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כותרת :פרופ'' דן ביין -התיקרות הצפויה במחירי
המים .המלצות וועדת החקירה לנושא
פאר לי שחר :עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם על ההתייקרות
הצפויה במחירי המים .אתם שואלים אותנו איך
שהייתה וועדה ממלכתית שדנה במשק המים,

זה יכול להיות
או המליצה את

אשר המליצה ולמחירי המים עדיין עולים.
ודבר נוסף אנחנו נדבר על המלצות וועדה שגם בראשה עומד
פרופ'' דן ביין מי שעמד בראש וועדת החקירה
המים ,וועדה בעניין הרפורמה בארנונה כוללת

לנושא משק
בעיר הראשונה

בארץ אילת.
שלום לפרופ'' דן ביין.
פרופ'' דן ויין :ערב טוב.
פאר לי שחר :אנחנו פותחים בנושא המים ואנחנו לא יכולים
להימנע שלא לשאול אותך מה ששואלים אותנו ,למה מחירי המים
כל כך מתייקרים?
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פרופ'' דן ויין:

מחירי המים מתייקרים כי אין לנו מים ממקורות

טבעיים ,זאת אומרת המים ממקורות טבעיים הם במשורה.
כל הזמן שומעים את הפרסומות הכינרת מתייבשת,

אנחנו

האקוויפרים

הם הולכים וכלים ,ומזדהמים גם באזורים עירוניים וכולם אמרו
כל השנים צעקו למה לא עושים התפלה ,התפלה עולה כסף.
הובלת המים גם ממיתקני התפלה לצרכנים עולה גם כן כסף רב,
כי המצב הוא היום כזה שצריך להוליך מים ממתקני התפלה
למרכזי הערים ,מתקני ההתפלה הם נניח באשקלון או בפלמחים
וצריך להוליך את המים האלה לתל אביב ,לחיפה,
פאר לי שחר :אבל מסתבר שמאז שהנושא של המים הועבר
לתאגידים הייתה התייקרות של שלושים אחוז ,בינואר הקרוב יש
כוונה

להעלות בעוד שלושה ,ארבעה אחוזים.

פרופ'' דן ויין :כן אבל תראי ,אני לא הייתי

מייחס את זה

דווקא לעניין התאגידים ,העניין הוא פשוט מאוד מישהו צריך
לממן את ייצור המים ,אם אתה מייצר מים על ידי התפלה לא
עולה כסף .עכשיו יש לך שתי אפשרויות או

שזה ממומן מתקציב

המדינה ,או שזה ממומן על ידי המשתמשים .עכשיו בעבר מחיר
המים היה מסובסד האוצר עיכב פיתוח של מתקני התפלה בעבר
כי הוא ידע שהוא צריך לממן את זה מתקציב
פאר לי שחר :ובכל מקרה עכשיו כשמממנים את זה

צריך

להעביר את זה אז המחיר מתייקר .אבל לפני שלושה שבועות
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החקירה הממלכתית

בערך אישרו את ההמלצות של וועדת
פרופ'' דן ויין :לא את כולם חלק גדול.

אתה רואה כבר איזו שהיא

פאר לי שחר :חלק מהן ,חלק מהן.
תזוזה?

פרופ'' דן ויין :אני לא רואה זה לא דברים שאפשר כל כך מהר
לבדוק,

אגב ,וועדת ביקורת המדינה קבעה לעצמה שבעוד חמישה

חודשים הם יבקשו
דין וחשבון
פאר לי שחר :היא תבדוק ותראה איך זה עובד .אז אני רוצה
לעבוד אתך ברשותך

לנושא הראשון שבעטיו רצינו לדבר אתך,

זה על הוועדה לעניין הרפורמה בארנונה כוללת בעיר הראשונה
אילת
שיכול להיות שזה יהווה בסיס לשינויים בערים אחרות.
פרופ'' דן ויין :אני חושב שמה שיהווה בסיס

זה המתודולוגיה

והגישה ,ברוב הערים צווי המסים משנים אותם כל שנה ככה
מתקנים פה איזה תיקון ,שם איזה תיקון לא רואים את העניין
בראיה כוללת.
עיריית אילת עשתה צעד חלוצי בעניין הזה

היא מינתה וועדה

אני רק רוצה להזכיר את שמות חברי הוועדה זה עו"ד רווית
ברעם מזור ,הכלכלן יששכר בן חיים ומר יצחק וידצקי גיזבר
עיריית חולון

ואת הוועדה ריכז חגי עו"ד חגי טל .הוועדה הזאת
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ראשית היא השיטה שבה היא פעלה וזה מה שמעניין כי הרי
השכונות באילת וזה גם פחות

תושבי הארץ לא מכירים את
מעניין ,מה שמעניין זה

המתודולוגיה המתודולוגיה הייתה כזאת

שראשית כל נפגשנו עם

ראשי העיר ,שמענו מהם איך הם רואים מה החזון איך רואים
את ההתפתחות של העיר אילת ,איזה אזורים דורשים פיתוח
למשל ,אם באילת כל מי שהיה באילת יודע שמרכז העיר הוא
אזור שהוא פחות מפותח כי כל המרכז ההתעניינות הוא באזור
של המלונות באזור התיירות ,כאשר באמצע מפריד גם שדה
התעופה .אז למשל ,אחד הרעיונות שהם העלו שצריך לעודד את
האזור הזה או למשל ,אם

אילת צריכה להתחרות עם מלונאות

בטאבה ובעקבה אז צריך לפתח למשל ,את נושא האטרקציות שזה
ייחודי אולי בשלב זה

לאילת.

אז זה ראשית כל לקבל את הכווני התפתחות ואיפה רוצים לשים
את הדגש.
פאר לי שחר :אתם גם אומרים שנטל הארנונה

שמוטל על בתי

המלון הוא בינוני ונמוך משמעותית.
פרופ'' דן ויין :רגע תסלחי לי אני רק רוצה עוד להסביר
פאר לי שחר :יש לנו בדיוק עוד דקה.
פרופ'' דן ויין :דקה אז אני אומר ככה ,אנחנו השיקולים שלנו הם
שיקולים של צדק חלוקתי זאת אומרת ,לראות איך מתחלק הנטל
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בין השכונות השונות ,גם לפי בין היתר לפי המצב הסוציואקונומי
של השכונות השונות .אחר כך היה צריך להשוות בין הנטל בעיר
אילת לעומת ערים עם מאפיינים דומים .עכשיו עניין המלונאות
הוא מאוד מרכזי באילת ,אז הוועדה הייתה צריכה לחשוב איך
מיגזר המלונאות,

לחלק את הנטל בין מצד אחד

לעומת זאת

מיגזר המגורים ,והמלאכה והמסחר.
פאר לי שחר :ואתם ממליצים להעלות את התעריפים בין חמישה
לשמונה אחוזים תלוי במיקום בדרגה ובגודל המלון.
פרופ'' דן ויין :במלונות האלה יש מלונות אחרים

אנחנו למשל

יצרנו סווג מיוחד למלונות בוטיק שיהיו במרכז העיר ,אנחנו
חשבנו שהנטל על המלונאות באילת בהשוואה למקומות אחרים
בארץ וגם בהתחשב בכל הנתונים המיוחדים של המלונות באילת,
הוא עדיין נמוך במידה מסוימת ולכן אנחנו המלצנו להעלות בכמה
אחוזים את הנטל על המלונאות.
פאר לי שחר :ואנחנו נרחיב בעניין ביום רביעי כשאתם תגישו את
ההמלצות שלכם באופן רשמי ,תודה רבה פרופ'' דן ויין.
פרופ'' דן ויין :תודה.
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