14

חדשות

נחתם ההסכם לצירוף מזכרת בתיה וקריית
עקרון לתאגיד המים "מי ציונה"
יוסי שבו:
"ההחלטה התקבלה מתוך
ראיה אסטרטגית ,שצירוף
רשויות קטנות מנס ציונה,
ישאיר את השליטה
בתאגיד בידי עיריית נס
ציונה וימנע בעתיד צירוף
כפוי של נס ציונה אל
רשויות גדולות ממנה".
מאת :כתב "כל נס ציונה"
צילום :דודי בורוכוב.
עכשיו זו כבר עובדה...
ביום שני בשעות הבוקר התכנסו במשרדי
תאגיד "מי ציונה" ,ראשי הרשויות של
נס-ציונה ,מזכרת בתיה וקריית עקרון,
הגזברים ,היועצים המשפטיים ,נציגי
רשות המים ואורחים נוספים .ההתכנסות
נועדה לשם חתימה על הסכם להקמת
תאגיד מים אזורי ,כאשר תאגיד מי ציונה
יקלוט את הרשויות מזכרת בתיה וקריית
עקרון ,החל מה .1.1.2013

"לחיים"...

בדברי ההסבר של ראש העיר נאמר כי
"להחלטה שהתקבלה יש חשיבות
אסטרטגית ממעלה ראשונה .צירוף
רשויות קטנות מנס ציונה ,ישאיר את
השליטה בתאגיד בידי עיריית נס ציונה
וימנע בעתיד צירוף כפוי של נס ציונה אל
רשויות גדולות ממנה וכמובן לטווח ארוך
יגדיל את רווחי התאגיד ,לטובת כלל
התושבים".
ההחלטה על האיחוד התקבלה בכל אחת
מ ה מ ועצות של
הרשויות
המצטרפות
ובאסיפה הכללית
של תאגיד "מי
ציונה" .בישיבתה
מ י ום 4 .12 .12
אישרה האסיפה
הכללית ( המורכבת
מכל חברי מועצת
העיר ) את צירופן
של מזכרת בתיה
וק רי י ת עק רון
לתאגיד המים ,מתוך
רצ ו ן ל ה ש תלב
במגמה שמובילה
הרשות הממשלתית
למים וביוב לצמצום
מספר התאגידים
בכדי להביא לחסכון
במשאבים וייעול
משק המים.
יוסי שבו ראש
עיריית נס-ציונה
סיכם:
"אף ראש רשות לא
רצה להפוך את משק
המים בניהול עירוני
לתאגיד כיוון שבעבר
יכולנו להפנות חלק
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ומה אומרים השותפים
החדשיםø
אריק חדד ראש מועצת
קריית עקרון:

"אני שמח שאני מצטרף לתאגיד מי
ציונה .לולא היה מדובר ביוסי שבו,
אותו אני מכיר ומוקיר שנים רבות ,לא
הייתי סומך את ידי על המהלך".

מאיר דהן ראש מועצת
מזכרת בתיה:

"כולם אצלי הבינו את חשיבות תאגוד
משק המים .אני שמח שהעסק
הבשיל לידי חיבור .אנו נדאג שהתאגיד
יהיה חזק מאוד .לדעתי ,תאגיד
בראשותו של יוסי שבו יעניק שירות
טוב לתושבים".
מההכנסות ממים לטובת נושאים כגון
חינוך ,רווחה וכו' .יש הצדקה ליצירת
תאגידים אזוריים בגלל החיסכון בתקורות
ובמקרה זה אף צירפנו אלינו שתי רשויות
בריאות .אני רוצה לשבח את עבודתה של
מנכ"לית "מי ציונה" רינה קטיף שלקחה
על עצמה את הנושא ,בסיוע רשות המים
ועשתה עבודה מצוינת".
ואילו רינה קטיף ,מנכ"לית התאגיד
הזכירה" :למעשה ,בנס-ציונה ,הגדולה בין
הרשויות ,קם תאגיד כבר בשנת 2008
וכבר הוכיח יכולות ורמת תפקוד .היא
הוסיפה כי "תאגיד מים גדול יותר מעניק
שירות יעיל יותר ,מקצועי יותר ובפחות
משאבי ניהול .בהזדמנות זאת ,אני רוצה
לבשר לתושבי נס ציונה :החל מתחילת
שנת  ,2013יורחבו שעות קבלת קהל עבור
תושבי נס ציונה בלבד ,במשרדי התאגיד
בנס ציונה .יתווספו שעות קבלת קהל בכל
ימות השבוע ,ותתקיים קבלת קהל אחר
הצהרים פעמיים בשבוע ( במקום פעם
אחת)".

