, של חברי הוועדה המתכנס והמתדיין" תצוגה"פורום , האחד: מתקיימת בשני מסלולים מקבילים

לא יעלה על הדעת שהוועדה תעבור לסדר היום על צורת התנהלות כזו של . האוצר שכותב את מסקנות הוועדה מראש

  ). 2' עמ, 8משרדי -צוות בין" (המלצות מראש

  

 משרדי-ערוץ עוקף הצוות הבין
24

  

 במקביל המתנהל , ישי לא טעה בדבריו כשהלין על ערוץ משא ומתן נוסףיוסי ,  זהכפי שאכן יוכח במחקר

  . משרדי-דיוני הצוות הביןל

 ניהלו נציגי האוצר ונציגי נציבות המים מפגשים עם הדרגים הבכירים והפוליטיים של באותו זמן, כאמור

 .משרדי הממשלה המעורבים בתהליך
25

  

היה זה משרד האוצר שהוביל את , יגי האוצר לנציגי נציבות המיםיצוין שלמרות שיתוף הפעולה בין נצ

פעלו נציגיו , אך בסופו של דבר, משרדי-אמנם הוא התבסס על ניירות עמדה שהוגשו במסגרת הצוות הבין. התהליך

.לקידום מטרותיו של המשרד במשק המים
26

  

הסמכויות של מהמבנה ומקרוניות למרות הסתייגויותיו הע, נציב המים טל העדיף להצטרף למהלך של האוצר

  27".מאשר שלא תקום בכלל, העדפתי שתקום רשות מים למרות המגבלות: "כי, רשות המים המתהווה

שהיה בעל ברית משמעותי ושותף לדרך ולמדיניות , משרד האוצר הסתייע רבות בשירותיו של משרד המשפטים

שניסיון ,  הרשות להגבלים עסקיים ורשות התקשורת,כמו רשות החשמל, הנוגעת להקמת רשויות שעצמאותן מוגבלת

.הקמתה כשל
28   

                                                 
, ישייםמבוססים כל האירועים והמאורעות שקרו בערוץ זה על ראיונות א, מכיוון שאין עדויות בכתב המתעדות ערוץ עוקף זה 24

 שנערכו עם אנשי המפתח בתהליך הקמת רשות המים
  טל, ירוס, שביט:  ראיונות עם25
 דרייזין, טל:  ראיונות עם26
  ראיון עם טל27
 פולק, התשתיות' אנונימי ממש:  ראיונות עם28
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, שהיו מעורבות גם בהקמת רשות החשמל, וגם דידי לחמן מסר, ד נגה רובינשטיין"עו, נציגת משרד המשפטים

הן ליוו . תמכו במהלך ההקמה של רשות המים מיומו הראשון, ניסיון ההקמה של רשות התקשורתברשות הדואר ו

, רוב העזרה הייתה משפטית. ד את העבודה על חוק ההסדרים ועזרו לנציגי האוצר לקדם את מהלך ההקמהבאופן צמו

אך בעת הצורך הן עסקו גם בשכנוע של נציגי משרדים שונים בדבר נכונות ההצעה של משרד האוצר להקים את 

   29.רשותה

  

  מ מול משרד הבריאות"המו

, כתם בהקמת רשות המים היה פשוט והסתיים בהצלחההמשא ומתן מול נציגי משרד הבריאות על תמי

כשבמשרד הבריאות הבינו שגם בנציבות המים וגם במשרד האוצר איש אינו מעוניין בסמכויות המים שהיו באחריות 

.משרד הבריאות
30   

  מ מול המשרד לאיכות סביבה"המו

הדבר שיועברו סמכויות אם פירוש , התנגד המשרד לאיכות הסביבה להקמתה של רשות המים, לעומת זאת

ר "ד, ל"והמשנה למנכ, ר מיקי הרן"ד, לית המשרד"במקרה זה נערך המשא ומתן מול מנכ. המים שלו לרשות שתוקם

, השניים טענו שנושא המים מרכזי מאוד במשרדם. שנחשבו לשחקנים חזקים מאוד מבחינה פוליטית, יוסי ענבר

 נציגי משרד האוצר זיהו את הכוח הפוליטי שעמד מולם ומיהרו 31.ושהעברת סמכויות המים תעקר את המשרד מתוכן

הסמכויות שלהם בכל מקרה לא היו "שביט הסביר זאת בכך ש. למשוך את ידם מהמשא ומתן בתמורה לתמיכה פוליטית

  32". היעד המרכזי היה שיחידות הביצוע יעברו ולא היחידות הרגולטוריות... קריטיות למה שרצינו לעשות ברשות המים

 עוד המשיכו לשאת ולתת מול המשרד לאיכות הסביבה בניסיון  המיםנציבות מ'לביץירוסדוד טל ושמעון 

כאשר הוצע שהמשרד לאיכות הסביבה יטפל באכיפה ואילו רשות המים , להסדיר את הגבולות בין סמכויות המשרדים

  33.הסתיים ללא הכרעהמ זה לא "מו,  אבל.תטפל בזיהום המים

  ד הפניםמ מול משר"המו

מכיוון שהם סברו , מלכתחילה לא התערבו שר הפנים ואנשי משרדו בתהליך ההקמה, חוץ מנציג מינהל המים

והעדיפו שפרויקט ההקמה של תאגידי המים , משהוא מועילכי נושא המים ברשויות המקומיות מהווה נטל יותר 

יתבצע תחת גוף )  לפני שהחל לצאת אל הפועלשכבר אז היה בפיגור של חמש שנים וחלפו עוד ארבע שנים(העירוניים 

  34.אחר

בניהול  משא ומתן מוצלח , שלמה דולברג, יצוין שכמה מרואיינים ציינו את מיומנותו של מנהל מינהל המים

  35.מול אנשי משרד האוצר

                                                 
 שביט, טל:  ראיונות עם29
 שביט, טל:  ראיונות עם30
 תהתשתיו' אנונימי ממש, בכיר ברשות המים:  ראיונות עם31
   ראיון עם שביט32
  ירוס, טל:  ראיונות עם33
 ירוס, ישי:  ראיונות עם34
 דרייזין, טל, בכיר ברשות המים:  ראיונות עם35
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 בדיוני הצוות, אך בד בבד, מ שקט"כשמול אנשי האוצר הוא ניהל מו, במקרה זה הוא נקט טקטיקה דו ראשית

ואף מתח ביקורת נוקבת על מעורבותו הכושלת של , לכל מהלך ההקמההשמיע התנגדות נחרצת  הוא, משרדי-הבין

  .האוצר במשק המים

כי סיכמנו אתו , שלמה דולברג ממינהל המים הסכים להעביר את מינהל המים ממשרד הפנים", בסופו של דבר

הסכים לפשרה זו כי מה שקורה , שר הפנים,  גם אופיר פינס.כשהוא כבר לא יהיה בתפקיד, שזה יקרה רק בעוד שנתיים

".בעוד שנתיים כבר לא מעניין
36   

פעל מאחורי הקלעים לקידום שתי , מרדכימרדכי ,  מים וביוב-ל הרשות לשירותים ציבוריים "נראה שגם מנכ

שרדי הפנים והאוצר האחת הייתה לעזור לעובדי הרשות לשירותים ציבוריים להגיע להסדר מול מ. מטרות נפרדות

רק , וב מים ובי- עובדי הרשות לשירותים ציבוריים 14מתוך , ולראיה, בכך הוא הצליח. ולהעבירם לתפקידים אחרים

  . עברו לרשות המים כשזו הוקמהארבעה

שם תועדו חילופי , ללמוד מדיוני ועדת הכספיםאפשרות לכיוון פעולה נוסף של מרדכי מרדכי ניתן אולי על 

  :הבאיםהדברים 

, לרשות זו... בהצעת החוק הזאת אנחנו מציעים מבנה משפטי של רשות ממשלתית עצמאית: ... קובי הבר"

  .תהיה מועצת רשות, ל "שיהיה לה מנכ

  .ל יהיה מרדכי מרדכי"המנכ: ר יעקב ליצמן"היו

  ?ממתי בחוקים יש שמות פרסונאליים: אבשלום וילן

  ? אני טועההאם. זה חלק  מהחוק: ר יעקב ליצמן"היו

  ).26' עמ, 21.5.2006, ועדת הכספים" (?מי אמר שטעית: אביגדור יצחקי

 ומרדכי ,לא צלח, אם אכן היה ניסיון כזה, ל רשות המים"ניסיון ההתמודדות לתפקיד מנכ, בסופו של דבר

  ). 2008, מבקר המדינה; 2006', הורוביץ (2005תפקיד שהוא מונה לו ביוני , ל משרד התקשורת"נשאר מנכ

  מ מול משרד התשתיות"המו

בתפקידו כשר ). פואד(בנימין בן אליעזר , בקידום ההקמה של רשות המים היה שר התשתיות גורם חשוב וחיוני

ונדרשה תמיכתו הפעילה לקידום הצעת מחליטים בממשלה , נציבות המים ומשק המיםאחראי על היה הוא התשתיות 

ל שר התשתיות חיונית לצורך העברת המינהל לפיתוח תשתיות וביוב ממשרדו הייתה הסכמתו ש, כמו כן. בעניין הרשות

  . אל רשות המים שתוקם

נושא . שנתיים לאחר שסיים את כהונתו כשר הביטחון, 2005בנימין בן אליעזר מונה לשר התשתיות בתחילת 

בתקופה שבה . ד התשתיותהתשתיות היה חדש לו וחלף זמן עד שהוא התרגל למעבר ממשרד גדול למשרד קטן כמו משר

ומשרד האוצר החל לפעול להקמת רשות המים , משרדי את ישיבותיו ומפגשיו-ערך הצוות הבין, עדיין למד את התפקיד

  37.דרך חוק ההסדרים

                                                 
  ראיון עם שביט36
 התשתיות'  ראיון עם אנונימי ממש37
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.  ולא מול אנשי המינהל במשרדובן אליעזר עצמונציגי נציבות המים ומשרד האוצר ניהלו את המשא ומתן מול 

מכיוון שלא הכיר את הנושא וחשש לאבד את אחיזת משרדו במשק ,  לרעיון ההקמההשרנגד בתחילת המשא ומתן הת

.המים
38

  

הבטיחו לו נציגי האוצר שרשות המים תהיה כפופה באופן רשמי למשרד התשתיות ,  כדי לרכך את התנגדותו

ם יתקבלו במועצת הוסכם שהחלטות בנושא המי, יחד עם זאת. וכי מועצת המים תהפוך לגוף מייעץ לשר התשתיות

  .בלי ששר התשתיות יוכל להתערב, רשות המים

פואד ויתר על סמכויותיו כי הוא לא ", הוא העלה השערה שלפיה, יוסי ישי, ל משרד החקלאות"בראיון עם מנכ

".הוא לא הבין שמשאירים לו את מועצת המים כגוף מייעץ בלי סמכויות. הבין שמשלים אותו
39
   

הבין בן אליעזר שמהלך כזה , ב להגיש לממשלה הצעת מחליטים בנושא הרשותרק לאחר שהתחיי, למעשה

, מכיוון שכבר הצהיר על נכונותו להצטרף למהלך הזה, אולם. ישאיר את משרדו ללא סמכויות ממשיות במשק המים

.הוא לא יכול היה עוד לסגת
40

  

 מאבקו הצליח שר התשתיות במסגרת.  לעשות היה לנהל קרב מאסף למזעור הנזקיםלשרכל שנותר , לפיכך

להוסיף למסמך העקרונות להקמת רשות המים דחייה של שנה בהעברת יחידת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב לרשות 

מאחר שהוא חשש מתרגיל נוסף של .  שר התשתיות על ידינהוולהוסיף למועצת רשות המים נציג ציבור שימ, המים

כפי שנכלל בהצעת , משרדו בהעברת סמכויות גם ממשרדי האוצר והפניםהתנה בן אליעזר את העברת סמכויות , האוצר

  41).3' עמ, 10משרדי -צוות בין(המחליטים 

או כפי שסיכם זאת ערן פולק ,  בנימין בן אליעזרהמשא ומתן מול משרד התשתיות הצליח בזכות השר, למעשה

".קמהרשות המים לא הייתה , אם עוזי לנדאו היה שר התשתיות: "ממשרד האוצר
42
   

  מ מול משרד החקלאות"המו

, משרדי-המשיך להביע את התנגדותו להקמת רשות המים בדיוני הצוות הבין, יוסי ישי, ל המשרד"בזמן שמנכ

אחד ממוקדי הכוח אים ונציגי הלובי החקלאי שהינו נערך משא ומתן מקביל בין משרד האוצר לבין התאחדות החקל

ת הפוליטית כאשר באותה תקופה היו בי החקלאי שותפים חברי כנסת מכל הקשבלו. החזקים ביותר בכלכלה הישראלית

ס ושלום שמחון ממפלגת "יאיר פרץ מש, שי חרמש מקדימה, ל"אורי אריאל מהמפד,  בו אבשלום וילן ממרצחברים

, עותהלובי עוסק בנושאים כמו הפשרת קרק. נמנה עם תומכי החקלאים, אריאל שרון, גם ראש הממשלה דאז. העבודה

                                                 
  ירוס, טל, התשתיות' אנונימי ממש:  ראיונות עם38
   ראיון עם ישי 39
 

  נציגי ממשלה ונציגי ההסתדרות הציונית  , נציגי ציבור: שבהם,  חברים39- ל27ה בין הייתה מועצת המים גוף שמנ, בזמנו:  הערה
.  עיקר פעולתו היה ייעוץ לשר החקלאות בקביעת מחירי המים למגזר החקלאי ובקביעת כללים לחישוב תעריפי המים. העולמית

לאחר הקמת רשות . שאין חובת התייעצות עמו, הקמת רשות המים עיקרה את מועצת המים מסמכויותיה והפכה אותה לגוף מייעץ
  )161ועדת חקירה (הממשלה לא חידשה את מינוי המועצה והיא לא כונסה מאז , המים

  
  ירוס, ישי:  ראיונות עם40
 

  סירב         , ולאחר שהוקמה רשות המים בחוק, בן עליאזר האשים את שמעון טל בנישול משרד התשתיות מסמכויות המים:    הערה
  ).בכיר ברשות המים, ירוס, התשתיות' אנונימי ממש: ראיונות עם(פואד לבקשת שמעון טל למנותו למנהל רשות המים    
 
לא הצלחתי ,  למרות שכמה מרואיינים ציינו בפניי שהם שמעו על עסקת חבילה כלשהי שקיבל פואד מהאוצר בתמורה לתמיכתו41

 לגלות מהי והאם הייתה בכלל עסקה כזו  
 עם פולק ראיון 42
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אולם את מרב מאמציו השקיע באותה עת במניעת הייקור של תעריפי , מ על פירות וירקות ואישורים לעובדים זרים"מע

  ).2003', ליבוביץ(המים לחקלאות 

התנגדותם של התאחדות החקלאים ושל הלובי החקלאי נבעה מכוונת האוצר להעביר את הסמכות לקביעת 

שיישב , אל פורום מצומצם של פקידים לענייני כלכלה לאות וועדת הכנסתתעריפי המים לחקלאות מידי שר החק

  . מהלך כזה היה עלול לנטרל את יכולתם של חברי הכנסת להשפיע על מחירי המים בעתיד. במועצת רשות המים

, משרדי-הדיונים של הצוות הביןבד בבד עם תחילת , 2005ל בראשית מ עם החקלאים הח"תהליך המו

  .בתוכו ההכרזה על הקמת רשות המיםו,  בכנסת2006ת רק לאחר שאושר חוק ההסדרים לשנת והסתיים סופי

ושיש ביכולתם לטרפד את מהלך ,  שהחקלאים הם הגורם הפוליטי המשמעותי ביותרנציגי משרד האוצר הבינו

  .  בניסיון לנסח הסכם שירצה אותםו את מרב מאמציהםלכן השקיע, ההקמה של רשות המים

רכז , אמיר שביט.  חשאי וניהלו אותו רק אנשי אגף התקציבים באוצר ואנשי התאחדות החקלאיםמ היה"המו

כדי לקדם את : "ניהל תהליך ארוך ומתיש לגיבוש הסכמה מצד החקלאים, המים באגף התקציבים במשרד האוצר

 מקיבוץ אילות ,ר בארץישבתי מול נציגי החקלאים בכל אזו. הקמת רשות המים הייתי צריך לעסוק בפוליטיקה עדינה

  43".עד שיצאנו מרוצים, ועד הצפון

ללא ידיעתו של משרד , )ל"ז(יוסקה בלייר , ל התאחדות חקלאי ישראל"בה בעת פנו נציגי משרד האוצר אל מזכ

  .  כדי למצוא נוסחה שתאפשר את הקמת רשות המים, החקלאות

,  משרד האוצר להתאחדות החקלאיםלאחר שסוכמו רוב התנאים בין, מ"רק בשלב מתקדם יותר של המו

.הוכנסו בסוד העניינים גם משרד החקלאות ונציבות המים
44

  

מ הוסכם שנושא תעריפי המים לחקלאות ימשיך להיות תחת אחריותו של שר החקלאות עד "בתחילת המו

הגיע להסכם כשהמטרה הייתה ל, )שלוש שנים מהמועד המתוכנן של הקמת רשות המים, כלומר (2008 בדצמבר 31ליום 

וזאת בתמורה להסרת , שיבטיח להם תמיכה ישירה כפיצוי על העלאת תעריפים הדרגתית, ארוך טווח עם החקלאים

  45.התנגדותם לשילוב של תחשיב עלויות המים המותפלים בתעריפי המים לחקלאות

 לראשונה נחתם הסכם שקבע, משרדי-בתום משא ומתן ארוך שנמשך גם לאחר שהסתיימה עבודת הצוות הבין

, על פי ההסכם. והבטיח את החזר התמורות מייקור המים לחקלאים, דרך מוסכמת לחישוב תעריפי המים לחקלאות

 התמיכה תכוון כך שתועבר, לומרכ. התמורה מעליית מחירי המים תוחזר לחקלאים ותשמש מקור לתמיכה ישירה בהם

ים יקבלו תשלומי סיוע ותשלומי פיצוי מסיבות שונות נקבע שהחקלא, כמו כן. לאותם החקלאים שנשאו בעלות הייקור

  ). 2006, התאחדות חקלאי ישראל(

מ שהוסיף ונמשך גם במהלך "עדיין ניהלו הצדדים מו, בשלב זה של המחקר. אין להקדים את המאוחר, אולם

  .נסתשמתפקידה היה לאשר את הבאת פרק המים שבחוק ההסדרים להצבעת הכ, דיוני ועדת הכספים של הכנסת

  

                                                 
43
 ראיון עם שביט 
  פולק, אנונימי מרשות המים:  ראיונות עם44
  שחם, התשתיות' אנונימי ממש:  ראיונות עם45
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  מפגש הערוץ הפורמאלי עם הערוץ העוקף

ניצבו אנשי נציבות המים ונציגי , 30.6.2005-שנערכה ב, משרדי-לקראת הפגישה השמינית של הצוות הבין

  .  הסמכויות שיועברו לרשות המיםגיבוש משרד האוצר בישורת האחרונה לקראת 

שות הרבות שנערכו באותה תקופה עם נציגי בפגישת הצוות עצמה עדכן נציב המים טל את הנוכחים על הפגי

עקרונות הפעולה "הוא אף סיפר על מסמך .  פעולה מנחים לרשות המיםבניסיון לסכם עקרונות, המשרדים השונים

, 8משרדי -צוות בין(והודיע שהמסמך יועבר לחברי הצוות בשבוע שאחרי כן לצורך קבלת הערות , שגובש" לרשות המים

  ). 2' עמ

מטרות ביחס ל, שניסחו נציגי משרד האוצר ונציבות המים, ך עקרונות פעולה של רשות המיםמדובר במסמ

אלה כללו בין היתר את כל הסמכויות שהיו נתונות לנציב . הרכב מועצת רשות המים וסמכויות רשות המים, הרשות

, "מקורות"ציה על חברת הסמכויות בתחום הרגול, הסמכויות בתחום קביעת תעריפים והיטלים לכל השימושים, המים

תקני , או ספק מים/הסמכות לקבוע את אופן הדיווח של כל בעל רישיון הפקה ו, סמכויות בתחום פיתוח משק המים

הסמכויות הקשורות בשמירת איכות המים במאגרי המים הטבעיים והנחלים הכוללים את , איכות למים כולל קולחים

מתן הקצאות מים לצרכנים חקלאים לפי קביעות , ם לטיפול במי שפכיםקביעת תקני, היתרי הפיתוח סביב קידוחים

פעילות המנהלה , פעילות הרשות הציבורית למים וביוב, כל הסמכויות הקשורות ביישום חוק הניקוז, משרד החקלאות

, ייםאישור תעריפים לספקים פרט, קביעת תעריפי מים ותעריפי קולחים מושבים לספק המים הארצי, לתשתיות ביוב

 .קביעת היטלי הפקה וקביעת תעריפים לתאגידי מים עירוניים ולרשויות מקומיות
46

  

ובמהלך הפגישה  לא נשארו אדישים, שאחדים מהם שמעו לראשונה על מסמך עקרונות זה, חברי הצוות

  .בותהביעו את דעותיהם השונות והעלו הסתייגויות ר, 14.7.2005שנערכה בתאריך , השמינית והפגישה התשיעית

התנגד לכך שמניעת הזיהום של מקורות מים וקרקע תהיה , מהמשרד לאיכות הסביבה,  כך למשל גיל יניב

-צוות בין(בטענה שהנושא ניצב בפניי שלבי הכרעה על שולחן היועץ המשפטי לממשלה , בסמכותה של רשות המים

  ).4' עמ, 8משרדי 

התחלואות מול האוצר " שהוא אינו פותר את שלמה דולברג ממינהל המים ביקר את המסמך שהוצג וטען

הוא הסכים שמינהל המים יעבור לאחריותה של רשות המים רק כאשר לכל , כמו כן). 5' עמ, 8משרדי -צוות בין" (כיום

למשרד הפנים יש סמכויות ויכולות טובות יותר לטפל בנושא , מכיוון שלדבריו,  אחוז מהתאגידים יוקמו75הפחות 

  ).5' עמ, 9י משרד-צוות בין(

וכי , טען שההצעה שהוצגה אינה שונה מהמצב הקיים,  מים וביוב-מהרשות לשירותים ציבוריים , ארז ימיני

כי לא ברור מהו המנגנון לפתרון , הוא קבע עוד. ההבדל היחיד הוא שהוויכוח עובר מהשרים לנציגים המקצועיים

 ). 9' עמ, שם( שיוקם לא ייהנה מעצמאות תקציבית וכי הגוף, מחלוקות במבנה המוצע ולאיזה שר אפשר לפנות

שרשות , דרש שהמלצות הצוות יציינו באופן חד משמעי, ל במשרד לתשתיות הלאומיות"יועץ המנכ, ינון זריבי

אנו לא . "הדגיש שהמלצות הצוות צריכות להתקבל כמכלול שלם, כמו כן. המים נתונה לאחריותו של שר התשתיות

שר , במידה והקבינט בכל זאת יאמץ חלק מההמלצות... בו הקבינט יאמץ חלק מההמלצותרוצים להגיע למצב ש

                                                 
46
  2למסמך המלא ראה נספח  
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)" אם יוחלט כי נושא קביעת היטלי הפקה יישאר בידי שר האוצר, לדוגמה(התשתיות יסיר את תמיכתו מהמלצות בצוות 

  ). 8' עמ, שם(

, משום שהוא חשב כי אין זה נושא לדיון בוועדה זו, קלאות הופתע מעצם אזכור הניקוזיוסי ישי ממשרד הח

 ).4' עמ, 8משרדי -צוות בין( מיהר לחזק טענה זו  מהמשרד לאיכות הסביבהיניבגיל ו

, למשק המיםשני מודלים חלופיים ישי גם הזכיר שהחלטת הממשלה ביקשה להגיש במסקנות הוועדה יוסי 

 47.והוסיף שחלופה זו לא נבחנה בכלל, ממשק המים האחר לחקלאות המפריד את משק המיםמודל שאחד מהם יהיה 

 ושההחלטה המוצעת לא תעבור את ,הוא אף הודיע שמשרד החקלאות כבר הכין את עמדת המיעוט למסקנות הוועדה

  ). 3' עמ, שם(אישור הממשלה 

כי אף אחד לא , וב חברי הוועדה ניתן לראותמההערות של ר: "טל סיכם את הפגישה התשיעית באומרוהנציב 

אולם כל גוף אינו מוכן למסור את הסמכויות המקצועיות של , התנגד להקמת הרשות ומכיר בצורך החיוני למהלך

  ).2' עמ, 9משרדי -צוות בין" (משרדו

 , ממשרד האוצרהוא ביקש מכולם להגיש במהרה ובכתב את ההערות שהושמעו והצטרף לדברי אמיר לוי

לחזור לביתו ולנסות לשכנע את אנשיו לוותר "וקרא לכל אחד מהנוכחים , שהדגיש את חשיבות ההקמה של רשות המים

  ).9' עמ, שם" (ולאפשר למשק הזה לתפקד לטובת כולנו, ולהגיע לפתרון כללי גם באמצעות פתרונות ביניים

  

  אישור הממשלה והכנסת חוק ההסדרים לתמונה

נערך במשרדי המטה גיבוש של סדרי העדיפויות לקראת הליך האישור של , מאי ליוליכמדי שנה בין החודשים 

מהערכה . בחודש מאי מגבשים הערכת מצב לאומית ויעדים שנתיים לקראת דיוני התקציב. התקציב בממשלה ובכנסת

בחודש . צוץ בהםכמו גם סדרי העדיפויות שלה ביחס להקצאת משאבים או לקי, זו נגזרים יעדי המדיניות של הממשלה

לקראת דיוני הממשלה , והתאמת משאבים) תכנון מול ביצוע(יולי נערך סיכום של מחצית השנה הראשונה במשרד 

  ). 2007, מ"משרד רה(הנערכים בחודש אוגוסט 

ונציב המים ונציגי משרד האוצר החלו חשים ששעון החול אוזל ,  ביולי14-נערכה הפגישה התשיעית ב, כאמור

  .הרפורמה להקמת רשות המים לא תאושר באותה שנת תקציב,  חששו שאם לא יחישו את התהליךהם. והולך

שלח נציב המים טל לשר התשתיות מכתב , משרדי-בחלוף ארבעה ימים מהפגישה התשיעית של הצוות הבין

".רשות מים ממשלתית"בנושא 
48

  

ם את עקרונות הפעולה המומלצים שבסופה הוגש מסמך המסכ, משרדי-במכתב תוארה עבודתו של הצוות הבין

לאור אותן . הוצגו ההערות וההסתייגויות שהעלו נציגי המשרדים השונים בנוגע למסמך זה, כמו כן. להקמת רשות המים

                                                 
47
  רשות אחת לכל גורמי המים והפרדת  : בפגישה התשיעית הציג גיורא שחם את שתי החלופות להקמת רשות המים 

   האחר     משק המים לחקלאות ממשק המים
48
  18.7.2005 -המכתב עצמו נשלח ב 
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כדי לפתור את המחלוקות ולהגיע לנוסחה שתהיה , ביקש טל להאריך את עבודת הצוות בשישה חודשים נוספים, הערות

.ברים בצוותמקובלת על כל המשרדים הח
49   

, נמשכו מאמצי השכנוע של נציבות המים ומשרד האוצר מול שר התשתיות, יחד עם שליחת המכתב הרשמי

  .במטרה להגיש הצעת מחליטים לממשלה לצורך הקמת רשות המים

התקבלה בממשלה ,  אל שר התשתיותנציב המיםשלושה שבועות לאחר שנשלח מכתבו של , 9.8.2005-ב, ואמנם

.לפי הצעה שהגיש שר התשתיות, )4101. החלטה מס(הקמת רשות המים החלטה על 
50
   

לא הייתה שונה באורח מהותי ממסמך עקרונות הפעולה , החלטת הממשלה שהתקבלה במסגרת דיוני התקציב

נושא השלושה הבדלים בולטים היו השמטת . משרדי-ושהוצג לחברי הצוות הבין, שהכינו משרד האוצר ונציבות המים

והעברתה של , החלפת נציג הציבור במועצת רשות המים בנציג של משרד התשתיות, עת הזיהום של מקורות מיםמנישל 

העברתה של יחידת מינהל המים של ב של משרד התשתיות אל רשות המים בכפוף ליחידת המינהל לפיתוח תשתיות ביו

   51.שנה לאחר שתוקם הרשות, משרד הפנים אל רשות המים

שהצוות "מכיוון , אלא ייושם במסגרת חוק ההסדרים, ור ההחלטה לא יובא להצבעה בכנסתעוד נקבע כי איש

, ועדת כספים" (משרדי לא הצליח להגיע להמלצות מוסכמות בשל ניגודי אינטרסים בין משרדי הממשלה השונים-הבין

  ). 12' עמ, 21.5.2005

מאחר שהוא , וביל וינסח את החוקמשמעות ההחלטה הייתה שאגף התקציבים באוצר יהיה הגוף הרשמי שי

   52.דרך חוק ההסדרים, הגוף האמון על קידום רפורמות כלכליות ושינויים מבניים בענפי המשק השונים

משום שהיא נתנה , משרדי דה פקטו-משמעות נוספת להחלטת הממשלה הייתה סיום עבודתו של הצוות הבין

  . מהצגת המבנה הארגוני של רשות המיםחוץ, משרדי-מענה לכל המטלות שהוטלו על הצוות הבין

. משרדי-נערכה הפגישה העשירית של הצוות הבין, )2005אוגוסט (יומיים לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה 

 שב ועדכן את חברי הצוות לגבי המכתב ששלח אל שר התשתיות ולגבי האישור שהתקבל להאריך את עבודת נציב המים

  ).2' עמ, 10משרדי -וות ביןצ(משרדי בשישה חודשים -הצוות הבין

שהתקבלה יומיים קודם לכן , לאחר מכן חולק למשתתפים עותק מהצעת המחליטים על הקמת רשות המים

  .בממשלה

  :הביעו איש איש את דעתו בנושא, נציגי המשרדים  שהשכילו להבין את המשמעות של ההתפתחויות האחרונות

                                                 
  3ראה נספח ,   לנוסח המלא של המכתב49
  4ראה נספח ,  לנוסח המלא של ההחלטה50
  ל"שהתנה את נכונותו להגיש את החלטת המציעים בשינויים הנ,  שינויים אלה נעשו בעקבות לחץ שהפעיל שר התשתיות51
בחודש (מוגש לכנסת לקראת תחילתה של שנת תקציב חדשה , "לכליתחוק המדיניות הכ"הידוע גם בשם , "חוק ההסדרים "52

ותיקוני חקיקה בנושאים שונים שהממשלה רוצה ליזום  החוק מקבץ חוקים. עד סוף דצמבר, בדרך כלל, והוא נדון )אוקטובר
חידה אחת לאישור סופי ומביאה אותו כי, הנושאים שבחוק בפרק זמן קצר וקצוב זו דנה בכל. ומועבר כיחידה אחת לוועדת הכספים

הגוף האמון על כתיבת חוק ההסדרים הוא אגף התקציבים והלשכה המשפטית במשרד . חוק התקציב ביחד עם, במליאת הכנסת
שאינו מאפשר לחברי  ,וכי הוא מתקבל בהליך חפוז, מייתר את עבודתן של ועדות הכנסת בתחום החקיקה נטען כי החוק. האוצר

 .מנושאיו וממצה ולגבש עמדה מבוססת על כל אחדהכנסת לנהל דיון מעמיק 
htm.hesderim/heb/lexicon/il.gov.knesset.www://http)(  
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 תמך בהחלטת הממשלה והצדיק את , היווה אופוזיציהשעד כה,  ממינהל המים במשרד הפניםשלמה דולברג

  ).5' עמ, 10משרדי -צוות בין" (לגבש את הקונצנזוס של דיוני הוועדה"כדי , לדעתו, שנעשה, המהלך של משרד האוצר

הוועדה , כפי שציפיתי: "הביע את צערו על הזמן שהושקע בעבודת הוועדה, לעומתו,  ממשרד החקלאותיוסי ישי

היה צפוי , הדבר כפי שאמרתי בעבר. היא מיותרת, לאור הצעת ההחלטה שהתקבלה, ולמעשה,  תפקידהלא מילאה את

  ).3' עמ, שם" (מראש

היא הייתה שונה , אם ההצעה הייתה נכתבת רק על ידי האוצר: " אמר בתגובה מנציבות המים'דוד ירוסלביץ

  ).4' עמ, שם" (ני הוועדהולא במעט השוני הזה הוא תוצאה של דיו, בהרבה מזו שנמצאת היום

שלדעתו מנעו את העברת כל סמכויות המים , הוא אף הפנה אצבע מאשימה כלפי הגורמים הפוליטיים

הוא לאו דווקא השיקולים המקצועיים של אותן , מה שקבע בסופו של יום"הוא הצר על כך ש. הנדרשות אל רשות המים

  ). שם, שם(" אלא המניעים הנוספים של השרים המצביעים, הצעות

לסיים את "משרדי - הביע את אכזבתו על כך שנמנע מהצוות הבין,נציג משרד התשתיות, ואילו ינון זריבי

ולא לעשות , גם אם הצוות לא היה מגיע להסכמה בסופו של דבר, עבודתו באופן שהוגדר בהחלטת הממשלה המקורית

  ).3' עמ, שם" (ציבזאת באופן חד צדדי בהחלטה שהתקבלה השבוע במסגרת דיוני התק

ששר התשתיות הגיע להסכמה עם משרד האוצר על כך שהצעת המחליטים תועבר , הוא עדכן את חברי הצוות

  ).שם, שם(תבוטל הסכמתו של השר , וכי אם ישתנה סעיף כלשהו בהצעה, בכללותה כמקשה אחת

שר התשתיות צורף  ": ניסה לרכך את הביקורת של נציג משרד התשתיות ואמר ממשרד האוצר שביטאמיר

, משרד התשתיות והאוצר, ובכוונתנו לנסח את החקיקה בשיתוף מלא בין נציבות המים, לוועדת שרים מיוחדת לחקיקה

  ).5' עמ, שם" (כפי שסוכם

בסיטואציה הנוכחית , אולם. מיקה של חוק ההסדריםאאני אישית לא אוהד גדול של הדינ: "והנציב טל סיכם

וזאת משום , הדרג הפקידותי הוא האשם בכך שהשיטה של חוק ההסדרים מצליחה כל כך, השוררת במשרדי הממשלה

, שם" (ך הזוהדרך היחידה להזיז ולקדם דברים היא הדר, לכן. אנו לא יודעים להגיע להסכמות, ברמה שלנו, שלבד

  ).4'עמ

  

  קשירת הקצוות לקראת הקמת רשות המים 

  .משרדי-ה חודשים בדיוני הצוות הביןלאחר הפגישה העשירית חלה הפסקה של כשלוש

שהוא השלב האחרון בתהליך התכנון , בתקופה זו בשנה מתנהל הליך אישור התקציב בממשלה ובכנסת

, החלק הראשון מתחיל באוגוסט ומסתיים בנובמבר: שלב אישור התקציב מורכב משני חלקים. והתקצוב הממשלתי

ההחלטה . ים השוניםובכלל זה המסגרות שהוקצו למשרד, נהובמהלכו נערכים דיונים בממשלה על תקציב המדי

וקובעת אלה משרדים יזכו לתוספות ומאלה משרדים , את סדרי העדיפויות לתחומי הפעילות השוניםבממשלה משקפת 

מוגשת , אוקטוברחודש ב. חוק התקציבבמקביל לדיונים בהדיונים בחוק ההסדרים נערכים בדרך כלל . יקוצצו תקציבים

  .ר הכנסת חוברת התקציב שהכינו המשרדים הרלוונטיים ומשרד האוצרלאישו
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אי אישורו של . נערכת בכנסת הצבעה על תקציב המדינה, בחלק השני של אישור התקציב המתחיל בדצמבר

מבטיחה את , הגשת חוק ההסדרים ביחד עם חוק התקציב. בחירותתקציב המדינה פירושו פיזור הכנסת והקדמת ה

  ). 2007, מ"משרד רה( גם לגבי חוק זה שמעת הקואליציוניתמאכיפתה של ה

בשיתוף נציגים ממשרד המשפטים , עמלו אנשי אגף התקציבים והלשכה המשפטית במשרד האוצר, באותה עת

כתיבת החוק התבססה בעיקר על מסמך עקרונות הפעולה . על ניסוחו של פרק המים בחוק ההסדרים, ונציבות המים

כאשר בפועל היה זה האוצר שהכתיב את הנוסח בחוק ,  נציגים הכינו בחודשים שקדמושאותם, לרשות המים

.ההסדרים
53

  

.  כדי להבטיח את תמיכת משרדי הממשלה השונים, בד בבד עסקו נציגי האוצר בניסיונות שכנוע אחרונים

אגידי המים ומינהלת ת, לנו היה חשוב שנושא התעריפים. הדברים הלא חשובים נפלו כדי לקבל תמיכה של המשרדים"

   55.שאר השרים לא הביעו התנגדות לחוק, חוץ משר התשתיות שהתנגד להקמה בלשון רפה,  וכך54".הביוב יעברו

וחוץ מהעברת סמכויות לא נקבע , התוצאה הייתה שלא נדונו במלואם כל תחומי הסמכות המשיקים לרשות

או בשל אילוצים , נעשו כל השינויים המתבקשיםלא ברור אם בכוונת מכוון לא . "תוכן ההסדרה של משק המים

  ).2009, פרנקל" (פוליטיים שנגזרו מהפורמט המהיר של חקיקת ההסדרים

 האוצר משרד; חקלאות נשמרה למטרת מים להקצאת מידה אמות קביעת לעניין שר החקלאות סמכותו של

וכן , הקרקע ואיכות נחלים בענייני ויותיוסמכ על ויתר לא להגנת הסביבה המשרד ;התקציביות סמכויותיו על ויתר לא

 חלה התאגוד חובת שאין ,לביוב הערים ואיגודי האזוריות של המועצות העזר חוקי את לאשר הפנים שר נשמרה סמכות

 של שרי לא טופל נושא הסמכויות המשיקות, כמו כן. ביוב ואגרת ביוב, מים היטלי קביעת לעניין לרבות ,עליהם

  .)2010, משרד המשפטים(הסביבה עם אלה של רשות המים  חקלאות והגנת ה,הפנים, הבריאות

.ובתוכה פרק המים, 2006התפרסמה הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים , 2.11.2005ביום 
56
 

הוטלו , לפיכך. בישראל המים משק בניהול תפקידים של סדרה ולביוב למים הממשלתית החוק הקנה לרשות

 למשק ביצוע מדיניות הממשלה בקשר, ופיקוח פיתוח ,הסדרה: הבאים התפקידים הרשות מועצת לוע המים על רשות

 כללים קביעת, השונים המים לשימושי והיטלים תעריפים קביעת, המים חוק לפי רישיונות למתן כללים קביעת, המים

, במים פגיעה  ואירועהמים במסגרת מטרות בהם ומחירם והשימוש איכותם, כמותם ,הספקתם, מים הפקת בדבר

 התשתיות לשר וסיוע אזוריות מים ורשויות הארצית המים רשות על פיקוח, שפכים במי לטיפול תקנים קביעת

  ).2010, משרד המשפטים(לאומיות -בין אמנות בעניין הלאומיות

 

ציג בפני טל הנציב המים .  והאחרונה11-משרדי לפגישתו ה-התכנס הצוות הבין, למחרת פרסום חוק ההסדרים

ואת צעדי ההתארגנות של , המשתתפים את הנקודות העיקריות של ההצעה להקמת רשות המים במסגרת חוק ההסדרים

 ).2' עמ, 11משרדי -צוות בין(נציבות המים לקראת הקמת הרשות 

  :לאחר מכן חברי הצוות הגיבו והעירו על פרק המים בחוק ההסדרים

                                                 
  ירוס, טל:  ראיונות עם53
  ראיון עם לוי54
  ראיון עם דרייזין55
 5 לנוסח המלא ראה נספח 56
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כי הסמכויות של המשרד לאיכות הסביבה לא נדונו ולא באו לידי , יםהביאה לתשומת לב החבר) ל"ז(נגה בליץ 

  ).5' עמ, שם(ביטוי בהצעת שינויי החקיקה 

טען שהרכבה , פרופסור אמריטוס ביחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות בטכניון ויועץ לוועדה, אורי שמיר

  ).5' עמ, שם( אלא פוליטי ,של מועצת רשות המים אינו גוף מקצועי

מועצת טען אף הוא שהרכב ,  ויועץ לוועדה2000ר הרשות לשירותים ציבוריים חשמל עד שנת "יו, ם איילתהחיי

  ). שם, שם( קטן ושיש להוסיף לו נציגי ציבור נוספים רשות המים

הצטרפה לעמדת שני היועצים לגבי הצורך בהוספת חברים , יועצת משפטית של משרד החקלאות, חנה פרנקל

שלדעתנו יכוון על ידי מדיניות , סדר היום שיעמוד מול מועצת הרשות"היא גם הביעה חשש מ. יםלמועצת רשות המ

  ). 4' עמ, שם" (כלכלית ויפגע באינטרסים של החקלאות

אבל למרות . הסופיותטל שהצוות ימשיך להתכנס לפחות עד לקביעת ההחלטות הנציב בסוף הפגישה הציע 

  .הצוות לא  שב עוד להתכנס, הצעתו

  

  

  דיונים בוועדת הכספים של הכנסת  

- של הצוות הבין11-ההצבעה על תקציב המדינה וחוק ההסדרים הייתה אמורה להיערך חודש לאחר הפגישה ה

, מפלגת קדימה והקמתה של הליכודמ, אריאל שרון, ראש הממשלהאולם על רקע פינוי גוש קטיף ופרישתו של , משרדי

  . סת ועל בחירות כלליותעל פיזור הכנ, 21.11.2005-הוחלט ב

.בלי שעבר שינוי כלשהו,  הוגש חוק ההסדרים בשנית8.5.2006- וביום ה27.3.2006-הבחירות נערכו ב
57

 לאחר 

  . 2006כחלק מאישור התקציב לשנת , החלה סדרת דיונים בוועדת הכספים של הכנסת, מכן

. 5.6.2006 ועד 21.5.2006ריכים ועדת הכספים של הכנסת דנה בהקמת רשות המים בסדרת פגישות בין התא

  .ארבע מהן בשבוע אחד, נערכו חמש פגישות, בסך הכל

את הסיבות להקמת רשות המים , קובי הבר, סקר הממונה על התקציבים באוצר, 21.5.2006-בדיון הראשון ב

  .)21.05.2006, ועדת כספים(ובהן פיזור הסמכויות בין משרדי ממשלה שונים ומשק מים שאינו מתנהל באופן יעיל 

הייתה ... נמצאים בשלב של אחרי התהליך, מבחינת הממשלה, אנחנו: "הוא הבהיר, לפני שהחל בסקירתו

. 'ניסוח החוק וכו, ועדת שרים לחקיקה, הייתה החלטת יועץ משפטי לממשלה שנותן גיבוי למהלך הזה, החלטת ממשלה

שהממשלה מגיעה עם עמדה אחת מאוד , אני יכול לומרבחלק הזה ... ידי הממשלה-כל הדברים האלה נעשו במתואם על

  ).20' עמ, 21.5.2006, ועדת כספים" (ברורה

נובעת מפשרות , בסיום דבריו הוא אף הסביר שהסיבה לכך שחלק מהסמכויות יועבר לרשות המים בהדרגה

  ).21.5.2006, יםועדת כספ(טווח עם החקלאים -ובשל הרצון להגיע להסדר ארוך, שהתקבלו בתהליך הכנת החקיקה

                                                 
57
 6לא ראה נספח לנוסח המ 
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 שקראו לפצל את החוק מחוק ההסדרים ולהעבירו ,במהלך הדיון נשמעו התבטאויות של שבעה חברי כנסת

.לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת
היא טרפוד ההקמה של רשות ,  מצליחיהאם ה, משמעות של מהלך כזה, למעשה 58

נסקי ואבשלום וילן נגד הצעת החוק להקמת רשות ניסן סלומי, התבטאו חברי הכנסת חיים אורון, נוסף לכך. המים

 ).21.5.2006, ועדת כספים(המים במתכונתו הנוכחית 

כ אבישי "עם הצטרפותו של ח, התחזקה מגמת ההתנגדות לחוק) 22.5.2006(בדיון השני שנערך למחרת 

  .ברוורמן לקוראים לפיצול החוק

אחד . כולם הביעו את עמדתם ודעתם, חברי כנסתשלושה -למעט שניים: "ראובן ריבלין הביע את דעתו ואמר

ודורשת פה , שהוא חוק של רפורמה בעלת משמעות רבה ורחבת היקף, מהם לא צידד בניסיון להעביר את חוק המים

ועדת " (לא שמעתי אחד מהם שמתכוון ברצינות שחוק המים יהיה במסגרת חוק ההסדרים. דיונים מעמיקים ביותר

  ).3' עמ, 22.5.2006, הכספים

אם תגיד שאתה , חבר הכנסת וקנין. ס"חברי ש, זה רק תלוי בכם: "יעקב ליצמן, ר הוועדה"אמר יו, בתגובה

  ) .4' עמ, שם" (כי כרגע זה עשרה נגד תשעה, רק תגיד. יש פיצול, מצביע בעד פיצול

א את החוק בפני קר, נועם הויזליך מהלשכה המשפטית של משרד האוצר, )23.5.2006(בדיון נוסף למחרת היום 

  .הנוכחים

ל "מנכ, ישייוסי . במהלך הדיון חודד הקשר שבין ההסכם עם החקלאים לבין אישור הקמתה של רשות המים

במהלך השנה התנהל משא ומתן בין התאחדות חקלאי ישראל לבין משרד האוצר לגבי "הסביר כי , משרד החקלאות

הבנתי משר החקלאות שהוא . כם הזה לא נחתם עד לרגע זהההס. הסכם להסדרת תעריפי מים לחקלאות לטווח ארוך

, ועדת כספים" (לא ימשיכו בהליכי אישור החוק, שכל עוד ההסכם הזה לא חתום, הגיע להבנה עם אביגדור יצחקי

  ).6' עמ, 23.5.2006

מה אם האוצר יקבל את ההצעה ויגיעו להסכ"היה בוטה יותר והבהיר ש, מהלובי החקלאי, כ אבשלום וילן"ח

  ).7' עמ, שם" (לא תהיה התנגדות של החקלאים, עם שר החקלאות

-ב, ההסכם עם החקלאים המשיך להעסיק את חברי הכנסת והיה הנושא המרכזי בדיון שנערך כעבור יומיים

התרעם על כך שמתנהל משא ומתן בין הלובי , שהיה שר החקלאות עד לבחירות האחרונות, ישראל כץ. 25.5.2006

  .אך הוא תנאי לתמיכה בחוק להקמת רשות המים, שאינו עוסק בחוק, ת לבין משרד האוצרהחקלאי בכנס

אני כבר לא יודע מה להגיד , ולצערי, חשבתי שאכן מתקדמים: "כ וילן פנה אל נציגי אגף התקציבים ואמר"ח

  "?מתחילים המשחקיםואז , זה נסגר,  מדברים-אני הבנתי שמה שמדברים . הבוס שלו לא נמצא פה. נציג האוצר, לערן

  ).7' עמ, 25.5.2006, ועדת כספים(

... נמצאים כמרחק שערה מלקבור את הנושא"כ שי חרמש הוסיף ואמר לנציגי אגף התקציבים באוצר שהם "ח

  ). 9' עמ, שם" (גם ברמה הלאומית וגם ברמה הציונית. מישהו מכם לא חשב עד הסוף? על נושא מים לנגב לפוצץ רפורמה

                                                 
אורית , ישראל כץ, משה גפני,אלי אפללו, אמנון כהן', שלי יחימוביץ:  חברי הכנסת שקראו לפצל את החוק מחוק ההסדרים הם58

  נוקד וראובן ריבלין
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כאילו , פעם אחת על חוק; אני רוצה להבהיר סוף סוף את הוויכוח: " אורון פירש את כללי המשחקכ"ואילו ח

.  חבר הכנסת מחליט אם הוא בעדו או נגדו–ובסופו , שהוא היה מחוקק בוועדת הכלכלה שהיה לה את כל הזמן לדון בו

  ). 12' עמ, שם" (לגמור את ההסכם על מחירי המים בנגב, כל החוק מתנהל על פי השאלה

עסק בהצבעות על הסתייגויות מהחוק ועל החוק , 5.6.2006מיום , הדיון האחרון בוועדת הכספים של הכנסת

  . עצמו

קובי הבר עדכן בנוגע להבנות שהושגו עם משרדי החקלאות והתשתיות לגבי תהליך אישור התעריפים למים 

מחירי באשר לרד האוצר והתאחדות חקלאי ישראל מש, הוא סיפר על הבנות בין משרד החקלאות, כמו כן. בחקלאות

  ).5.6.2006, ועדת הכספים(המים לחקלאים 

 זה הוויכוח על הסכם מים שבכלל לא שייך לחוק subtext-מה שהיה ה: "הסביר, שוב על תקן פרשן, כ אורון"ח

והגיעו לשני הדברים , הם רצו להגיע להסכם, אתם רציתם את החוק. והחוק היה בן ערובה כדי להגיע להסכם, הזה

  ).15' עמ, שם" (ביחד

לפני שנה ? איך נולד כל ההסכם הזה עם החקלאים: "כ וילן הציג את הזווית ההיסטורית של העניין"ואילו ח

ואחרי זה בא משרד האוצר ואמר שהוא ימשוך , 35%- ו30%וחצי ביצעו בחוק ההסדרים הקודם העלאות מטורפות של 

אולי , 300שלוש מהיום יהיו -הטענה העקרונית הייתה שאם שנתיים. שנתי על מחירים- רבבתנאי שנגיע להסדר, את זה

. מנגנון המחירים והשוק ילחצו כלפי מעלה,  מיליון קוב מים מותפלים שהמחיר שלהם הוא למעלה משלושה שקלים400

  ).18'  עמ,שם" (יהיה קשה מאוד, שנתיים-כשהמקור זה מחירים רב, אם לא נבטיח את עתיד החקלאות

' עמ, שם" ( באוגוסט17-התנאי הוא חתימת הסכם עם התאחדות חקלאי ישראל עד ה: "כ שי חרמש סיכם"וח

24 .(  

ריבלין , אורית נוקד, חברי הכנסת וילן. נושא אחר שעורר דיון היה הוספת נציגי ציבור למועצת רשות המים

  .וברוורמן קראו להוספת נציג ציבור למועצה

אני קורא את : "קרא הויזליך ממשרד האוצר את הנוסח המתוקן, ולאחר הפסקה בדיון,  לכךקובי הבר הסכים

כפי , 'בעלי התפקידים ושני נציגי ציבור, המורכבת משמונה חברים, לרשות הממשלתית תהיה מועצה': ו" ט124סעיף 

  ). 30' עמ, שם" (הוספנו נציג אחד. שסוכם בוועדה

  .גויות שעלולאחר מכן החלו ההצבעות על הסתיי

בדיון הראשון והשני נרשם רוב של . ההסתייגות הראשונה נגעה לפיצול הקמת רשות המים מחוק ההסדרים

כאשר רק שישה תמכו , בתום ההצבעה התקבלה תוצאה הפוכה. עשרה תומכים בפיצול החוק לעומת תשעה מתנגדים

  .בפיצול ואילו תשעה התנגדו לו

ביקשה להוסיף , אחמד טיבי ואמנון כהן', שלי יחימוביץ, אורון, ריבלין חברי הכנסתההסתייגות הבאה שהעלו 

תפעל מועצת הרשות הממשלתית במגמה לקדם פיתוח בר קיימא של משק , במילוי תפקידיה" :כדלקמן) ד(סעיף קטן 

ורות לתועלת הציבור ולמען הד, תוך שמירה על איכות הסביבה ועל משאב המים, ושימוש יעיל במשאב המים, המים

  ).41' עמ, 5.6.2006, כספיםהועדת " (הבאים
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' יחימוביץ, אורון, טיבי, ההסתייגות של חברי הכנסת ריבלין.  מיעוט–נגד ,  רוב–בעד : "תוצאות ההצבעה היו

  ).41' עמ, שם" (התקבלה) 79(44ואמנון כהן לסעיף 

זה משנה את : " ההצבעה ואמרהבר ניסה להשפיע על תוצאותקובי , הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר

שימוש יעיל במים זה . המשמעות של זה היא להרוג את החקלאים... זה סתם עושה בלגן במטרות החוק, מטרות החוק

  ).42-41' עמ, שם" (הפוך מכל מה שרציתם פה ביומיים האחרונים

ויגיד , בכיר ככל שיהיה, רלא יכול להיות שיבוא פקיד של האוצ? מה זה הדבר הזה: "יצאה נגדו' יחימוביץכ "ח

אנשים הרימו , אני מצטערת מאוד. אני מוחה על כך שנציג האוצר אומר לחברי הכנסת איך להצביע... לכם איך להצביע

  ).42-41' עמ, שם" (פה את היד והורידו אותה אחרי מה שהוא אמר

 שמונה מתנגדים מול ואולם מייד לאחר הדברים נערכה הצבעה חוזרת והפעם נדחתה ההסתייגות ברוב של

אני  מכיר אותם יותר ? מה קרה. היה קודם רוב: "כ אורון"אמר ח, בתגובה לתוצאות ההצבעה החוזרת. חמישה תומכים

  ).42' עמ, שם"  (מדי זמן

ולאחר שזה עבר ברוב של תשעה , הביא להצבעה את החוק כולו, כ ליצמן"ח, ר הוועדה"יו, בסופו של הדיון

  .  בכפוף לכל ההסתייגויות וההסכמים, מים: ו"הכריז על אישור פרק ט, נגדים ושני נמנעיםתומכים מול שישה מת

 הוקמה 1.1.2007-וחצי שנה לאחר מכן ב,  אושר תקציב המדינה ובו פרק המים בחוק ההסדרים7.6.2006ביום 

  .רשות המים

  

 

  הפוליטיקה של קבלת ההחלטות על הקמת רשות המים

של רשות המים ופורטו הסיבות והאינטרסים שהובילו להחלטה על הקמתה נסקר אופן הקמתה , עד כה

משרדי והן בערוץ העוקף שניהלו נציגים של משרדי הממשלה -הן במסגרת הצוות הבין, והמהלכים שנעשו לשם כך

 לתת שיש בהן כדי, הוצגו שאלות המחקר ונסקרו שלוש תיאוריות שונות, כמו כן. המעורבים וגורמים פוליטיים שונים

כיצד הוקמה רשות המים ומדוע : בפרק זה אנסה לענות על שאלות המחקר. מענה חלקי או מלא לשאלות המחקר

  . הוקמה דווקא בנקודת זמן זו

אנסה להעמיד את התיאוריות , לאחר תזכורת קצרה של כל תיאוריה והמענה האפשרי שלה לשאלות המחקר

יוצגו כל הנקודות שעמדו במבחן , לבסוף. העדויות שנאספו במחקרעל סמך , השונות למבחן האישוש ולמבחן הסתירה

  .האישוש והסתירה ובאמצעותן ייבנו התשובות לשאלות המחקר

  : התיאוריה הפונקציונליסטית

תיאוריה זו רואה בכל תהליך המתרחש במדינה תופעה או מצב חברתי התורמים ליציבות החברתית וחיוניים 

תעשה כל מאמץ להגיע , תשאף המערכת לשוב למצב של הרמוניה ולשם כך, וי משקל זהכאשר מופר שיו. לסדר החברתי

כאשר , מנגנון קבלת ההחלטות הוא היררכי, על פי תיאוריה זו. לקונצנזוס ולשיתוף פעולה בין חלקי המערכת השונים

.  (Mazmanian & Sabatier, 1983)הדרג הפוליטי מכתיב מדיניות והביורוקרטיה מייצרת חלופות ומוציאה אותן לפועל
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זהו מודל מקביל למודל הכלכלי הגורס כי האדם נוהג לבצע תהליך סדור ורציונאלי של קביעת מדיניות ושל יישומה 

)Simon, 1966 .(  

שאליו שואפת כל חברה , "הנכון"התיאוריה הפונקציונליסטית קובעת שהסדר הקיים הוא הסדר הטוב ו

וכל אחד ,  החברה היא מערכת המורכבת מתת מערכות התלויות זו בזו).Parsons, 1951(בתהליך של התפתחות 

, כמו האיברים השונים בגוף האדם, חלקי המערכת החברתית. מחלקיה תורם תרומה ייחודית למילוי צורכי המערכת

המשקל כאשר מופר שיווי  .סדר חברתי ומצב של שיווי משקל, אמורים לקיים ביניהם שיתוף פעולה וליצור יציבות

, דרוקר(תשאף המערכת להשיב את ההרמוניה ותעשה כל מאמץ לחזור לקונצנזוס ולשיתוף פעולה בין חלקיה , החברתי

2008 .(  

ואם הוא אינו עומד בכך או מיותר , יהיו שאף יטענו כי על כל מוסד חברתי למלא תפקיד החיוני לקיום החברה

  . סופו שייעלם, לחברה

ההנחה הייתה שהתיאוריה , אופן ועיתוי ההקמה של רשות המיםבהקשר לשאלות המחקר לגבי 

  :הפונקציונליסטית תציע את ההסבר הבא

ונחשב לתנאי הכרחי ליצירת חברה חדשה , בראשית שנותיה של המדינה היה נושא המים גורם חשוב בעיצובה

לפיתוח מואץ של החקלאות תקופה זו התאפיינה בעלייה מסיבית שהובילה . במרחב המעובד והמושקה של ארץ ישראל

באמצעות מיצוי , קובעי המדיניות באותן שנים רתמו את נושא המים להאצת התפתחות המדינה. ולבנייה בקצב מהיר

עם השנים התברר שכמויות המשקעים השנתיות . שהוזרמו מצפון הארץ לדרומה, וניצול של מרב מקורות המים בישראל

 ,Galnoor(דבר שגרר אחריו משבר מים מתמשך , מוכות מהכמויות שנשאבונ, הממלאות את האקוויפרים ואת הכנרת

1980.(   

שתפקידן , )תת מערכות(כמה ועדות ) המדינה, קרי(מינתה המערכת , במצב זה של הפרת האיזון, לפי התיאוריה

גד את המלצתם הייתה לא. כדי להחזיר את המערכת כולה למצב הרמוני, היה לזהות את הבעיה ולהציע פתרונות

שפרסם , גם מבקר המדינה. סמכויות הניהול והפיקוח על המים תחת גוף אחד בעל ראייה כוללת של צורכי משק המים

  . הצטרף להמלצה זו, באותן שנים כמה דוחות בנושא

שקיבלה את , הוקמה הרשות הממשלתית למים ולביוב , 2007בתחילת שנת , בעקבות מסקנות הדוחות השונים

  .  בהתבסס על המלצות הוועדות השונות, שות לניהול משק המים בצורה הטובה ביותרהסמכויות הנדר

   מבחן אישוש התיאוריה

כאשר המערכת מזהה ששיווי המשקל הופר על ידי אחד מחלקיה שאינו , לפי התיאוריה הפונקציונליסטית. 1

יך החזרה לשיווי משקל מונע על ידי תהל. היא תשאף להתייצב ותעשה כל מאמץ לחזור למצב הרמוני, ממלא את ייעודו

  .וכל אחד מהחלקים תורם תרומה ייחודית למילוי צורכי המערכת, תת מערכות התלויות זו בזו

התקיים תהליך של שיח ביקורתי ,  של המאה הקודמת ועד מועד הקמת רשות המים70-החל משנות ה, ואכן

עד , ל סמכויות המים תחת קורת גג אחת קרם עור וגידיםהרעיון לרכז את כ, עם השנים. שדן באופן ניהול משק המים

מאנשי ביורוקרטיה ואקדמיה ועד לנבחרי ציבור ולמבקר , לתהליך זה היו שותפים רבים. שהושלם בהקמת רשות המים

 .  המדינה
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 70-ניצני הביקורת הראשונים על אופן ניהולו של משק המים החלו לעלות בדוחות מבקר המדינה כבר בשנות ה

 פורסם דוח 1990בשנת ). 1987, מבקר המדינה(ומאז נכתב על הנושא לפחות דוח אחד מדי עשור , ל המאה הקודמתש

, מקצועי וחסר פניות, העברת האחריות לניהולו לידי גוף ממלכתי"שהמליץ על , מיוחד על ניהול משק המים בישראל

ויבטיח את איכות מי השתייה למשקי הבית , אילרבות המגזר החקל, אשר יביא בחשבון את צרכיו של המשק הלאומי

  ).56' עמ, 1990, מבקר המדינה" (ואת אספקת המים בעתיד בצורה סדירה ואמינה

הבעיה הייתה שלא היה גורם אחראי אחד : "קבע, יוסי דרייזין, מנהל אגף התכנון וההתפלה בנציבות המים

  59". חיפשו ליצור גורם אחראי אחד1991-כבר מ, כןל. אבל לא היה אחראי אחד, כולם היו מעורבים. למשק המים

 אחת. שהצביעו על אותם כשלים שפורטו בדוח המבקר,  הוקמו שתי ועדות בדיקה נפרדות2002- ו1997בשנים 

 קשורים המים משק בניהול שהליקויים, הייתה) ועדת מגן(ועדת החקירה הפרלמנטארית  של העיקריות המסקנות

נציבות המים תהפוך לרשות : "הפתרון שהוצע. העניינים שביניהם ולניגוד בו הפועלים הממשלתיים הגופים לריבוי

  ).12' עמ, 2002, דוח מגן" (שלא במסגרת משרד ממשלתי כלשהו, עצמאית ומקצועית

המשיך את הקו המנחה ואמר , קובי הבר, הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר, ערב הקמת רשות המים

צריך . כאשר כל כך הרבה גופים משפיעים, כה חשוב, בלתי אפשרי לנהל משק כה חיוני: "סתבוועדת הכספים בכנ

אנחנו אומרים שמצד הממשלה יש כאן כשל ניהולי . להוביל לכיוון בו יהיה גוף אחראי שרואה תמונה אחת משותפת

 ). 23' עמ, 21.5.2006, ועדת הכספים..." (מאוד מאוד חמור

לוועדת החקירה : "תהליך שעברה המערכת מאז זיהוי הבעיה ועד לפתרוןסיכם הבר את ה, לאחר מכן

ריבוי הגופים המטפלים . 2, משק המים נמצא במשבר עמוק. 1: היו שתי אמירות מרכזיות, ועדת מגן, הפרלמנטארית

לא , כלומר. הם מהגורמים העיקריים שהובילו למשבר העמוק, במשק המים ותהליך קבלת ההחלטות הפגום הנובע מכך

  ).23-22' עמ, שם" (אלא זו בעיה אמיתית שמלווה אותנו הרבה מאוד זמן, שהאוצר קם בבוקר וחשב על הבעיה הזאת

כאשר הדרג הפוליטי מכתיב , מנגנון קבלת ההחלטות הוא היררכי, על פי התיאוריה הפונקציונליסטית. 2

  .(Mazmanian & Sabatier, 1983)מדיניות והביורוקרטיה מייצרת חלופות ומוציאה אותן אל הפועל 

הייתה החלטת יועץ , הייתה החלטת ממשלה: "אמירה זו מגובה בדבריו של הבר בפני ועדת הכספים של הכנסת

כל הדברים האלה נעשו במתואם ... 'ניסוח החוק וכו, ועדת שרים לחקיקה, משפטי לממשלה שנותן גיבוי למהלך הזה

  ).20' עמ, שם" (ידי הממשלה-על

  ירת התיאוריהמבחן סת

הטוענת שבמצב של הפרת האיזון יחל תהליך מסודר שבו ישתלבו חלקיה השונים של , בניגוד לתיאוריה. 1

נראה שהייתה סיבה אחרת להקמתן של ועדות הבדיקה השונות , המערכת כדי להגיע לקונצנזוס ולהרמוניה חברתית

   .שבחנו את ניהול משק המים

ראה אור דוח מיוחד של מבקר המדינה על ניהול משק , ת שפקדו את הארץבאחת מתקופות הבצור, 1990בשנת 

כ "בראשות ח, הדוח עורר הדים רבים בתקשורת ובעקבותיו קיימה ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה. המים בישראל

 מאחר שחורף ,אולם דבר לא השתנה). 2002, דוח מגן (1991שבע ישיבות בששת החודשים הראשונים של שנת , דוד ליבאי

  .  היה גשום במיוחד והשכיח את הבעיות המבניות של משק המים1992-1991

                                                 
59
  ראיון עם דרייזין 
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החל משנת .  נפתח סכר דגניה מדי שנה בשנה1995בשנים שלאחר מכן נמדדו מפלסים גבוהים בכנרת ועד שנת 

פורסמו שני בשנים אלה . 2001עד לשפל חדש שנרשם בשנת ,  ירד מפלס הכנרת בעקבות רצף של שנים שחונות1995

. 2002 ודוח מגן שמסקנותיו הוצגו בשנת 1997דוח ארלוזורוב בשנת : דוחות חריפים שביקרו את התנהלות משק המים

 היה גשום מאוד ומפלס הכנרת שוב עלה 2003-2002מכיוון שחורף , לא חל שום שינוי במשק המים, ולמרות זאת

  ). 2010, מינהלת הכנרת(

סביר , לפיכך.  על ניהול משק המיםפלס נמוך לבין פרסום דוחותגבוהה בין מנראה שאפשר למצוא קורלציה 

אלא גם כדי לתת מענה ציבורי פופוליסטי בשנים , להסיק שהדוחות פורסמו לא רק בשל הצורך בשינוי במשק המים

. יצובהבמקרה זה לא התקיים תהליך מסודר שבו כל חלקי המערכת פועלים לי, כלומר. שבהן היו משקעים מועטים

שוב דובר על משבר מים קשה והוקמה ועדת חקירה ממלכתית נוספת , שלוש שנים לאחר שהוקמה רשות המים, ולראיה

  . לבדיקת הניהול של משק המים

משרד , גם לאחר שהוקמה רשות המים נותרו עדיין סמכויות מים הנתונות לאחריותם של משרד הפנים. 2

, עובדה זו עומדת בניגוד להמלצות הדוחות והוועדות השונות. הבריאותהמשרד להגנת הסביבה ומשרד , החקלאות

וקראו לריכוז כל סמכויות המים , שקבעו כי ביזור סמכויות המים בין משרדי הממשלה השונים אינו תורם למשק המים

ולה כל חלקי המערכת משתפים פעשלשיטתה , הדבר אינו מתיישב עם התיאוריה הפונקציונליסטית. תחת גוף אחד

  . ופועלים להצלחת החלטת המערכת

  עיתוי ההקמה של רשות המים

היא . התיאוריה הפונקציונליסטית אינה מצליחה לספק הסבר משכנע לשאלת העיתוי של הקמת רשות המים

אז נכתבו דוחות מבקר המדינה הראשונים ,  של המאה הקודמת70-אינה מצליחה להסביר את פרק הזמן שחלף משנות ה

ועד להקמתה , 1990עד שהוצע לראשונה הפתרון של רשות המים בשנת ,  הניהול הכושל של משק המיםשביקרו את

  .  שנים לאחר מכן17בפועל 

  

  התיאוריה של הביורוקרטיה הפוליטית

אלא , הליך קבלת החלטות רציונאליהמודל של הביורוקרטיה הפוליטית גורס שמדיניות נקבעת לא כתוצאה מ

 פוליטי אינטרסנטי בין אנשים המשמשים בתפקידי מפתח ומשא ומתן) bargaining games (כתוצאה ממשחקי מיקוח

  ).Brower, 1997)  &Abolafia בסוכנויות ובמשרדי ממשלה המעורבים בתהליך קבלת ההחלטות

אלא מגופים שונים המנסים , בבסיס התיאוריה מונחת הנחת היסוד שממשלות אינן מורכבות מישות אחת

). Halperin, 1974 ; Allison, 1971(ובד בבד שואפים להגדיל את כוחם , כויותיהם ועל שטחי המחיה שלהםלהגן על סמ

. נובעת המדיניות ממשחקי מיקוח בין שחקנים מדרגי היררכיה שונים בתוך מעגלים מוסדרים של קבלת החלטות, לפיכך

אלא מסיכומם של , ורה ארגונית שגרתיתתהליכים ומהלכים אינם מתרחשים מכוח הוראה מגבוה או בתוקף פרוצד

  . )Eavey & Miller, 1996; Allison, 1971(מאבקי כוח ויכולות המיקוח שבין יריבים ובעלי ברית בנושא מסוים 

כאשר החלטות הממשלה מתקבלות , מאבקי כוח אלה מתנהלים בין שחקנים רבים בעלי תפיסות עולם שונות

, הממשלה היא זירת המשחקים. של המיקח והממכר המכונה פוליטיקהאלא כתוצאה , לא כבחירה רציונאלית
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בסביבה כזו של קבלת . והשחקנים נושאים ונותנים ומשתמשים בכוחם ובכישרונם בסביבה לחוצה עם מידע חלקי

  ).Bendor & Moe, 1985(כוחו של השחקן וכישוריו הם בעלי השפעה מכרעת על תהליך קבלת ההחלטות , החלטות

, הסופיות הן תולדה פוליטית של התפשרות ומיקוח בין המשתתפים השונים והן פועל יוצא שלהםההחלטות 

מבוכה ובלבול של , פשרות, אלא תוצר של מאבקים, במובן זה שההחלטה שהתקבלה אינה דווקא הבחירה הראויה

כדי להבין ). ", 2007Clifford, 1990, אסיסקוביץ(שיכולת ההשפעה שלהם משתנה , פקידים בעלי אינטרסים מנוגדים

יש צורך לזהות את המשחקים ואת , או ממה נובע דפוס פעולה מסוים של הממשלה, מדוע החלטת ממשלה התקבלה

 ,Allison" (ולקבל תחושה של מה שקרה בין השורות, המיקח והוויתורים שנעשו, להציג את הקואליציות, השחקנים

1971, p. 146(.  

ה סביר שהתיאוריה של הביורוקרטיה הפוליטית תשיב על שאלות המחקר באופן נרא, ל"לאור הנחות היסוד הנ

  :הבא

המשרד הממשלתי שהחזיק בסמכויות המים נהנה מהשפעה . המים בישראל הם משאב הכרחי הנמצא במחסור

ו משרדי ממשלה רבים לנכס אליהם  לכן ניס. ההתיישבות והגבולות, התשתיות, התעשייה, תחומי החקלאותבגם 

במרוצת .  לקדם אינטרסים פנימיים ולהעצים את כוחם ואת מוטת השליטה שלהםעל מנת, כויות בנושא המיםסמ

 ניגודי באותם לוקים ,ביניהם תיאום לצורך שהוקמו הגופים"השנים הובילו מאבקי השליטה סביב המים לכך ש

  ).61' עמ, 2010 ,משרד המשפטים" (המים משק של התנהלותו את תקינות מאפשרים שאינם אינטרסים

שתמכו , משרד המשפטים ומשרד האוצר,  קמה קואליציה שהורכבה מנציגים של נציבות המים2004בשנת 

מתוך מחשבה שגוף זה ינטרל התנגדויות מצד פוליטיקאים ומצד משרדי , בריכוז כל סמכויות המים תחת גוף אחד

.ויאפשר להם לממש את מדיניותם בתחום המים, ממשלה אחרים
אליציה זו זיהתה הזדמנות לקדם את מהלך קו 60

ובזכות הרכב , בשל חולשה פוליטית יחסית של משרד החקלאות ושל משרד התשתיות, ההקמה של רשות המים

שהייתה אמורה לשמש כבסיס , ונציבות המים) אוצר ומשפטים(הקואליציה משני משרדי ממשלה בעלי השפעה גדולה 

  . הארגוני שעליו תוקם רשות המים

יישום ההחלטה להקים את רשות המים היה תולדה של פשרות , מהלך צפוי לפי התיאוריה הביורוקרטיתכ

 כאשר משרדי ממשלה ,בשלבי היישום השונים התנהלו מאבקים. ומאבקי כוח פוליטיים ולא של בחירה רציונאלית

תוצאות המאבק יצרו . ק המיםאחרים סירבו לוותר על סמכויות המים ועל יכולת ההשפעה שלהם על התנהלותו של מש

חלק אחר איבד , כאשר חלק מהמשרדים הצליח לשמור על כל סמכויותיו ועל כוחו, מאזן כוחות חדש במשק המים

  .  מסמכויותיו וחלק נוסף הגדיל את כוחו ואת מוטת שליטתו במשק המים

  

  

                                                 
לכלית למשק משרד האוצר רצה לנהל את משק המים על בסיס כלכלי ולקבוע תעריפי מים המשקפים את העלות הכ, לדוגמה 60

נציבות המים רצתה לקבל לידיה כלים שבעזרתם תוכל לחזק את יכולות האסדרה וקביעת האסטרטגיה שלה בנושא ). 2008, מרידור(

' אנונימי ממש, שביט: ראיונות עם(י הקמת רשות ממלכתית "ומשרד המשפטים רצה לנטרל  התערבות פוליטית  ע, המים

    ).התשתיות
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  מבחן אישוש התיאוריה

 אלא מגופים שונים המנסים באופן רציף להגן על ,התיאוריה גורסת שממשלות אינן מורכבות מישות אחת. 1

  ).Halperin, 1974; Allison, 1971)ובד בבד שואפים להגדיל את כוחם , סמכויותיהם ועל שטחי המחיה שלהם

המלמדות רבות על , )2002(הנחת יסוד זו זוכה לאישוש באמצעות עדויות של מומחים שונים בוועדת מגן 

  : משרדיים כתוצאה מהניסיון להקים רשות מים-קר על החשש ממאבקי הכוח הביןובעי, מאבקי הכוח במשק המים

: אורי שמיר הביע את חששו באשר לקושי שביישום ההמלצות של ועדת מגן ביחס להקמת רשות מים' פרופ

אתה נכנס למלחמת עולם שלישית עם , אם תיכנס היום לשינוי. אני מכיר את המערכות הארגוניות הממשלתיות"

  ).59' עמ, 2002, דוח מגן" (ואתה גם צריך חקיקה בשביל העניין הזה, תשעה משרדי ממשלה-נהשמו

מושגים כמו " : "...  לבנות מדינה-' תזכיר לראש הממשלה ב" ציטוט מספרו  מגןיחזקאל דרור תרם לדוח

יות בתוך הממשל ועל ממחישים דרכי פעולה שבהן חלק גדול מהמרץ ומהכושר מבוזבז על התמודדו' מלחמות היהודים'

  ). 1989, דרור" (במקום להתלכד להתמודדות מוצלחת באתגרים לאומיים משותפים, התשה הדדית

שבמשך שנים רבות הטו את הכף לטובת , שהיו אלה מאבקי הכוח בין משרדי הממשלה השונים, אם כך, נראה

 . ומנעו את הקמת רשות המים, המתנגדים לרעיון

כדרך , וריה הביורוקרטית את משחקי המיקוח ומאבקי הכוח בין השחקנים השוניםמתארת התיא, כמו כן. 2

מאבקי כוח אלה מתנהלים בין שחקנים מדרגי היררכיה שונים בתוך מעגלים . שבה מתרחשים תהליכים ומהלכים שונים

כן מאבקי הכוח בין וא. כאשר יש חשיבות גדולה ליכולות המיקוח שבין יריבים ובעלי ברית, מוסדרים של קבלת החלטות

  :משרדי-השחקנים השונים נחשפו במלוא עוצמתם במהלך דיוני הצוות הבין

הסמכויות הדרושות לניהול "שלמה דולברג ממינהל המים לא הסכים להעביר את סמכויותיו וחזר וטען כי 

  ).5'  עמ,2משרדי -צוות בין" (ואינן בידי המשק העירוני, משק מים ארצי כבר קיימות בידי נציב המים

  61.משרדי-התנגד למהלך של הקמת רשות המים לאורך כל דיוני הצוות הבין, ל משרד החקלאות"מנכ, יוסי ישי

וגם היום הוא , הביע אף הוא את התנגדותו להקמת רשות המים, ל משרד התשתיות"יועץ למנכ, ינון זריבי

  62.כי מוטב היה שלא תוקם בכלל, מחזיק בדעתו

התנה את תמיכתו בהשארת סמכויות המים במשרדו ובהסדרת , רד להגנת הסביבהל במש"סמנכ, גיל יניב

על ידי היועץ המשפטי לממשלה , סמכויות מים נוספות הנתונות במחלוקת בין נציבות המים למשרד להגנת הסביבה

  ). 4' עמ, 8משרדי -צוות בין(

כל נציג . היה מאבק של כוח ואגוזה : "משרדי וטען-אמיר שביט ממשרד האוצר התייחס לדיוני הצוות הבין

ינון זריבי ויוסי ישי התנגדו כי הם פחדו לאבד . הגיב לפי הפגיעה שהוא חשב שתקרה לו כתוצאה מהקמת רשות המים

  63".כוח

                                                 
61
  ראיון עם ישי 
 התשתיות'  יון עם אנונימי ממש רא62
  
  ראיון עם שביט63
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אבל אף אחד לא ויתר , כולם הסכימו שצריך להקים את רשות המים"תיאר מצב שבו , נציב המים, שמעון טל

  64".על סמכויותיו

במקרה הנוכחי יש לשכנע את ", ממשרד האוצר טען שבניגוד לניסיון ההקמה של רשות התקשורתאמיר לוי 

  ).7' עמ, 3משרדי -צוות בין" (הצוות עצמו בצורך להקמת רשות מים ממשלתית

שבו לאגף התקציבים תהיה יכולת השפעה גדולה "נטען שאגף התקציבים במשרד האוצר פעל להקים גוף , מנגד

  65".יםיותר על משק המ

אלא סביב הסמכויות , תפיסת עולם או חזון, הדיון והמחלוקות על הקמת רשות המים לא נסבו סביב מהות

  . השונות שיילקחו ממשרדי הממשלה השונים ויועברו לרשות המים

ומיקוח בין המשתתפים תוך התפשרות , ההחלטות הסופיות של יישום מדיניות הן תולדה של מאבקי כוח. 3

תוכנה של המדיניות ייקבע בהתאם ליחסי הכוחות , לפיכך. שבו כולם רוצים להיות חלק מהתוכנית, "ורכיבזאר ת"כדי 

  ).Nicholas Henry ,2007 (והדינאמיקה שבין השחקנים השונים 

הצד המנצח זוכה להרחיב את מידת הדומיננטיות ותחומי השליטה שלו ואילו הצד המפסיד ,  בסופו של תהליך

  ).Bowornwathana, B. & Poocharoen, O., 2006(פעתו מצטמצמים נחלש ותחומי הש

 בכל הקשור ,תוצאות המאבק על הקמת רשות המים מגלות שינוי ביחסי הכוחות בין משרדי הממשלה השונים

כשהראשון , הגופים שיצאו מנצחים ממהלך ההקמה הם נציבות המים ומשרד האוצר. למידת השפעתם על משק המים

והשני הגדיל את מוטת שליטתו במשק המים , מאית שאינה כפופה באופן מחייב למשרד ממשלתי כלשהוהפך לרשות עצ

  . באמצעות פישוט של הליכי רגולציה וקביעת תעריפי המים

החלום . "מאחר שהשיג את כל רצונותיו דרך הקמת רשות המים, לגבי משרד האוצר נטען שהוא המנצח הגדול

וחלום זה הוגשם על ידי כתיבת הכללים לקביעת , ק המים ימומן על ידי האזרחיםהרטוב שלו היה שכל פיתוח מש

".שנכתבו ברשות המים לאחר שהוקמה, תעריפים
66

קל יותר לנסח כללים מאשר להעביר חקיקה או לקבוע תקנות ,  אכן

  .הדורשות את אישור השר ואת אישור ועדות הכנסת

הרשות עצמאית , אמנם. ריותו את תקציב רשות המיםאגף התקציבים השכיל להשאיר תחת אח, זאת ועוד

מימוש המדיניות הנקבעת ברשות המים אפשרי רק , אך יחד עם זאת, ואינה כפופה ישירות למרותו של שר זה או אחר

.מאחר שיש בכוחו להשתמש בתקציב כאמצעי לחץ, בהסכמת אגף התקציבים שבמשרד האוצר
67

  

מכיוון שבאחריותו נתונים גם , תר משל שאר הנציגים במועצת המיםנהנה משרד האוצר מכוח גדול יו, בפועל

אפשר להבחין , לאחר הקמתה של הרשות. תקציביהם של משרדי הממשלה שנציגיהם יושבים במועצת הרשות

מכיוון שהאחרונה מנוהלת כיום , אוצר במסדרונות הרשותשל משרד הבנוכחותם המוגברת של אנשי אגף התקציבים 

.גדל גם כוחה של הלשכה המשפטית ברשות המים, מאותה סיבה. ליתלפי גישה כלכ
68

 בכירים ברשות המים בהווה 

                                                 
  ראיון עם טל64
 התשתיות' אנונימי ממש, פרנקל, שחם:  ראיונות עם65
  ראיון עם ירוס66
  טל, ירוס, אנונימי מרשות המים:  ראיונות עם67
 התשתיות' אנונימי ממש, בכיר ברשות המים, ירוס: ראיונות עם 68
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וטוענים כי רשות המים הייתה מתנהלת טוב יותר לו עברו לאחריותה סמכויות , ובעבר מודים שלא לתינוק הזה פיללו

יש . הייתה קטנה, בים עליהכך שמידת ההשפעה של אגף התקצי, נוספות וגם התקציב שלה היה מתנהל כמשק סגור

.אפילו הסבורים שמוטב היה לרכז את סמכויות המים תחת נציבות המים שישבה במשרד התשתיות
69

  

  עיתוי ההקמה של רשות המים 

, שהייתה הבסיס לרשות המים,  בשל שילוב הכוחות בין נציבות המים2007רשות המים הוקמה דווקא בתחילת 

שעמד , אורי אולניק. ובגלל חולשה פוליטית של שרים שונים, לו ליישם החלטותלבין משרדי האוצר והמשפטים שיכ

משרדי וציין שני גורמים -סיפר על כישלון התהליך הזה בדיוני הצוות הבין, בראש הצוות להקמת רשות התקשורת

 מינורית של והשני היה מעורבות, התנגדות משרד התקשורת שאמור היה להוביל את המהלך, האחד. עיקריים לכישלון

נוצר שילוב של נציבות מים מעורבת ומעוניינת , במקרה של רשות המים). 2' עמ, 4משרדי -צוות בין(משרד האוצר 

באותה נקודת זמן האנשים המתאימים , כלומר. ומשרד האוצר שהיה מעורב וזכה גם לתמיכה של משרד המשפטים

.הן באגף התקציבים והן במשרד המשפטים, יםוהמעוניינים איישו את כל תפקידי המפתח הן בנציבות המ
70

,  כמו כן

שר התשתיות . חולשה יחסית של שני שרים במשרד התשתיות הפחיתה את כוח ההשפעה של המתנגדים להקמה

ואילו שר התשתיות שכיהן , משרדי-אפשר את הקמת הצוות הבין, שנחשב חלש מבחינה פוליטית, מודי זנברג, הראשון

העובדה . משרדי כבר החל בעבודתו-כשהצוות הבין, נכנס לתפקיד באמצע תהליך ההקמה, )ליעזרבנימין בן א(אחריו 

אפשרה לקואליציית ההקמה לשכנע אותו , למשרד התשתיותמעבר בשהיה חדש בתפקידו ונדרש לו זמן הסתגלות 

  71.שהוא לא יכול היה לסגת מהם לכשהבין את משמעותם, להצטרף למהלכים

  

  יהמבחן סתירת התיאור

מ פוליטי אינטרסנטי אמיתי בין אנשים ששימשו "נראה שלא התקיים מו, בניגוד להנחות התיאוריה. 1

  .בתפקידי מפתח בסוכנויות ובמשרדי הממשלה שהיו מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות

, שכן אותם משרדים שמהם נלקחו הסמכויות לא נלחמו עליהן, לא התנהל מאבק אמיתי על סמכויות, למעשה

   72.שאר המשרדים לא נעשה ניסיון אמיתי לקחת סמכויותומ

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות תמכו במהלך לאחר שהבינו שאין כוונה להעביר את סמכויות המים 

   73.שלהם לרשות המים שתוקם

כי הם ,  מים וביוב-במשרד הפנים לא התעקשו לשמור אצלם את מינהל המים והרשות לשירותים ציבוריים 

שבדיוני הצוות , דולברגשלמה  גם 74.תועלתמביא שבו שתחום המים ברשויות המקומיות מעורר יותר בעיות מאשר ח

                                                 
  דרייזין, רוסי, בכיר ברשות המים:  ראיונות עם69
 התשתיות' אנונימי ממש, אנונימי מרשות המים:  ראיונות עם70
71
  התשתיות' אנונימי ממש, ירוס, שביט, ישי: ראיונות עם 
 פרנקל, ירוס:  ראיונות עם72
  ראיון עם שביט73
  ראיון עם ישי74



 50

 יכהןשבשלב היישום הוא כבר לא , הסכים לוותר על מינהל המים מכיוון שהוא הבין, משרדי הביע התנגדות-הבין

  75.בתפקיד

בין . מ על הקמת רשות המים"ניהל את המו, שרדוללא עזרת אנשי המנהל במ, בנימין בן אליעזר, שר התשתיות

יתקיים דין "הוא שאף רק שלא . הוא לא נלחם על סמכויותיו כפי שעשו אחרים לפניו, אם מחוסר הבנה או מחוסר עניין

שר , אם אחד יישאר במשרד הפנים ומינהל הביוב יועבר. נפרד למינהל מים ברשויות המקומיות ולמינהל תשתיות ביוב

  ).7' עמ, 9משרדי -צוות בין" ( מתנגד לכךהתשתיות

רשות , אם הוא היה מתנגד באמת. להקמת רשות המים בלשון רפה' לא'פואד אמר "מאחד הראיונות עולה ש

".המים לא הייתה קמה
76

  

ולשיטתה מתקיימים מאבקי הכוח בין , התיאוריה הביורוקרטית אינה מזהה גורמים חוץ מדיניים כשחקנים. 2

כאשר הממשלה היא זירת המשחקים והחלטות הממשלה מתקבלות על ידי השחקנים השונים ,  המדיניתשחקנים בזירה

  .  כתוצאה מהמיקח והממכר המכונה פוליטיקה

כאשר בסופו של דבר נושא הניקוז לא הועבר לרשות , ישי ממשרד החקלאות נשא פרייוסי מאבקו של , אמנם

 הלובי ושל ביחס לתמיכתם במהלך ההקמה של התאחדות החקלאים מדובר בהישג די שולי, אך יחד עם זאת, המים

והסכמתם להעביר לרשות המים את הסמכות לקביעת תעריפי המים לחקלאות ואת הסמכות לקביעת , החקלאי

  .משרד החקלאותבידי שהן הסמכויות המשמעותיות ביותר שהיו , הקצאות המים וקיצוב המים לחקלאות

. אלא גם בין ארגונים פוליטיים וחוץ ממשלתיים, ערכו רק בין משרדי ממשלהמ וההסכמים לא נ"נראה שהמו

. הסכם סקטוריאלי, זה הסכם בין ארגונים: "בדיוני ועדת הכספים, כ ישראל כץ"ח, כך הגדיר זאת שר החקלאות לשעבר

יד את הדברים כדאי להג. אתם משתפים ארגונים פוליטיים בחלוקת הכסף. זה על חשבון החקלאים ועל חשבון כולם

  ).  33' עמ, 23.5.2006, ועדת הכספים" (בגלוי

 בדב להגן על סמכויותיהם ובד השונים היאגופים שלפיה מטרת ה, הנחה שבבסיס התיאוריהעוד נסתרת ה. 3

  ).Halperin, 1974; Allison, 1971(להגדיל את כוחם 

צר לא ביקש לנכס לעצמו עוד סמכויות מסתמן שהאו, בעבר ובהווה, מראיונות עם אנשי אגף התקציבים באוצר

  .   שאף להקטנת מעורבותו במשק המיםאלא, וכוח

בלי שיציב , אמיר לוי הסביר שהאוצר לא יכול היה לדרוש ממשרדים אחרים להעביר את סמכויות המים שלהם

  .דוגמה אישית ויעביר חלק מסמכויות משרד האוצר אל רשות המים

הוא ניהל ויכוחים , לטענתו. רצה שהאוצר יוותר על כוח במשק המיםואמיר שביט הוסיף כי הוא עצמו 

לשעבר , אחד המתנגדים העיקריים למהלך היה אודי ניסן. שלא נסבו על כוח והשפעה, אידיאולוגיים עם הממונים עליו

לאחד הוא אמר לי שאין בעיה . "שלא רצה להעביר את הנושאים הכלכליים לרשות המים, ראש אגף התקציבים באוצר

  77".אבל את הנושא הכלכלי תשאיר אצלך, את הנושאים המקצועיים

                                                 
  טל, שביט:  ראיונות עם75

  ראיון עם דרייזין76
77
 ראיון עם שביט 
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האוצר עבר ממקום שיש ביכולתו להטיל זכות וטו : "מודה היום, שכאמור התנגד למהלך ההקמה, ישייוסי גם 

".כל עוד מוכחת יעילות כלכלית, בדיוני המועצה הוא אדיש. למקום שבו הוא שותף שווה במועצת רשות המים
78

  

  

  וריה של סדר היוםהתיא

, רעיונות מסוימים עולים לסדר היום וזוכים לטיפול מצד המדינהחלופות או מדוע מנסה לברר תיאוריה זו 

הממקד את דעת  המרכיב -זרם הבעיה  ):streams(זרמים  בבסיסה מורכבת התיאוריה משלושה. ואילו אחרים לא

זרם  ;אל הגדרתה ואל התוויית מדיניות ציבורית חדשה, הקהל או מסב את תשומת לבו של המדינאי אל בעיה מסוימת

ביורוקרטים וקבוצות , אנשי מקצוע, שהציעו אינטלקטואלים,  כולל את האלטרנטיבות השונות לפתרון-המדיניות 

, ואילו הזרם הפוליטי נסב סביב שינוי במצב הרוח הלאומי או חילופי שלטון ,אינטרסים בתחומים ונושאים שונים

  .)Kingdom, 1984(להעלות או להוריד בעיה או עניין מדיני מסדר היום הציבורי שעשויים 

עד שהם משתלבים לערוץ אחד , תלוי בלתי מתקיימים שלושת הזרמים האלה ומתפתחים באופן, בדרך כלל

  .והיא מאפשרת לקדם וליישם תוכניות מדיניות" חלון הזדמנויות"נקודה זו נקראת . בנקודת זמן קריטית

המוכן , )אדם או ארגון אינטרסנטי המעוניין בקידום הרעיון(בתיאוריה הוא יזם המדיניות  משמעותי גורם

להכין את הקרקע לקראת פתיחתו של ותפקידו , להשקיע משאבים בתמורה להעלאת האינטרסים שלו לראש סדר היום

בנקודת זמן זו . ת חלון ההזדמנויותכאשר נוצר פוטנציאל לפתיחרגע האמת של יזם המדיניות מגיע  .חלון הזדמנויות

 שמצא החלופה שלו לפתרון הבעיהכה הפוליטית שגייס יחד עם תמיעל ידי שילוב ההוא ישזור את שלושת הזרמים יחדיו 

   .ויביא אותם בפני מקבלי ההחלטות

  :נראה כי התיאוריה של סדר היום תשיב על שאלות המחקר הנוכחי באופן הבא, ל"לאור הנחות היסוד הנ

ופעל לביטול מכסות ,  ניסה משרד האוצר להוביל לניהול משק המים על בסיס כלכלי טהור70-מאז שנות ה

 ).2002, דוח מגן(המים לחקלאות וסבסוד החקלאות באמצעות מחירי המים 

 שתוכל לקבוע את ממשלתיתשאף משרד האוצר להקים רשות , לצורך ניהול משק המים על בסיס כלכלי

ולחוק תאגידי המים ) כמו התפלה וביוב(גזרים השונים ואף תאגד בתוכה סמכויות הקשורות לתשתיות תעריפי המים למ

  . 2001שהאוצר ניסה ליישם לפחות משנת 

אפשר ) זרם הבעיה(המשבר הכלכלי :  זיהה האוצר פוטנציאל לפתיחתו של חלון הזדמנויות2004בתחילת 

העובדה שדובר בתקופת ). זרם המדיניות(נות ליציאה מהמשבר להציג את הרפורמה להקמת רשות המים כאחד הפתרו

שר האוצר דאז ופוליטיקאי , עוד חברו לכך בנימין נתניהו. משבר אפשרה לו לקדם את הנושא ללא דיון ציבורי מעמיק

הזרם (שאפשר את הקמת רשות המים באמצעות נטרול המתנגדים הוותיקים והמתנגדים הפוטנציאליים , חזק

  ).הפוליטי

  . נפתח חלון ההזדמנויות שהוביל להקמת רשות המים, משעה שהתאחדו שלושת הזרמים האלה לאחד

  

                                                 
  ראיון עם ישי78
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  מבחן אישוש התיאוריה

  היזם

. יזמי מדיניות הם אותם אנשים המוכנים להשקיע משאבים בתמורה להעלאת האינטרסים שלהם לסדר היום

יזם מדיניות . ומעצם ההנאה שבהשתתפות בתהליךמקידום ערכים , מתועלת אישית, הם מונעים מדאגה לבעיה מסוימת

,  בקשרים פוליטיים,)בזכות מומחיות בנושא או בזכות יכולת רטורית גבוהה(חייב להיות מי שניחן ביכולת להישמע 

 ,Kingdon(מ ובעקביות ובנחישות הדרושות להעלאת הנושא שוב ושוב בהזדמנויות שונות "ביכולת גבוהה לניהול מו

1984(.  

אפשר לקבוע שאגף התקציבים במשרד האוצר הוא היזם , הראיונות והדוחות, ת הדיון בכל העדויותבעקבו

העידו שהיוזמה למהלך ההקמה , חוץ מנציב המים הקודם, כל המרואיינים. שהוביל את תהליך ההקמה של רשות המים

 רשות המים לא הייתה קמה ,והסכימו שללא התערבותו, הייתה של אגף התקציבים ואף ציינו את השפעתו המכרעת

.בכלל
79   

שהיה סגן הממונה על , אמיר לוי: מי שתפקדו בפועל כיזמי המדיניות והובילו את התהליך היו שניים

ששימש כרכז תשתיות , ואמיר שביט, מים ותקשורת באגף התקציבים, חשמל, התקציבים ואחראי לתחום האנרגיה

.לאומיות באגף התקציבים
 יזמו את החלטת, ם היו אלה שחברו לנציבות המים ולמשרד המשפטיםה, כיזמים מובילים 80

ושכנעו ולחצו על משרדי הממשלה הנוספים , )2008, מרידור( להקים את רשות המים 9.8.2005 מיום 4101' הממשלה מס

.לתמוך במהלך
81

מאחורי גבו של ,  שביט גם יזם את הסכם המים עם החקלאים ופנה ישירות להתאחדות החקלאים

נטרל הסכם זה את ההתנגדות המשמעותית ביותר שהייתה עלולה להתעורר להקמת רשות , למעשה. שרד החקלאותמ

.המים
82

  

רשות (הרעיון להקים את רשות המים היה רק אחד מבין שלוש יוזמות , לטענת אנשי אגף התקציבים באוצר

 כחלק ממדיניות של מעבר לשיטות זאת. שהעלה אותו צוות באגף תקציבים) רשות החשמל ורשות התקשורת, המים

כאשר המודל הנהוג בארץ הוא של רשויות פיקוח מנותקות , עם דגש על מודלים אנגליים, רגולציה לניהול משקי תשתיות

טענו אנשי האוצר שמשק המים לא היה יעיל וכי ריבוי ,  כמו כן83.כמו הרשות להגבלים עסקיים, מתקציב ממשלתי

   84.בלת תהליכיםהגופים השונים הקשה על הו

  זרם המדיניות

ביורוקרטים וקבוצות , אנשי מקצוע, זרם זה מכיל את כל האלטרנטיבות השונות שמציעים אינטלקטואלים

במקרה של זרם המדיניות מדובר ברעיונות , בניגוד למצב שבו מזהים בעיה ואז מחפשים לה פתרונות. אינטרסים שונות

                                                 
79
 ישי, פולק, פרנקל, אנונימי מרשות המים, ירוס, התשתיות' אנונימי ממש, בכיר ברשות המים, דרייזין, לוי, שביט: נות עםראיו 

 התשתיות' אנונימי ממש, אנונימי מרשות המים, לוי, בכיר ברשות המים, שביט, דרייזין:  ראיונות עם80

  לוי, שביט, התשתיות' אנונימי ממש, טל:  ראיונות עם81

  התשתיות' אנונימי ממש, דרייזין, פולק, ירוס: ונות עםראי82

 פולק, לוי:  ראיונות עם83

  שביט, לוי:  ראיונות עם84
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 ,או לשינוי פוליטי מסוים/ומחפשים בעיה שאפשר להיצמד אליה ו" ם באווירמרחפי" אך ,ובפתרונות שהם תמיד בנמצא

  .ודרכם לממש את הפתרון המוצע

או כאשר , מקבל ההחלטות או היזם ייגש למאגר הרעיונות כאשר הוא יידרש לפתור בעיה ספציפית שעלתה

  .  )Kingdon, 1984, p.172 (יחפש כמה רעיונות העשויים להשתלב בתוכנית או בתדמית שהוא מנסה לבנות לעצמו

עלו ונפלו הצעות רבות שהתבססו על תפיסות , 1990מאז הוצג באופן רשמי הרעיון להקמת רשות המים בשנת 

  . סמכויותיה והמבנה שלה, שונות לגבי מהותה

,  שלוD.N.A-אגף התקציבים ראה ברשות המים כלי לניהול משק המים בצורה כלכלית ורצה להנחיל לה את ה

.שתוכל לתפקד לאחר מכן ללא תלות באוצרכך 
מצטיירת תמונה של רשות , מראיונות שנערכו עם שני יזמי המדיניות 85

הרעיון להקמת רשות המים נולד כי לנציבות המים לא היה את נושא : "כפי שהם ראו בחזונם, המים וסמכויותיה

אלה היו .  לו סמכות על נושא הקולחיןלא הייתה לו סמכות על משק המים המוניציפאלי ולא הייתה, התעריפים

".הנושאים שהיה חשוב לנו להעביר לרשות המים
86   

שם היו הגופים , לא התאמצנו מול המשרד לאיכות הסביבה כמו שהתאמצנו מול משרד הפנים והתשתיות"

".היעד המרכזי היה שיחידות הביצוע יעברו ולא היחידות הרגולטוריות. המבצעים עם התקציב
87   

תאגידי המים , לנו היה חשוב שנושא התעריפים. ים הלא חשובים נפלו כדי לקבל תמיכה של המשרדיםהדבר"

  88".ומנהלת הביוב יעברו

כדי , הזוכה לקונצנזוס) זרם המדיניות(אפשר לקבוע שיזמי המדיניות מאגף התקציבים שבאוצר חיפשו רעיון 

  .דירו אותהלהשתמש בו לפתרון בעיית הניהול של משק המים כפי שהם הג

ושאותן , במבחן התוצאה נראה שתפיסת המדיניות של רשות המים התגבשה בדיוק כפי שצפו היזמים

משרד האוצר היו חשובות לסמכויות שלא , לעומת זאת. הסמכויות שנזכרו לעיל אכן הועברו לאחריותה של רשות המים

 לא עברו -ת הסביבה וקיום משק תקציבי סגור המשרד להגנהמים של כמו סמכויות ,  אך היו חשובות לנציבות המים-

.גם משרד המשפטים נאלץ לוותר על הרעיון של הקמת רשות המים במתכונת של רשות ממלכתית. לרשות
89

  

  :זרם הבעיה

בשאיפה , או את תשומת הלב של המדינאי לסוגיה מסוימת ולהגדרתה כבעיה/זרם זה ממקד את דעת הקהל ו

, הזרם מעלה את הבעיה לתודעתם של מקבלי ההחלטות. ה שתשמש פתרון לאותה סוגיהלהתוות מדיניות ציבורית חדש

וכן דרך משובים שהם תגובות פורמאליות ולא , באמצעות קבוצות אינטרס שונות או אירועים מיוחדים כמו משבר

  ).Nicholas, 2007(פורמאליות לתוכניות קיימות 

                                                 
  ראיון עם פרנקל85

   ראיון עם לוי86
  ראיון עם שביט87
  ראיון עם לוי88
 שביט, טל:  ראיונות עם89
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תיאר בנימין נתניהו את מצבו של המשק הישראלי , 8.6.2005בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ביום 

וחלק לא , שניים או שלושה, שהביא מדינות אחרות לאובדן של עשור, היה לנו כאן משבר נורא: "בשנות המשבר הכלכלי

 של אפס יכולת לגיוס כספים בשווקים הפיננסיים, ג מתכווץ למשך שנתיים"אז אנחנו במצב של תל. יכולות לצאת ממנו

של תשואה על אגרות , 11%-של אבטלה שגאתה ל, של הפסקת השקעות במדינת ישראל, של שוק הון שטוח ומת, בחוץ

אתם 'אמרו לנו .  זה פושטי רגל10% לשלם על אגרת חוב עם פרמיה של 13%; חוב שהיינו צריכים לשלם כמו פושטי רגל

  ).  24' עמ, 2005, קורת המדינהועדת בי" (אז היינו קרובים מאוד להתרסקות. 'כבר פושטי רגל

הקלה בצורה משמעותית על יכולתם של יזמי המדיניות להציע את , תמונת המצב של משק כלכלי על סף קריסה

  .ולהעביר אותה כהחלטת ממשלה ללא דיון ציבורי כלשהו, הרפורמה במשק המים כפתרון

  : הזרם הפוליטי

מחילופי שלטון וחילופי גברא בתפקידי מפתח , פנות חדשותמאו, שינויים במצב הרוח הלאומיזרם זה מושפע מ

לזרם זה השפעה גדולה על סיכוייו של רעיון מסוים להעפיל אל ראש סדר היום הציבורי או להישאר מאוחסן . שונים

   ). Kingdon, 1984 p.152(שלא ישזוף אותם אור יום , בתחתית ערימת הרעיונות

, שאינו בהכרח מייצג את הציבור בכלל, לחוש את מצב הרוח הלאומיהפוליטיקאים מאמינים שיש ביכולתם 

הם יטו לתמוך , ככלל). Kingdon, 1984(או סקטורים חזקים בציבור /אלא את מצב רוחם של גורמים אינטרסנטיים ו

ר או שיתנגדו לה אם הדב, בתוכנית מדינית בהתאם למידת הקונצנזוס וליחסי הכוחות הפוליטיים המתהווים סביבה

   .ישרת אותם מבחינה פוליטית

אחת הסיבות להצלחת הרפורמה במשק המים הייתה עוצמתו הפוליטית של נתניהו והאופן שבו הוא דאג 

.ליברלית שלו-לקדם רפורמות שונות שהתאימו לתפיסת העולם הכלכלית
90

  

 ,כלכלת השוק תקופת כהונתו של נתניהו כשר האוצר התאפיינה במדיניות ליברלית ובתפיסה שלפיה עידוד

, לביטול מונופולים, במסגרת תפקידו הוא קידם יוזמות לצמצום בהוצאות הממשלה. יוביל לשיפור המצב הכלכלי במשק

וערך רפורמות )  האתר הרשמי-בנימין נתניהו (לקיצוץ בקצבאות ולהחלשת הסקטור הציבורי וחיזוק הסקטור הפרטי 

.בתחומים רבים
91   

גורם נוסף שסייע . ניהו ששכנע גורמים פוליטיים לתמוך בהקמת רשות המיםהיה זה כוחו הפוליטי של נת

גם לאחר . להצלחת הרפורמה היה חולשתם הפוליטית וניסיונם הדל של שרי התשתיות שכיהנו בתפקיד בתקופת היישום

גיש את הצעת קשה לעמוד במדויק על מניעיו של השר מודי זנדברג לה, איסוף כל החומר הרלוונטי וקריאה מעמיקה בו

                                                 
 שביט, בכיר ברשות המים:  ראיונות עם90
  
. אני אקרא לכם מה עשינו יחד בשנתיים האחרונות: "24' עמ, 2005 ביוני 8, יני ביקורת המדינהבנימין נתניהו בישיבת הוועדה לעני 91

מעבר ,  מסיםהפחתת, או יותר נכון הגדלתן באחוז אחד בשנה, הפחתת הוצאות הממשלה בחוק: אני אקרא חלק מהרפורמות
 הרפורמה -בחקיקה כמעט הכל ,  דרך אגב-קים הפרטות חברות ממשלתיות ובנ, החלפת עובדים זרים בישראל, מקצבאות לעבודה

הרפורמה בקרנות הפנסיה שהצילה את קרנות הפנסיה של ההסתדרות , הרפורמה בשוק ההון שאנחנו מבצעים עכשיו, בנמלים
חוק חדש , עידוד השקעות הון, שאתם יודעים שזה מתבטא בעשרות מיליארדי שקלים, פיתוח כבישים ורכבות מהירים, מהתרסקות

 חברי כנסת לחוק שעלותו מעל חמישה מיליון 51חקיקה פרטית שמחייבת אישור של , צ וחברת דואר"הקמת חברת מע, עברנושה
הקמת יחידת , ניידות מספרים, השלמת מעבר מפנסיה תקציבית לציבורית גם למשרתי הקבע ולעובדי מערכת הביטחון, שקל

רפורמת ביטוח בסחר חוץ והוזלת , שינוי שירון הוביל, משלה לספקיםרפורמה בהתקשרות המ, חקירות כלכליות במשטרת ישראל
השקת עשרות תוכניות הבראה , הקמת קרן לשיווק הייצוא, הקמת קרן הלוואות לעסקים קטנים בתנאים משופרים, המימון

מיוחד לניהול הקמת מינהל רכש , הטלת סנקציות נגד זוכים במכרזי הממשלה שמשנים את תנאי החוזה, ברשויות המקומיות
  ". תהליכי רכש
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, ניינית ועקרונית לתהליך עצמוייתכן שהייתה זו הסכמה ע. משרדי-המחליטים לממשלה בנוגע להקמת הצוות הבין

שירש את , בן אליעזר .לעסקת חבילה פוליטית שהיה בה כדי להיטיב עם השרנאיביות מסוימת ועלתה גם האפשרות 

לא היה באפשרותו לחזור בו מכיוון שהצעת המחליטים על , וומשהבין את טעות, נגרר למהלך ההקמה, זנדברג בתפקיד

.הקמת הרשות כבר הוגשה בשמו
92

  

יכולים לשפוך אור על מידת השפעתם של שני השרים , דבריו של ערן פולק מאגף התקציבים ממשרד האוצר

".אם עוזי לנדאו היה שר התשתיות לא הייתה קמה רשות המים: "ממשרד התשתיות
93

  

  אוריהמבחן סתירת התי

  זרם הבעיה

אך לא היה בהם ,  של המאה שעברה80-כמו בשנות ה, חוותה ישראל כמה משברים כלכליים, מאז היווסדה. 1

אך הוא בוודאי , שהמשבר הכלכלי סייע ביישום ההקמה, אם כך, ייתכן. כדי לשמש זרז להקמתה של רשות מים עצמאית

  . לא היה תנאי הכרחי לפתיחת חלון ההזדמנויות

מאחר שהיו בעבר , טענה שמשבר המים המתמשך היה הבעיה שהובילה להקמת רשות המים אינה מדויקתגם ה

  .חלון ההזדמנויות לא נפתח, ובכל זאת, כמה מקבצים של שנים שחונות שבעקבותיהם פורסמו דוחות קשים

 ברפורמה לא קישר משרד האוצר בין המשבר הכלכלי לבין הצורך, בשום שלב בדרך להקמת רשות המים. 2

, משרד האוצר(במטרה לפתור את המשבר הכלכלי , זאת בניגוד לרפורמות אחרות שהוצעו באותה תקופה. במשק המים

2002  .(  

וכי ייתכן מאוד שהיא הייתה , מכאן אפשר להסיק שהמשבר הכלכלי לא היה הגורם הישיר להקמת הרשות

  .גם אם המשבר הכלכלי לא היה מתרחשקמה 

  הזרם הפוליטי

אך הוא לא היה שותף פעיל ברפורמה של משק , ניהו אכן נחשב לפוליטיקאי חזק המסוגל להעביר רפורמותנת

הדיונים על אופי הרפורמה נערכו בין אנשי אגף התקציבים וקיבלו לבסוף את ). 2005, ועדת ביקורת המדינה(המים 

והוא אישר , ית להקמת הרשות בפני נתניהוהוצגה התוכנ, רק לאחר מכן. קובי הבר, אישורו של הממונה על התקציבים

 .אותה בתום הסבר קצר
94   

נתניהו , גם בכל משחקי הפוליטיקה והשכנוע של שרי ממשלה ושל שחקנים נוספים כמו התאחדות החקלאים

בזמן המשא ומתן , אפשר להניח שתפיסת עולמו וכובד משקלו הפוליטי נכחו בחדר הדיונים, יחד עם זאת. לא היה שותף

  .ן אנשי אגף התקציבים לגורמים השוניםבי

                                                 
  דרייזין, שביט, ישי:  ראיונות עם92
  ראיון עם פולק93
94
 לוי, שביט: ראיונות עם 
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.נתניהו התפטר מתפקידו יומיים לפני שהוגשה לממשלה הצעת החוק להקמת רשות המים, נוסף לכך
יתרה  95

משרדי כבר -כאשר דיוני הצוות הבין, 2005כוונתו להתפטר הייתה ידועה במערכת הפוליטית לפחות מתחילת יוני , מזו

.היו בעיצומם
96
   

אם אכן היה חלקו , קשה לראות כיצד הייתה רשות המים קמה, וי התפטרותו של נתניהובהתייחס לעית

  . בתהליך כל כך משמעותי

  עיתוי ההקמה של רשות המים

  :נתקבלו התשובות הבאות, כשנשאלו היזמים המרכזיים לגבי העיתוי של הקמת רשות מים

כמו שוולפמן . מים היה נושא שהתחברתי אליוונושא ניהול משק ה, כל סגן מגיע עם הרפורמות שלו: "אמיר לוי

".אני התחברתי לנושא ניהול משק המים, התחבר לנושא ההתפלה
97   

כל רכז . וכשראיתי את מצב משק המים החלטתי שזו הדרך, כל אחד עושה את המשמרת שלו: "אמיר שביט

".שים"הרכז לפניי התמקד בהתפלה ולפניו במט. מתמקד בנושא שהוא רוצה לשנות או לפתח
98

  

מעידות שלא היה כאן בהכרח אירוע או מצב חיצוני ששימש , תשובות אלה ושאר העדויות שנאספו בעבודה זו

 קרי המתנה סבלנית, סדר היוםית הלו בהתאם להנחות היסוד של תיאורגם היזמים לא התנ. כזרז להקמת רשות המים

במקרה זה מצטיירת תמונה של גוף ,  נהפוך הוא.להשתלבות שלושת הזרמים שיביא את פתיחתו של חלון ההזדמנויות

  . אלא יוצר אותה בעצמו, שאינו צריך להמתין לפתיחה של חלון הזדמנויות, חזק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
95
  בנימין נתניהו התפטר מתפקיד שר האוצר על רקע המהלך שהתגבש לפינוי היישובים היהודים ברצועת עזה 
96
 י את בנימין נתניהו האם נכונה השמועה  שאל משה גפנ, 8.6.05במהלך ישיבת הוועדה לביקורת המדינה מתאריך  

       על  התפטרותו הצפויה
97
 ראיון עם לוי 
 ראיון עם שביט98
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   משיט הסירות מאגף התקציבים של משרד האוצר-סיכום 

עד שבו האחת כיצד הוקמה רשות המים והשנייה מדוע היא הוקמה במו, עבודה זו בחנה שתי שאלות עיקריות

  .הוקמה

נמצא כי שום תיאוריה בפני עצמה אינה נותנת מענה מספק לשאלות , לאור ניתוח האירועים והמהלכים

 מעלה -  הביורוקרטיה הפוליטית והתיאוריה של סדר היום-שילוב של מרכיבים משתי תיאוריות , יחד עם זאת. המחקר

 . י המשך בנושא לעריכת מחקרואף מניח מסד, הסבר ראוי לשתי שאלות המחקר

למרות שבכמה דוחות נמצאו התבטאויות ברוח ההסבר של התיאוריה הפונקציונליסטית וגם אחדים 

  . לא נמצא בסיס עובדתי להסבר שהציעה גישה זו, מהמעורבים בתהליך ההקמה התבטאו באותה רוח

י בעיקר בשנים נמצא שאותם דוחות שהמליצו על הקמת רשות המים פורסמו בשל הצורך לתת מענה ציבור

עוד עולה שאין . נמצא שרק מקצת מהמסקנות ומההמלצות של אותם דוחות אומצו ויושמו,  כמו כן99.השחונות

  .כדי להסביר את העיתוי של הקמת רשות המיםהפונקציונליסטית בתיאוריה 

. םהצליחה תיאוריית הביורוקרטיה הפוליטית לתת מענה חלקי לשאלה כיצד הוקמה רשות המי, לעומתה

שהתנהלו במשך שנים רבות בכל הקשור למשק , מתוך כל הנתונים עולה תמונה של מאבקי כוח בין המשרדים השונים

" מלחמת עולם שלישית"למרות חששם של מומחים שונים מ. והדבר לא השתנה גם בעת הקמתה של רשות המים, המים

לא נוהל , משרדי-בפרוטוקולים של הצוות הביןועל אף ההתנצחויות המילוליות המתועדות , "מלחמות היהודים"או מ

בין אם בשל חולשתם של חלק מהשחקנים או בגלל , מאבק אמיתי על סמכויות המים בין משרדי הממשלה השונים

  .עוצמתו ונחישותו של אגף התקציבים

ומשאר המשרדים לא נעשה ניסיון אמיתי להפקיע , המשרדים שמהם נלקחו סמכויות לא נלחמו עליהן

נראה שהמשא ומתן האמיתי התנהל בין אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר לבין שרי הממשלה וארגונים . ויותסמכ

מסתמן שהאוצר לא ביקש , בעבר ובהווה, מראיונות שנערכו עם אנשי אגף התקציבים באוצר, כמו כן. סקטוריאליים

  .  יםשאף להקטין את מעורבותו במשק המ ואף, לנכס לעצמו עוד סמכויות וכוח

נראה המתאים ביותר מבין שלוש , המענה של תיאוריית הביורוקרטיה הפוליטית לעיתוי ההקמה, יחד עם זאת

ששימשה בסיס לרשות , בזכות שילוב כוחות של נציבות המים, 2007רשות המים הוקמה דווקא בתחילת . התיאוריות

ות תוך נטרול שרים שסבלו מחולשה שעוצמתם אפשרה להם ליישם החלט, עם משרדי האוצר והמשפטים, המים

 .ואנשי מינהל שהתקשו להיאבק על סמכויות משרדיהם, פוליטית יחסית

המנצח מגביר  הצד, הגורסת שבסופו של תהליך, התוצאה של הקמת רשות המים תואמת את גישת התיאוריה

אפשר ללמוד מתוכן . פסידאת הדומיננטיות ואת תחומי השליטה שלו ומנגד מצטמצמים כוחו ותחומי השפעתו של המ

ועל המנצח במאבק שהגדיל את שליטתו במשק , הסמכויות שהועברו לרשות המים על שינוי במאזן הכוחות במשק המים

  . מיםהזה באמצעות פישוט הליכי הרגולציה וקביעת תעריפי 

                                                 
 
הוקמה ועדת חקירה ממלכתית , שנתיים לאחר שהוקמה רשות המים בעקבות המלצותיהם של ועדות רבות ודוחות חקירה שונים99

עדות לכך שוועדות לבדיקת משק המים בישראל ,  שחונותגם ועדה זו הוקמה לאחר כמה שנים. לבדיקת מצבו של משק המים
  .  מוקמות בשל צרכים ציבוריים בעיקרם
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ף התקציבים אנשי אג. השאלה כיצד הוקמה רשות המים מקבלת מענה חלקי גם על פי התיאוריה של סדר היום

אותם . ושבלעדיהם לא הייתה קמה הרשות, הובילו ודחפו להקמת רשות המים, שבאוצר התגלו כיזמי המדיניות שיזמו

  .  פעולתה של הרשותהגדירו את הסמכויות שיעברו ואת אופןיזמים היו אלה שעיצבו את זרם המדיניות ו

,  הבעיה למהלך ההקמה של רשות המיםבכל הקשור לתרומתם ולנחיצותם של הזרם הפוליטי וזרם, אולם

  .נתגלו כמה בקיעים בהסבר המוצע

תרם והקל על קידום רפורמות רבות במשק במהירות וללא דיון ציבורי ) זרם הבעיה(המשבר הכלכלי , אמנם

,  המיםמשרד האוצר בין המשבר הכלכלי לרפורמה במשקלא קישר , אולם בשום שלב בדרך להקמת הרשות, מעמיק

  ).   2002, משרד האוצר(שהוצגו כפתרונות אפשריים למשבר , לרפורמות אחרות באותה תקופהבניגוד 

נמצא שהוא לא היה שותף , בנימין נתניהו, על אף שאין ספק לגבי עוצמתו הפוליטית של שר האוצר דאז, כמו כן

רגונים אינטרסנטיים למעשה כל משחקי הפוליטיקה והשכנוע של שרי ממשלה ושל א. פעיל ברפורמה של משק המים

מעידה על כך , משרדי- באמצע עבודתו של הצוות הבין של נתניהוגם התפטרותו. אגף התקציביםהיזמים מנעשו בידי 

אפשר לשער שבעת המשא ומתן בין אנשי אגף , יחד עם זאת.  לא שיחק תפקיד בתהליך ההקמה של רשות המיםשהוא

  . הפוליטי של נתניהו נכחו בחדררוחו וכובד משקלו, התקציבים לגורמים השונים

מצליחה התיאוריה להסביר , מצד אחד. מספקת התיאוריה של סדר היום מענה חלקי, באשר לעיתוי ההקמה

מצד . שהוביל לפתיחתו של חלון הזדמנויות, את עיתוי ההקמה באמצעות המיזוג של שלושת הזרמים בנקודת זמן אחת

 במשרד חס את מועד ההקמה לרצון המשותף לסגן הממונה על התקציביםהמיי, יזמי המהלך סיפקו הסבר סותר, אחר

להחיל רפורמה ניהולית במשק המים באמצעות , באותה עת ולרכז התשתיות הלאומיות באגף התקציביםהאוצר 

  .  הקמתה של רשות המים

  

  משיט הסירות מאגף התקציבים של משרד האוצר

אולם שילוב בין התיאוריה של , מוחלט לשתי שאלות המחקרשום תיאוריה אינה מספקת מענה שלם ו, לסיכום

  .יכול להשיב על שתי השאלות בצורה משביעת רצון, הביורוקרטיה הפוליטית לבין התיאוריה של סדר היום

לאורך השנים נעשו .  הוביל משרד האוצר את הדיון בעד ניהול משק המים על בסיס כלכלי70-מאז שנות ה

, הלובי החקלאיאולם משרד האוצר תמיד נתקל בהתנגדות מצד ,  בדרכים ושיטות שונותעד זהניסיונות שונים להשיג י

   .משרד החקלאות ונציבות המים

אוצר חשבו משרד הורכז המים באגף התקציבים ב הסגן הממונה על התקציבים, בתקופה בה עוסק המחקר

את משק המים להתנהל   שיביאהיא הפתרון, באמצעות הקמת רשות המים, שהחלה של רפורמה ניהולית על משק המים

  .על בסיס כלכלי

כמעט שבסופם אנשי אגף התקציבים באוצר , שוניםהממשלה ה משרדי מול לווה במאבקי כוח קידום מדיניותם

השפעתם הרבה על הדרג הניהולי במשרדי הממשלה ועל הדרג כוחם הרב ובבאמצעות השימוש בוכפו את מבוקשם 

 שהורכבה מצירוף של אנשים נכונים משרד המשפטים ונציבות המיםקואליציה שכללה את נהנו מהם , כמו כן. הפוליטי

 וחולשה פוליטית של שרים ,לידיהם שיחקו גם חלק ממשרדי הממשלה שוויתרו על מאבק אמיתי. בתפקידים מתאימים

  . שונים שנטרלה את מאבקם של אנשי המינהל באותם משרדים
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קר היה דרך ההתנהלות של אנשי אגף התקציבים בתפקידם כמובילי ההקמה אחד הממצאים המעניינים במח

  .  שאתגרה את שתי התיאוריות הרלבנטיות המרכיבות את התשובה לשאלת המחקר, של רשות המים

או הזרמים המעורבים בתהליך /המשותף לשתי התיאוריות שנמצאו רלבנטיות הוא הנחת המוצא שלשחקנים ו

התיאוריה של הביורוקרטיה הפוליטית מדברת על מדיניות הנובעת , קרי.  קביעת המדיניותיש השפעה על, המדיניות

, תפקיד היזם לזהות או לסייע במיזוג שלושת הזרמים השונים, ובתיאוריה של סדר היום, ממאבקי כוח בין גופים שונים

  .כאשר גריעתו של אחד מהם תמנע את פתיחתו של חלון ההזדמנויות

התגלו במקרה זה פערים כל כך גדולים בין כוחו של אגף התקציבים לבין כוחם של , ל"ות הנבניגוד לתיאורי

כמו . עד כדי נטרול של מאבקי הכוח שהיו אמורים להתרחש לפי התיאוריה של הביורוקרטיה הפוליטית, שאר השחקנים

, כדי לפתוח חלון הזדמנויות" יםזרמ"לואינו זקוק , לתהליך המדיניות" מעל"התגלה אגף התקציבים כשחקן הנמצא , כן

  . אלא יוצר את המציאות בעצמו

המאפשר להצמיד את החוק להצעת , אחד הכלים החזקים ביותר שיש בידי האוצר הוא חוק ההסדרים

, נמצא שבאמתחתו כלים נוספים להשגת מטרותיו, יחד עם זאת. התקציב באופן שהממשלה תהיה חייבת להעביר אותו

יצירת הפרד ומשול בין שחקנים בעלי אינטרסים דומים אך , פתיחת ערוץ משא ומתן עקיף, ותכגון הקמת קואליצי

או עיכוב של /או הענקת מענקים לאלה המתיישרים עם רעיונותיו ומנגד קיצוץ ו/ומתן תוספת תקציב ו, מנוגדים לשלו

  . תקציב למתנגדים לעמדותיו

יש שיאמרו כי הם רואים עצמם כפופים .  במשימתםכל זאת עושים אנשי אגף התקציבים בנחישות ובדבקות

יש במדינה ארבע : "מתוך(כאשר כל רפרנט מגדיר בעצמו את הגדרת התפקיד שלו , אך ורק לחוק ולהגדרת תפקידם

  ).10/12/2009, גלובס, עמירם ברקת, "ורשות אוצר, מחוקקת, מבצעת, שופטת: רשויות

שבו מתואר יזם המדיניות כמי שמעוניין להשיט , ק הראשוןאם נחזור לסיפורו של משיט הסירות מסוף הפר

נקבל את , ונערוך בו שינויים בהתאם לתוצאות המחקר, את סירת המדיניות שלו אל עבר ראש סדר העדיפויות המדיני

  : ההסבר הבא

הממוקמת , משיט הסירות מאגף התקציבים במשרד האוצר הוא הבעלים של מספנה לבניית סירות מדיניות

המסוגלות לשוט בתנאי , במספנה זו מתמחים בהרכבת סירות מדיניות מסוגים ומגדלים שונים.  בירושלים1וב קפלן ברח

חוק "סירות אלה מצוידות במנוע . באפיקי זרמים שעבירותם קשה ומפלס המים שלהם משתנהאוויר קיצוניים ומזג 

שסירת , ים שאינם נמצאים בעונת הגאות שלהםשיש ביכולתו לשוט גם באפיק, 85מנוע רב עוצמה מודל , "ההסדרים

  . לשוט בהםאינה מסוגלתמדיניות רגילה 

בסעיפי תקציב שמטרתם ליבש בוץ סירות המדיניות של אגף התקציבים מצוידות בשקים המלאים בתקנות ו

ף בממתקי וא, וכן בחצי הרדמה ובמזון להסחת הדעת של חיות טרף פוליטיות העלולות לצוץ במהלך המסע, רוקרטיבי

  . שיש ביכולתם לעודד את סירת המדיניות או להפריע בדרכה, מידע לילידים מהתקשורת

שעמל לאתר את הנקודה שבה מתמזגים שלושת הזרמים , שלא כמו היזם מתיאוריית סדר היום של קינגדון

, לקראת התמזגות הזרמיםלה את זמנו בהמתנה דרוכה על החוף ובשיפור עמדות מבולאחר מכן ) פוליטי, מדיניות, בעיה(

  . צורך לעשות כןת ממשרד האוצר לא תמיד יש זמן אולמשיט הסירו
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המוכנים להתמודד עם תלאות הדרך , משיטי הסירות מאגף התקציבים שבאוצר מוכרים כימאים מנוסים

 הזרם עקיפה או הזזה של סלעי מחלוקת שדרדרו המתנגדים ואפילו שיט נגד, כמו שיט בסבך ביורוקרטי, הרבות

בכוונה לרכוב על הגאות המתרגשת וקרבה , במקרים מיוחדים שבהם מעוניין משיט הסירה לעכב את סירת המדיניות

  . בזרם הפוליטי

כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של , יצרף אליו משיט הסירות מאגף התקציבים משיטי סירות נוספים, לעתים

  .הסירהאך תמיד ידאג לשמש בתפקיד רב החובל של , המסע

נדה מאגף התקציבים של משרד האוצר רצו ליישם את מדיניותם 'משיטי סירת האג, במקרה של רשות המים

משיטי סירות מנציבות המים . והחליטו לצאת להפלגה על אותו זרם מדיניות שקרא להקמת הרשות, במשק המים

  .ויחד יצאו כולם לדרך, וממשרד המשפטים חברו לסירתם של המשיטים מהאוצר

לאחר שקיבלו ידיעות על זרם פוליטי וזרם בעיה הזורמים בקרבת מקום , תחילתו של המסע נראתה מבטיחה

עד מהרה הבינו משיטי הסירות מאגף התקציבים שזרם המדיניות , אבל. ועשויים לחבור לזרם המדיניות שבו הם שטו

בעיקר לאור היכרותם את סלעי המחלוקת , ם אל עבר יישום מדיניותשיטםלא יספיק לה, על מפלסו היורד והולך, לבדו

והפעילו את מנוע חוק , הם החליטו שלא להמתין עד שיחברו הזרמים הנוספים לזרם שבו שטו, לכן. הצפויים להם בדרך

  .ההסדרים שעזר להם לנווט במפלסים נמוכים בין ההתנגדויות השונות

רך ולהביא את סירת המדיניות שלהם לחוף הצליחו משיטי הסירה לצלוח את כל תלאות הד, בסופו של המסע

 . הקמת רשות המיםאל יישומה של , מבטחים

 

  הצעות למחקרי המשך 

וכמקרה מבחן נבדק ,  רשות רגולטורית בישראליםיישומה של החלטת ממשלה להקאופן בעבודה זו נחקר 

  .)רשות המים(הממשלתית למים ולביוברשות התהליך ההקמה של 

, טות העולות ממחקר זה מציירת את אגף התקציבים שבמשרד האוצר כגוף חזק ביותראחת הנקודות הבול. 1

נמצא שיש ביכולתו של . התלוי בעיקר בעצמו כשהוא מחליט להוציא אל הפועל מדיניות שקבע, בעל יכולת יישום גבוהה

לתמרן פוליטיקאים  אלא גם לנהל ו- באמצעות שליטה בתקציבי משרדיהם -האוצר להשפיע לא רק על אנשי המינהל 

  . ושרים ולהביאם לתמוך במדיניות המשרד

, "בעל הבית"שגם בהם היה אגף התקציבים , במשק המיםשהתרחשו במהלך המחקר נחשפתי למקרים נוספים 

  .שאפילו ראש הממשלה לא יכול לו במקרים מסוימים

ר להעביר החלטה בלי אי אפש" היטיב להגדיר זאת באמירה , מאגף התקציבים במשרד האוצראמיר שביט

".האוצר
100

מתקן (ש "יכול היה שביט לעצור בקשה להקמת מט, בזמן ששימש כרכז המים באגף התקציבים,  למשל

היה ביכולתו לדחוף להקמתו של , או אם סבר שהדבר יתרום למשק המים, ולא להעביר תקציב לשם כך) טיהור שפכים

  .ש למרות התנגדות המשרדים השונים"המט

                                                 
   ראיון עם שביט100
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כל , ר דאגו אנשי אגף התקציבים להבטיח את מדיניות משרדם ולמנוע הקמה של מתקני התפלה במקרה אח

.עוד מחירי המים לחקלאות נותרו מסובסדים
  ). 2009, ברקת( 101

שלפיו אם לא ימליץ לממשלה על קיצוץ יעדי , אנשי האגף לא היססו גם להציב אולטימטום בפני נציב המים

.פיתוח של מפעלי הקולחין באותה שנהיילקחו ממנו תקציבי ה, ההתפלה
102

  

והעביר החלטת ממשלה " דפק על השולחן"ש, אריאל שרון, שלמרות התנגדותו של ראש הממשלה, יצוין גם

בחלוף , ואכן. שהחלטה זו לא תיושם, הצהירו אנשי אגף התקציבים בפני ראשי משק המים, ק" מלמ100להתפיל עוד 

.ק למתקני ההתפלה" מלמ100ת ללא התוספת של ימים אחדים יצאה החלטת ממשלה מתוקנ
103

  

האוצר יכול . ככה זה עובד. זה היה קורה אצלנו כל שבוע. האוצר היה מקבל החלטות למרות החלטות שרים"

".ל משרד מתנגד"להעביר תקציב גם אם שר או מנכ
104

  

".מולוזה כיפוף ידיים והשרים לא רלבנטיים . כשהאוצר רוצה הוא לוקח בעזרת חוק ההסדרים"
105

  

 לבדוק במחקר המשך מקרי מבחן נוספים של רפורמות שונות שאנשי אגף התקציבים רצו יהיה זה מעניין

אפשר למדוד גם את אחוזי ההצלחה של אנשי אגף , במחקר מקביל. הצלחתםו  מעורבותםומה הייתה מידת, ליישם

  .שאין הם חפצים ביישומן, התקציבים בהכשלת תוכניות מדיניות

  

שבעת כתיבת שורות אלה מלאו לה חמש שנים ומלאכתה עוד ,  המים היא רשות ממשלתית צעירהרשות. 2

. והציעו הצעות ייעול שונות, יש לציין שרוב המרואיינים במחקר זה ביקרו את התוצר הסופי של רשות המים. רבה

יהיה מעניין לחקור , ן הסתםמ. אין לדעת מה צופן עתידה של הרשות וכיצד היא תיראה ותתפקד בשנים הבאות, כמובן

ולהשוות , הן מבחינת ההשפעה שלה על משק המים והן מבחינת הגורמים המשפיעים עליה, את תפקודה בעוד כמה שנים

  ם לימים שלפני הקמת הרשות ואחריהאת מצבו של משק המי

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ראיון עם שביט101
  התשתיות ' אנונימי ממש,  ראיון עם טל102

  שביט, טל, אנונימי מרשות המים, התשתיות' ראיון עם אנונימי ממש103

  ראיון עם אמיר שביט104
 ראיון עם טל 105
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  רשימת מקורות
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  2/6/10, )ראיון אישי(, י מרשות המיםאנונימ .2
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  24/6/10, נציב המים בזמן הקמת רשות המים, )ראיון אישי(, טל שמעון .5
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  22/6/10, ל משרד החקלאות"מנכ, )ראיון אישי(, ישי יוסי .7
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  27/7/10, רכז מים באגף התקציבים במשרד האוצר לאחר הקמת רשות המים, )ראיון אישי(, פולק ערן .9

  21/6/10, היועצת משפטית של משרד החקלאות בזמן הקמת רשות המים, )ראיון אישי(, פרנקל חנה .10

             30/6/10,  רכז מים באגף התקציבים במשרד האוצר בזמן הקמת רשות המים, )ראיון אישי(, שביט אמיר .11

  13/6/10, יועץ לנציבות המים בזמן הקמת רשות המים, )ראיון אישי(, שחם גיורא .12
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