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 מינוי וועדה חיצונית לבדיקת חיובי המים בתאגיד שרונים  –הצעה לסדר 

 

 מרחבי הארץ חודשים שאנו נחשפים בתקשורת וברשתות החברתיות לתלונות של אזרחים  מספר זה 

 חיובים גבוהים ולא סבירים של שימוש חודשי במים. גם ברמת השרון אנו נחשפים לתלונות של  על 

 מספר רב מאד מעל הממוצע של תושבים בנושא חשבונות מים גבוהים בעשרות ואף במאות אחוזים 

 שלהם.   מהצריכה הממוצעת 

"חשבונות המים של שרונים לא הגיוניים איך מתארגנים להפסיק את הגזל הזה"?  דוגמאות מהרשת:  

באוקטובר זה למאות תגובות ולייקים( "מה קורה עם שרונים וחשבונות המים המנופחים   22)פוסט מ 

ם בנושא  וכך עוד ועוד פוסטים שבועייביולי(  30שלהם? רעיונות משהו" )פוסט מ   ראלייםוהלא 

 החיובים אך ללא תגובה מהתאגיד עצמו. 

עירם , בבת ים ראש  ר את נושא החיובים בתאגידי המים בישנן ערים שהחליטו לעשות מעשה ולבר

חיובי המים    העיר צביקה ברוט הקים וועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס שרה פריש לבדיקת 

ת  לבדיקת העלויו  נסליך מינה שופט בדימוס ראש העיר רז קיבראשון לציון של תאגיד מי בת ים , 

סבסוד למשפחות ,ברמת גן  הובנוסף גם דרש להגדיל את  הגבוהות של תאגיד המים המקומי "מניב" 

ראש העיר כרמל שאמה החליט לבדוק את תלונות התושבים בעירו ולהתקין מדי מים על חשבון  

יפולו של מבקר העירייה ומיושמת  במעלה אדומים הנושא עבר לט . העירייה לבדוק את טענותיהם 

לעשות  מספר דוגמאות לכך שעירייה יכולה תוכנית עבודה ליעול התמחור והשירות ללקוחות . אילו 

 זה היה נעשה כבר מתחילת ימי התלונות . מעשה לשירות התושבים שלנו מין הראוי היה ש

ועד היום  בגלל חיסיון  פעולה  עמיהסכימו לשתף  לציין שבמספר הפעמים שפניתי לשרונים הם לא 

 הנתונים שיש לי הם מהתקשורת ותושבים אשר פנו אלי באישי 

 מועצת העיר תתבקש להחליט על:  

לדוגמא(  או שופט בדימוס הקמת וועדה חיצונית שתנוהל ע"י גורם חיצוני ומקצועי )רואה חשבון 

  הסמכויות  ו, לוועדה יינתנלבדיקת תלונות התושבים על החיובים הגבוהים בתאגיד המים שרונים 

 . לבדוק את תלונוץ התושבים על חיובי המים , לתשאל עובדי שרונים וכל פעולה שיכולה לעזור לוועדה

 

 בברכה , בת שבע אלקובי    רמת השרון חופשית  
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