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 17-05-17מיום  רשות המים :  סכום ישיבה

 

 משתתפים :

 יובל תורג'מן, יגאל בוסקילה, אורי נוסבאום, יוסי מימון.  מנכ"ל הרשות יאיר מעין, 

מנהלת  -, שרון נוסבאוםס'היעמ"ש , עו"ד תהל ברנדסאסדרהסמנכ"לית  -תמי  שור –רשות המים 

 . בקרה על ספקיםאגף 

 , מטרת הישיבה

 אספקת מים לפזורה הבדואית. 

  -בעניין אספקת מים לפזורה מחוץ לתחומי הישובים והמוא"ז 

אנו ביקשנו לקיים את הפגישה על מנת להמשיך בפיילוט לאספקת המים שקיימנו  – תמי שור

 ברחמה, ובביר משש. 

תעריפי המים הגבוהים שנגבו מהפזורה מאחר ושונה מעמדם מספקים היו לפיילוט הסיבות 

, ופגיעה ברמת נגישות בסיסית למים באופן לצרכנים ואינם נהנים מהוזלות על פי נפשות לבתי אב

לוקח על שתושב הפזורה האספקה כיום )במקום שלא בוצע הפיילוט( היא אופן  אספקתם כיום.

ללא רשיון ספק  מספק מים לצרכנים נוספיםו כצרכן של חברת מקורות , נרשםעצמו את החיבור

קיימות בעיות של חיוב בתעריפים גבוהים מאד על ידי הספק, מניעת . וללא בקרה על פעילותו

גביה, וכן אחריות קולקטיבית לאי תשלום של פרטים נגישות למים במקרי סכסוכים, וקשיי 

 חיבור יחיד מגיע לעיתים למאות אנשים()מספר הנפשות המקבלות מים מ מהקבוצה

רשות המים סבורה כי האסדרה במתכונת הפיילוט היא מיתווה אספקה נכון, ויש להרחיבו לכלל 

 בתאום עם הרשות. התושבים בפזורה, 

הפעילות עד כה בוצעה בתיאום ובשיתוף עם הרשות. תומך במהלך להרחבה של  –יגאל בוסקילה 

 אופן האספקה הזה. 

מפוקחים במתכונת של מרכזי לרשות אין מניעה כלל לאספקת מים על ידי ספקי מים  – מנכ"ל

 , ובלבד שהמקומות בהם יופעל השירות יהיה בתאום עם הרשות. חלוקה

 

לכלל מרחב הפזורה מחוץ לישובים, באופן הדרגתי ובתיאום עם  הפיילוט יורחב  –החלטה 

 . ברשותההסדרה 

 

  -מועצות האזוריות הבדואיותבעניין הפעלת תאגידי המים ב

 מי הנגבימאת  לאורך השנים העסיקו שתי המועצות מוגדרות כספקי מים, המועצות  -תמי שור

התגברו הבעיות באלקסום,  וגםבנווה מדבר  בתקופה האחרונהלאחרונה עלו טענות כי  כקבלן.

ם עוזבים, מכרז שיצא מימי הנגב הודיעו כי הגביית עלויות המים מהתושבים. חיוב ולבכל הנוגע ל

 –נווה מדבר המים תאגיד לגבי ההצעה לצרף את המוא"ז  ל לבחירת קבלן חליפי לא הצליח.

הוא עדיין נחשב כתאגיד נתמך והטלת האחריות לאספקה וגביה של המים  .מאוד רגישהתאגיד 

של מודל עם פחות סיכון הוא הפעלת תאגיד מים כקבלן ביצוע בו. עלולה לפגוע מהתושבים 

 המועצות, אבל גם למודל זה מגבלות.
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במועצות,  לשיפור אספקת המיםבש מתווה גרשות המים תקיים דיון פנימי ל  - החלטה

 עם הרשות.  ןובשבועיים הקרובים תתואם פגישה בעניי

 

 

 רשם :

 מימון יוסי, ע. מנכ"ל

 

 העתקים :

 משתתפים
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