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לתוש משמחת  אבשורה 
יב מגדל,  טבריה,  אבי 

תאגיד  כמא:  וכפר  נאל 
טבריה"  רקת  "מי  המים 
המים  תאגידי  בצמרת  נמצא 
פי  על  נמצא  כך  במדינה,  היעילים 
בשנה  שערכה  הביקורת  תוצאות 
החולפת רשות המים והביוב הארצי, 
על תאגידי  הגוף הממשלתי הממונה 
רשות  של  השנתית  הביקורת  המים. 

התאגידים  על  לפקח  שנועדה  המים 
אבין היתר על ידי חלוקת ציונים בפ

תאא  55 ב - נערכה  שונים,   רמטרים 
אגידי המים ברחבי הארץ, חלקם אח

ראים על רשות מקומית אחת וחלקם 
של  הפעילות  את  בתוכם  מאגדים 

והיא התמק אכמה רשויות מקומיות, 
דה בשלושה אספקטים א אמות מידה 
לשירות צרכנים, ביטחון מים וחירום 
השירות  בדיקת  תפעול.  ונורמות 
לצרכנים כללה את תקינות ובהירות 
מים,  מדי  התקנת  המים,  חשבונות 

הטל המוקדים  החלפתם,  אומועדי 
והטיפול  הקהל  קבלת  מרכזי  פונים, 

בפניות הצרכנים.
מחייבות  המידה  אמות  כי  יודגש   

הוגד לא  לצרכנים  מחייב  אלשירות 
וזאת הפעם הראשונה שהן  בעבר  רו 

אנבדקות ע"י רשות המים. בנושא בי
התאגי ונבחנים  נבדקים  מים  אטחון 

דים באשר לרמת היערכותם למניעה 
בשגרה  משבר  מצבי  עם  והתמודדות 

ובשעת חירום. 
תכ כתיבת  הנבחנים:  הנושאים  אבין 

ניות למצבי משבר, רכש ואחזקה של 
אמצעים לחלוקת מים בשעת חירום, 
להמשיך  התאגיד  ליכולת  בחינה 
מתקני  מיגון  משבר,  בעת  ולתפקד 

והד תרגילים  וקיום  והביוב  אהמים 
הש האספקט  אלו.  בנושאים  ארכות 

לישי כלל כאמור את בחינת עלויות 
התפעול. 

התבצעה  התפעול  נורמות  בחינת 
הפעילים,  התאגידים   55 כל  אצל 
של  מדדים  המים  רשות  קבעה  ובה 
מתחומי  אחד  בכל  למ"ק  עלויות 
הפעילות הרלבנטיים והשוותה אותן 

הכס בדו”חות  המדווחות  אלעלויות 
פיים של 2013.

לרשות  להציג  נדרשו  התאגידים   
עלויות  להפחתת  התייעלות  תוכנית 

הר שקבעה  לעלויות  עד  אהתפעול 
שות. מנכ"ל תאגיד המים "מי -רקת" 
השבוע  הגיב  דוד,  שאול  בטבריה, 

"אי הביקורת:  תוצאות  על  אבסיפוק 
נני מופתע כלל מתוצאות הביקורת.

רקת  "מי  תאגיד  וחזון  מדיניות   
אמין,  שירות  להעניק  הינה  טבריה" 
זו  לתושבים,  ואיכותי  יעיל  מקצועי, 

המ מאוד  קשה  עבודה  של  אתוצאה 
ביממה,  שעות   24 בתאגיד  תבצעת 
הביקורת  מתוצאות  רצון  שבע  אני 

לעוב ומודה  עצמן  בעד  אהמדברות 
דים ולנותני השירות של התאגיד על 
נמשיך  כי  לתושבים  ומבטיח  ההישג 

לשרתכם נאמנה גם בעתיד".

חדשות
על פי ביקורת של רשות המים והביוב הארצית:

תאגיד המים “מי רקת טבריה” בצמרת 
התאגידים היעילים במדינה
ביקורת של רשות המים והביוב בשנה החולפת מצאה כי תאגידי מים רבים 
לא עובדים ביעילות ורובם לא עברו את הביקורת. תאגיד המים “מי-רקת 

טבריה” עבר את הביקורת בהצלחה ומוקם בצמרת תאגידי המים בישראל. 
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