חצי שנהלאחר שאישרהאותוהממשלה

דוחה אתחוקתאגידיהמיס בשנה
אישרהלדחות

ועדת השרים
לענייני
שהפעילו הרשויות ,וחזר בו
ללחצים
חקיקה

רשויות
לייעל

את החוק שחייב

את תאגידי המיםשלהן ,לאחר ששר האוצר יאירלפיד נכנע

ההתקפלות ,מרכזהשלטון
בעקבות

מהחוק שקידם בעצמו

המקומי

מבקשלשנות

את החוק

$DN2$לאפשר $DN2$לראשי הערים חדשיםללמוד לבני ,ללא התנגדות.
פשר
מול מרכזהשלטון המקומי ,במט־
$TS1$במטרה$TS1$
אביבר־אלי
את הנושא ולהתאגדיחדיו״ ,אף גדעוןסער ,הוסיף הסתייגותשלפיה
$DN2$במטרה $DN2$לצמצם את מספרם של תאגידי
רה
יש לתקצב רשויות חלשות יחסית
שהוקצבה לכך חצי שנה מאז שהחוק
ולייעלם .באופן תמוה,החליט
המים
השדים
לענייני
ועדת
,££
במענקים נוספים לצורך תמרוצן
חוקק.במקביל ,נודע כי על לש־
$TS1$לשכת$TS1$
באחרונה דווקא שר האוצר יאיר
אישדה אתמול
"" חקיקה
להשלמת התיאגוד .תיקון החוק
הופעלו באחרונה לחצים
$DN2$לשכת $DN2$לפיד
כת
לתקן את חוק משק המים והביוב לפיד ,לדחות ברגע האחרון את
יועבר כעתלאישור הכנסת.
תחולת החוק .הוא אףהודיע בחודש
לדחות את יישום ההוראות מצר
שאושר דקלסני חצי שכה ול־
$TS1$ולדחות$TS1$

שר הפנים,

דחות
דחות$DN2$

את יישומו

עדלמוח

2014

שעבר כי״יבחן פעם נוספת את נו־
$TS1$נושא$TS1$

רשויות״סרבניות״,

בכללותו״.
$DN2$נושא $DN2$תאגידי המים
שא
רשויות
לסי החוק ,חויבו 38
לאחר  12שנים שבהןמוביל האוצר
אחרונות להשליט את
מקומיות
שויות
את רפורמת התיאגוד שלה שות־
$TS1$שותפים$TS1$
$DN2$ברשויות $DN2$עשירות,
תיאגוד מחלקות המיכ שלהן עד
זאת,

בעקבות נסיגת לפיד

שחרף הוראות

סירבו לתאגד
פוי,
$DN2$כצפוי$DN2$,
והביובשלהן .בין היתר ,מדובר בר־
$TS1$ברשויות$TS1$
את מערכי

המים

כמו כפר שמריהו,

מרכזהשלטון

מהחוק,

$TS1$כצפוי$TS1$,
כצ־
המקומי חזר בו,

מההסכם .יו״ר

המרכז

הטרי

מכבים־
$TS1$מכביםרעות$TS1$,
וראש עיריית מודיעין

אמראתמול

יאיר לפיד צילום:

חיים

עופר וקנין

ביבס צילום:

תומר

אפלבאום

%59
$DN2$שותפים $DN2$כיום
פים
בתאגידים
מו יכואר ,ולשלבן
מאזרחי המדינה,ועל סביוןועומר
ולהביט .אלה
יחסית דוגמת שהם
אזוריים .זאת ,בבטוחלסנקציות
אף שהתגאה בעצמו בחוק שהעביר
המים ,שאותן אמד המבקר ב79 -
דרך כדילהפוך את חובת התאגוד
התנגדולתיאגוד אזורי עם ישובים
ואמר כי יהיה ״משמעותילטיפול
כלסי רשויות שימרו את החוק,
בעקבות כך ,יזם האוצר את צמצום חלופות :האחת ,להשאיר את התא־
$TS1$התאגיד$TS1$
לרשות,כלומר שההחלטה להתאגד
חלשים יחסית מבחינה דמוגרפית.
ביוקרהמחיה״.
לרבות עיצומים כספיים.
תוך חו־
$TS1$חובת$TS1$
$DN2$התאגיד $DN2$במתכונתו הנוכחית
גיד
(כיום) ל15-
מספר התאגידים מ55 -
תהיה נתונה בידי כל רשות על פי
הודעת לפיד לוותה בנימוק
משא ומתן
החוק גובש בתום
הדיון בדחיית החוק עברבווע־
$TS1$בוועדה$TS1$,
התייעלות (משום הפחתת מחיר
בת
$DN2$חובת$DN2$
$DN2$בוועדה $DN2$,בראשות שרת המשפטים ציפי שיקוליםמקצועיים .מטרתהתהליך בלבד מהלךשלדבריו יחסוךלמ־
$TS1$למשק$TS1$
דה,
קשה וממושךשניהל משרר האוצר שלפיו :״מטרת הדחייה הינה לא־
$TS1$לאפשר$TS1$
מיליון שקל בשנה ,ויאפשר המים),שאי־עמידה בה תגרור איחוד
$DN2$למשק500 $DN2$
שק
היא לשפר אתהתחלואים הקיימים
בכפייה לתאגידאזורי; השנייה,
אתהוזלת המים ב59 -
במציאות כיום ולאפשרלרשויות
שבמסגר־
$TS1$שבמסגרתו$TS1$
הקמת תאגיד שיתופי
בתום שבועות של משא ומתן,
שאיןלהן צורך בתאגוד לנהל את
$DN2$שבמסגרתו $DN2$ימשיך התאגיד המקומילהחזיק
תו
הגיעו בסוף מאי האוצר ומרכז הש־
$TS1$השלטון$TS1$
ויעיל כפי
משק המים באופן תקין
בדירקטוריון ובנכסים
$DN2$השלטון $DN2$המקומילפשרה.לפיה ,מחיר
לטון
שנעשה עדהיום״.
העירוניים,
עד סוף
המים אמנם יופחת ב%5-
התיקוןלחוק התאגידים אושר
אך ישכור שירותיניהולותפעול
מתאגידאזורי;החלופה השלישית
 201אך האוצרנאלץלהסכיםלה־
$TS1$להפיכת$TS1$
לפני חצי שנה בעקבות ביקורת
לוולונטרי .כך ,סוכם
$DN2$להפיכת $DN2$הצמצום
פיכת
היא פירוק התאגיד המקומיומיזוגו
חריפה שמתח מבקר המדינה על
כי בידי הרשויות המקומיות תישאר לאחרים תחת תאגידאזורי.
העלויותהעו־
$TS1$העודפות$TS1$
ריבוי התאגידיםועל
$DN2$מכביםרעות $DN2$,חיים ביבס,
או רשויות מבוססות רעות,

״במהלך

כי

דפות
$DN2$העודפות$DN2$
השנה הקרובהנפעל בכל

שהם מעמיסים

על

תעריף

הבחירה כיצדלהמשיך
ולהפעיל
התאגיד המקומי ,וזאתעל ידי שלוש
את

