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" .1תאגוד אזורי של תאגידי מים וביוב  -מתווה ובחינת כדאיות כלכלית"  -הזמנה לציבור להשמיע
עמדות
ביום ה' ה 18-באפריל  2013פורסמה באתר רשות המים הזמנה לציבור להשמיע עמדתו בסוגיות
שלעיל; מדובר בדוח של ועדה )"ועדת בלניקוב"( אותה מינה מנהל רשות המים בסוף אוקטובר
 ,2012וכן במסמך של הממונה על תאגידי מים וביוב.
שני המסמכים ,ביחד ,כוללים כ 220-עמודים)!( ובהם דברי הסבר ,גרפים ,דיאגראמות ומידע רב
ומגוון ,אליו צריך הקורא להתייחס ולהעביר הערותיו/השגותיו עד ליום  30באפריל  2013בשעה
 12:00בצהרים!...
יצוין עוד ,שדוח ועדת בלניקוב הוגש למנהל רשות המים רק  4ימים לפני הדיון במועצת הרשות,
ומנוסח הודעת המועצה ניתן להבין שהמועצה אישרה אותו ,וכעת פרסמה אותו כלשונו לשימוע
ציבורי.
לעניות דעתנו ,לוח הזמנים של השימוע האמור רחוק מלהיות הגיוני ,בעיקר כאשר מדובר
בסוגיות סבוכות שכל העוסקים בהן נמצאים עדיין בשלבי למידה ,וניתן לנחש שהכוונה
המסתתרת כאן הינה לאשר מהלכים בשיטת ה"זבנג וגמרנו" תוך האצת תהליכים רגולטורים
לתאגוד ,ללא מתן פרק זמן מינימאל י לאלה החולקים על כיווני החקיקה שבדרך.
 .2אינפורמציה שוטפת
•

לקראת סוף מרץ  2013הוגשה על ידי התאחדות חקלאי ישראל ,ארגון עובדי המים ותנועות
ההתיישבות עתירה לבג"צ נגד רשות המים בגין ייקור המים הביתיים בהתיישבות בשעורים
של .14%-38%
טרם נקבע מועד לשמיעת הבג"צ .ייקבע לאחר שרשות המים תעביר את תשובתה לעתירה.

•

מוזכר לכל המחזיק במניות ג' של מקורות ,כי ניתן עדיין להיכנס לרשימת הזכאות ) 10אג'
למניה( לקבלת התמורה  -עד ליום  13במאי  .2013פרטים ניתן לקבל אצלנו.

•

אגודות המים שתחום עיסוקן אספקת קולחין ,ביחד עם ארגו ן עובדי המים והתאחדות חקלאי
ישראל ,ממשיכות במאבק נגד רשות המים הממשיכה לקדם תקנות דיווח מכבידות,
המעוררות חששות כבדים ביחס לכוונות העתידיות של הרגולטור .בשלב זה ,לא נראה
שהרשות משנה כיוון בעמדותיה ,שבחלקן מעוררות תמיהות ותהיות ,וזאת בלשון המעטה.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  -ניתן לפנות ליורם תמרי,
בטלפון 052-2565305 :או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il
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לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.britcpa.co.il

