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כותרת :פרופ'' דן ביין -ועדת החקירה למשק
המים
מיקי מירו :שבת שלום לך ,הפרופ'' דן ביין .בתור שופט בדימוס,
אתה עמדת בראש הוועדה שחקרה את מה שקרה במשק המים,
ואתה יודע ,במדינת-ישראל ,תמיד אנחנו חוששים שלאחר דו''ח
ולאחר עבודה מאומצת של הוועדה ,לא קורה כלום .והנה השבוע,
היית בוועדת ביקורת המדינה ו..
פרופ'' דן ביין :בוא נאמר ,עוד לפני ועדת ביקורת המדינה ,וזה
הדבר הרבה יותר חשוב ,היה בעקבות ועדת החקירה ,הוקם צוות
של מנכ''לים ליישום הדו''ח והממשלה אישרה את ההמלצות של
צוות המנכ''לים .צוות המנכ''לים ,למעשה ,המליץ לאשר חלק גדול
מהמלצות הוועדה .עכשיו ,ועדת ביקורת המדינה באה יום אחרי
החלטת הממשלה .אבל חשיבותה של ועדת ביקורת המדינה הוא
בכך שהיא החליטה לעקוף ..אתה יודע שיש הרבה החלטות
לממשלה שלא מיושמות וועדת ביקורת המדינה החליטה לכנס
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ישיבה נוספת בעוד חמישה חודשים ,כדי לעקוב ולראות אלה
חלקים מהחלטת הממשלה יושמו ואלה לא.
מיקי מירו :וכשאתה אומר שועדת המנכ''לים קיבלה את ההחלטות
שלה ,הממשלה דנה ווועדת הביקורת תעקוב ,בוא ננסה עכשיו
לפרט ,אלו החלטות התקבלו?
פרופ'' דן ביין :התקבלה ,למשל ,תכנית שצריך לגשת לכל ההיטל
להכנת תכנית אב .שזה דבר חשוב .אח''כ אני אגיד לך מה לא
התקבל ,ושלדעתי ,זה חבל שלא התקבל ,אבל זה ,למשל ,התקבל.
הם החליטו על ,למשל ,להקים מועצה לענייני ..מועצה ציבורית
לענייני מים וביוב ,ששם ישותפו כל הארגונים וכל מיני גורמים
ציבוריים .הם קיבלו בעצם את רוב ההמלצות של הוועדה ,הם
קיבלו .מה הם לא קיבלו ,ועל זה אני מיצר ,הם לא קיבלו את
ההמלצה להקמת איזשהו גוף ביניים של מנכ''לי משרדים ,שיקבע
מדיניות לטווח ארוך בכלל בנושא התשתיות ובתוכם המים .כי
אי-אפשר בעצם לקבוע מדיניות בנושא מים בלי להתחשב גם
בתשתיות אחרות ,כמו תחבורה ,וחקלאות וכל מיני דברים .למה
אני מכוון .אם מחליטים לעשות תכנית אב ,תכנית אב זה דבר
יפה וזה דבר מאד-מאד חשוב ,אבל צריך לקבוע יעדים ומטרות
אסטרטגיות ,במישור האסטרטגי ,כי אחרת ,לאיזה כיוון אתה עושה
תכנית אב ,איך אתה מתכנן .זאת השאלה .ואת הענין הזה של
קביעת מדיניות אסטרטגית ,זה את החלק הזה הם לא קיבלו .אני
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רוצה רק לציין שאת החלק הזה ,התקבל בוועדה ברוב דעות.
וועדת המנכ''לים ובעקבותיהם הממשלה ,היו דברים שהיא קיבלה
את המלצות המיעוט דווקא ולא את המלצות הרוב.
מיקי מירו :כעת ,נושא נוסף ,כשאנחנו מדברים על החלטות
אסטרטגיות ,אתם גם בתוך הדו''ח ציינתם על כך..היצרתם על כך
שחב'' תה''ל בעצם חוסלה ואיבדה את מקומה .אין פה איזה גוף
תיכנוני שעושה את העבודה הזאתי .פעם היתה חברה שעשתה את
זה ,היום זה מתפזר ,זה מופרט ו ..אתה יודע ,תיכנון קשה
להפריט .צריך משהו או מישהו שיראה את זה בראיה מערכתית
וזה בעצם כהמשך למה שאמרת.
פרופ'' דן ביין :כן .אפשר לטעון .האמת היא שבכל זאת רשות
המים היא הגוף שתפקידו לקבוע תכנית אב .היא הגוף שבעצם
מרכזת את הטיפול בנושא המים ,את הרגולציה של המים .והכנת
תכנית אב מוטלת על רשות המים .אבל כשמכינים תכנית אב,
צריך שיהיה כיוון .ולמשל ,כשצריך לדעת מה היקף החקלאות
שאני רוצה ,איך תתפזר האוכלוסיה ,מה מדיניות פיזור האוכלוסיה,
למשל .זה דברים שבאורם צריך להכין תכנית אב .החלק הזה הוא
חסר.
מיקי מירו :ומי יעשה את המחקר?
פרופ'' דן ביין :לא כתוב מי יעשה את המחקר אנחנו הצענו שזה
יהיה איזשהו גוף ביניים בין הממשלה ובין רשות המים .משהו
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שדומה למערכת לביטחון לאומי.
מיקי מירו :אבל צריך שיביאו לך שמה צוות של חוקרים ,לא
מנכ''לים .מנכ''לים זה בסדר ,אלה הפונקציונרים ואלה מקבלי
ההחלטות .מישהו צריך לתת להם את העצות הטובות ,צריך להיות
שמה גיאולוגים ,הידרולוגים ,מודדים ,טכנאים.
פרופ'' דן ביין :זה דווקא במישור של הכנת תכנית האב .וזה
בעצם קיים .אני מדבר בערך על דברים של החלטות מדיניות,
החלטות אסטרטגיות .יכול להיות שדווקא צריך מומחים .אבל זה
פחות טכני ,יותר במישור העקרוני .בעצם הממשלה היא זו
שצריכה לעשות ..אבל לממשלה אין זמן לטפל בדברים האלה .כמו
בעניין של הביטחון .למה הקימו את המטה לביטחון לאומי ,בגלל
שלממשלה אין זמן לעסוק בשאלות עקרוניות לטווח ארוך .לכן
הקימו מין גוף ביניים ,בין ה ..ושירותי הביטחון האחרים ובין
הממשלה .דבר דומה אנחנו ..אגב הרוב של הוועדה ,לא פה אחד,
אנחנו חשבנו שצריך להיות איזשהו גוף ביניים כזה גם ברשות
המים והממשל .והחלק הזה לא התקבל.
מיקי מירו :מי היית רוצה שיהיה בגוף כזה? בגוף הביניים ,שככה
אתה קורא לו?
פרופ'' דן ביין :תראה ,היו צריכים להיות אנשים שיש להם ראיה
רחבה .היו יכולים להיות אנשים מהאקדמיה חלק ואני לא אומר..
גם אנשים טכניים יותר ,אבל אנשים עם ראיה רחבה וחזון.
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וכברירת מחדל ,מאחר ואנחנו חשבנו שיהיה קשה להקים את
הדבר הזה ,אז חשבנו שזה יהיה צוות בינמשרדי שדווקא...דעת
הרוב ...דעת המיעוט אמרה אין צורך ,היא אמרה שיש כבר יצוג
במועצת רשות המים ,במשרדי הממשלה השונים ,ולכן אין צורך
בגוף ביניים כזה .וזה ,דעת המיעוט היא זאת שאומצה על-ידי
הממשלה ,בסופו של דבר ,ולא דעת הרוב.
מיקי מירו :כעת נושא נוסף ,הענין של איך מטפחים ,איך מחזירים
את המחקר בנושא המים .אתה יודע ,בעבר היו הרבה הידרולוגים
שזכו לחינוך ,גדלו בו .היום המקצוע הזה הוא לא מקצוע ככה
בראש סדר העדיפויות .איך מחזירים את זה ואיך מעודדים את
המחקר בתחום הזה ,המחקר האקדמי .גם פה צריך משאבים.
פרופ'' דן ביין:זה נכון .אני חושב ש ..היה ואנחנו גם כתבנו את
זה בדו''ח ,שיש איכשהו ..שצריך לעודד את החינוך בכיוון הזה,
צריך לפתוח אולי חוגים שמכשירים אנשים שיתמחו בתחום הזה
של המים .כרגע באמת יש בעיה! יש חוסר במומחים בתחום הזה.
מיקי מירו :ואם אנחנו מסתכלים ככה בראיה קצת יותר רחבה,
גם בעקבות הישיבה שהיתה בוועדת ביקורת המדינה ,אתה יוצא
מעודד ,הפרופ'' ביין?
פרופ'' דן ביין :תראה ,לא היו לי מלכתחילה ציפיות כ''כ גדולות,
אז אני חושב כך ,עצם העובדה שהממשלה קיבלה החלטות ,עצם
העובדה שוועדת הביקורת ,גם היא מצאה לנכון וקראה לשרים
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הנוגעים בדבר להופיע בפניה ,ובעיקר מה שאני רואה כדבר הכי
חשוב ,זה המעקב שהוועדה קיבלה על עצמה ,אז אני יוצא מעודד!
כי בכל זאת ,תראה ,גם אם לא בדיוק מקבלים את המלצות
הוועדה ,זה פחות חשוב ,חשוב שיש התעוררות בתחום הזה ,שיש
החלטות ,שיש מישהו שעוקב אחרי החלטות .מבחינה זו ,אני יוצא
מעודד!
מיקי מירו :טוב .אנחנו גם נמשיך את השיחות איתך ,הפרופ'' דן
ביין ,השופט בדימוס .אתה עמדת בראש ועדת החקירה בנושא
משק המים ,וכמובן אם הם קבעו חמישה חודשים ,אנחנו נעקוב
אחר ..אולי בקצב יותר מהיר ,כדי להזכיר לכולם שבעיית משק
המים היא בעיה חמורה מאד ,מאין כמוה ,ואנחנו צריכים להיות
ערים לכך.
פרופ'' דן ביין :מה גם שהשנה תהיה עוד שנה שחונה.
מיקי מירו :אז אנחנו נקוה לטוב ואנחנו נתראה בקרוב.
פרופ'' דן ביין :תודה רבה ולהתראות.
מיקי מירו :שבת שלום.
פרופ'' דן ביין :שבת שלום.
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