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לכבוד
מר עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

לכבוד
מר יובל שטייניץ
שר האוצר
נכבדיי,

הנדון :הרפורמה בתעריפי המים למשקי הבית העירוניים – אסון חברתי
מים – הם אחד המשאבים הבסיסיים ביותר הדרושים לקיומם של כל בני האדם – ללא הבדל של מעמד
חברתי או כלכלי.
משום כך נחשבים המים מאז ומתמיד לאחת מזכויות האדם הבסיסיות אשר ההגנה עליה מהווה אבן בוחן
למחויבותה של המדינה לקיום מינימאלי ושוויוני של בני האדם בתחומה ולערכים של אחריות חברתית
וצדק חלוקתי.
על רקע חשיבות קיומית זו של המים ,קשה ,עד בלתי אפשרי ,להבין את העיוורון והאטימות שהובילו
לגיבוש ההצעה הממשלתית לשינוי כללי המים שאמורה לחולל רפורמה כוללת בתעריפי המים למשקי
הבית העירוניים ,החל מראשית שנת .2010
ההצעה מתעלמת לדאבוני מכל ערך חברתי ותחת הכסות של העלות ה"כלכלית" כביכול ,מיטיבה דווקא
עם השכבות החזקות באוכלוסיה ,ובימים קשים אלו מחלישה עוד יותר את החלשים ממילא.
בעוד שכיום מחיר המים לצרכן הינו מחיר פשוט ושוויוני בכל הארץ ,העולה באופן מדורג ) 3מדרגות( על פי
כמות הצריכה ומספר הנפשות במשק הבית ,מבנה התעריפים המוצע הינו מבנה מורכב ומסובך שתלוי
במשתנים רבים ויוצר שונות רבה במחירי המים בין אוכלוסיות שונות ומקומות שונים בארץ .חמור מכך –
מבנה התעריפים המוצע יביא להתייקרות משמעותית של המים ועוד בצורה רגרסיבית – כך שעיקר עליית
המחיר תחול דווקא על יישובים ואוכלוסיות ממעמד סוציו אקונומי נמוך.
זאת ועוד ,על פי ההצעה יבוטלו היטלי המים והביוב המוטלים כיום על קבלנים ובעלי בתים ,ומחיר ההון
)פיתוח תשתית המים והביוב( יועמס מעתה על הצרכן בגין הצריכה השוטפת .דבר זה יביא להתייקרות
משמעותית נוספת של מחיר המים ולפגיעה חמורה בשכבות החלשות ביותר שלמרביתן אין בעלות על דירה.

בנוסף ,המעבר משיטת ההיטל המוטל בגין שטח הבנייה לשיטה בה התשלום על התשתית מחויב על פי
היקף הצריכה השוטפת – יעצים את הפגיעה במשפחות ברוכות הילדים ,שצורכות יותר מים .למעשה,
במצב החדש ,הבנייה הרוויה ,תסבסד את בעלי בתי המידות ,המגרשים הפרטיים ומגדלי המשרדים.
ואם לא די בכך ,הרי שביטול ההיטלים יפגע פגיעה אנושה ביכולת הפיתוח ברשויות המקומיות ,דבר
שיוביל להתדרדרות התשתיות והמרחב הציבורי המשמשים את כלל הציבור.
בנוסף לאמור ישנם פגמים נוספים בעלי השלכות חברתיות קשות בהצעה הממשלתית לשינוי הכללים ,כפי
שמופיע בהתייחסות המפורטת של מרכז השלטון המקומי המצ"ב.
נכבדיי,
זה הזמן להתעשת .על ממשלת ישראל לגנוז ההצעה הפוגענית הזו וכנסת ישראל ראוי כי לא תאשר אותה.
יש לעצור את התהליך ההרסני של התפרקות המדינה מאחריותה החברתית כלפי אזרחיה והפקרתם
ל"כוחות השוק" – שהשינוי המוצע בתעריפי המים – הוא אולי הביטוי הקיצוני והבוטה שלו.
אם יש מקום בו ישנה הצדקה מובהקת להתערבות ממשלתית בכוחות השוק זהו נושא המים ומחירם .לכן
אני פונה אליכם בבקשה להיכנס לעובי הקורה ולמנוע את הפגיעה הקשה הזו ,בזכות כה בסיסית של אזרחי
המדינה.

בכבוד רב,
רון חולדאי
ראש עיריית תל-אביב-יפו
העתק:
מר בנימין נתניהו – ראש הממשלה
חברי ועדת הכספים בכנסת
מר שלמה בוחבוט – יו"ר מרכז השלטון המקומי
ראשי ערים פורום ה15 -
פרופ' אורי שני – מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב
מר אייל גבאי – מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מר ירום אריאב  -מנכ"ל משרד האוצר
מר שאול צמח  -מנכ"ל משרד התשתיות
מר מנחם לייבה  -מנכ"ל העירייה
מר משה גילצר  -גזבר העירייה
מר עוזי סלמן – היועץ המשפטי לעירייה

