
 

  
 לכבוד 

 ראש העיריה, מר אבי גרובר 
 . במייל

  
 אבי שלום, 

  
במהלך השנה האחרונה נתקבלו ופורסמו תלונות רבות של תושבים אודות חיובי חשבונות מים  

 מנופחים ושגויים שנתקבלו מתאגיד המים "שרונים".
  

טען התאגיד כי חיובי המים תקינים וכי החיוב הגבוה נובע בשל תקופות הסגר  בתגובה לפירסומים
 ושהיית אננשים יותר בבית.  

בחלק מהמקרים ביקשו שרונים מהתושבים לפנות באופן פרטני ולבדוק כל מקרה לגופו, אך לא 
 פורסם בציבור תוצאות הבדיקות והפניות והוא נשאר תלוי באוויר. 

  
ערים נוספות נתקבלו תלונות רבות מצד תושבים וכי ראש עיריית רמת גן, כרמל  לאחרונה פורסם כי ב

שאמה הכהן, הודיע כי העיריה תתקין על חשבונה מאות מדי מים בצמוד לאלה של התאגיד שם,  
 במדגם מייצג של צרכנים בעיר.  

  
ונות תעיד על מאליו יובן, כי בדיקה מעין זו בה יהיו קריאות זהות בין השעונים לאורך כמה חשב

 תקינותם ואם יתגלו פערים יהיה על שרונים להשיב ולזכות צרכנים בתשלום. 
  

ייאמר כבר כעת, נשמח מאוד אם בתום הבדיקה הבלתי תלויה בכובענו כאסיפת בעלי מניות יימצא כי 
הכל תקין אך אין לאפשר הותרת עננה וסימני שאלה רבים בדבר תקינות המדים וחיובי יתר של  

 ם. תושבי
  

ידוע לנו כי עיריות דומות הקימו לאחרונה ועדות בדיקה דומות )ראשל"צ, בת ים( וכנראה קיימת בעיה  
 רוחבית בתאגידי המים הנובעת גם מתשתית ישנה שיוצרת עיוותים גדולים. 

  
אמנם תאגיד המים הינו ישות עצמאית ולא ניתן לביקורת בידי מבקר העיריה, אך יחד עם זאת  

ב הוא שייך לעיר ומייצג אותה לטוב ולרע, לכן יש לבצע בדיקה חיצונית וזאת בשיתוף  מבחינת התוש
 פעולה עם התאגיד.

  
 : אשר על כן מועצת העיר מחליטה כדלקמן 

  
העיריה, בהסכמת ואישור תושב ולפי פניה, תציב בחצרו מד משלה ליד מד המים של   .1

תאגיד ו/או בעיריה תלונות בתי אב רנדומליים מהבתים בהם נתקבלו ב 150 -התאגיד ב
 במהלך השנה האחרונה. 

  

מהשנה    30%מדי מים עם חריגה של מעל   80תאגיד המים ישלח על חשבונו למכון בדיקה  .2
 מדי מים שייבחרו בצורה אקראית.  80הקודמת, ועוד 

  
תוקם ועדת בדיקה בשיתוף התאגיד )הועדה תכלול חבר מועצה שאינו דירקטור בתאגיד,   .3

מנכ"ל העיריה, גזבר העיריה, מנכ"ל התאגיד, עובד התאגיד, חבר דירקטוריון התאגיד ונציג 
 ציבור( אשר תיעזר בשרותי משרד רו"ח חיצוני במימון תאגיד המים.  

שו בדבר מדידת צריכה שגויה, חיובי יתר וכל משרד רוה"ח יבדוק את תלונות הציבור שהוג
התוצאות והמסקנות יוצגו לועדה   - 2017-2020תלונה הנוגעת לגבי בעיה בחיוב וצריכה בין השנים 

 המשותפת אשר תוכל להורות על בדיקות נוספות ו/או אחרות ותציג את התוצאות בפני מועצת העיר. 
  
  

 בכבוד רב,
  

 עידן למדן 
 גיא קלנר 

 חברי מועצת העיר
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