
                                   

 תמשפטיה לשכ

 HilaAm@water.gov.il  7605736-03פקס  7677795-074טל   9136002 ירושלים 36148, ת.ד. 7רח' בנק ישראל  שות הממשלתית למים ולביובהר

 
 

 "ג שבט תש"פכ
 2020פברואר  18
 3024-19-0179מספר בקשה: 

 

 

  1998-הנדון: מענה לבקשת מידע מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח 

 (28.01.2020ומיום  30.12.19מכתבנו מיום  29.12.19מיום  3024-19-0179)סימוכין: בקשתך מס' 

( לבקשת המידע רשות המיםאו  הרשות –להלן התייחסות הרשות הממשלתית למים וביוב )להלן 

 שבסימוכין: 

 ברשות:  2017-2019וועדות התמיכה אשר התכנסו בין השנים  להלן

 :השבהועדת עלויות למפעלי  .1

  .2017-2019 בשנים הוועדה התכנסות מועדיהמפרטת את  אקסל טבלת"ב מצ

ף אגנציג חטיבת כלכלה, נציגי לשכה משפטית, נציג  חשבות, וועדה הם:  נציגי חברי ה

 . אגף סיועתקציבים ונציגי 

 :ועדת מחקרים .2

 . 22.8.2018 ביוםו 5.8.2018 יוםועדה התכנסה בוה – 2018 בשנת .א

 .  עדי ז'ורבסקי"ד עועדה: עמיר גבעתי, עדיאל כהן, הווחברי 

 .15.12.2019 וביום 1.12.2019 יוםועדה התכנסה בוה – 2019 בשנת .ב

 רמי יעקב. "ד עוועדה: הראל גל, עדיאל כהן, הוחברי 

 תמיכות בפינוי עקר מבתי בד: .3

 . 17.9.2017 יוםעדה התכנסה בוהו – 2017 בשנת .א

עומר ורדי, חזי ביליק, אבי רדעאי/ אמיר ארז "ד עו, מורד פרץ, ועדה: משה גראזיהוחברי 

 , תומא עבוד )הגנ"ס(.*)הגנ"ס(

 .16.8.2018 יוםעדה התכנסה בוהו – 2018 בשנת .ב

ועדה: משה גראזי, עדיאל כהן, עומר ורדי, הראל גל, אבי רדעאי )הגנ"ס(, תומא עבוד והחברי 

 )הגנ"ס(. 

 . 1.9.2019 יוםעדה התכנסה בוהו – 2019  בשנת .ג

ועדה: גיא רשף, עדיאל כהן, עומר ורדי, הראל גל, אבי רדעאי )הגנ"ס(, תומא עבוד הוחברי 

 )הגנ"ס(. 

 

 

 

 : ועדת השקעות .4

 .2017-2019מצ"ב טבלה המפרטת את מועדי התכנסות הוועדה בשנים 
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, מנהל מילת"ב ויו"ר הוועדה, חשב, נציג לשכה משפטית, נציגי חשבותמשתתפים בוועדה: ה

 נציגי מילת"ב.

 תי:ועל רישיון אספקה קורס לספק רשבעבור צירוף ב הועד .5

וביום  06.12.2018, ביום 28.12.17בשנים הרלוונטיות לבקשה, הוועדה התכנסה ביום 

15.10.2019. 

הממונה על התאגידים )יו"ר הוועדה(, חשב רשות המים או נציגו, היועץ המשפטי חברי הוועדה: 

נציגו, המהנדס הרשאי של הממונה על התאגידים, מנהלת אגף א' פיקוח של רשות המים או 

 ספקים ומידע, כלכלנית נציגת הממונה על התאגידים.

 ת מים כנולוגיוטועדת שיפוט ל .6

, 5.9.17, 15.8.17, 1.8.17, 11.7.17 בשנים הרלוונטיות הוועדה התכנסה במועדים הבאים: .א

18.9.17 ,2.10.17 ,17.6.18 ,14.4.19 . 

 להלן חברי הוועדה: 2017בהתאם לכתבי המינוי ממאי  .ב

ממונה מניעת זיהום מקורות מים, מאגף איכות המים, רשות  – חזי ביליק –יו"ר הוועדה  -

 המים.

 חשב רשות המים. –איתן קשמון  -

 , משרד הכלכלה.ISREAL NEWTECHמנהלת תחום המים, תכנית  – עדי יפת  -

 מים, אגף תקציבים משרד האוצר. רפרנטית –רעיה עדני  -

 מנהלת תחום המים, מכון היצוא. –גל ג'וס   -

 מנהלת תחום ניהול פרויקטים, המילת"ב, רשות המים. –דנה זיו  -

 מהנדס ראשי )בפועל( יח' הממונה על התאגידים רשות המים.–אמיר שישה  -

 ממונה שפכי תעשייה, אגף איכות מים, רשות המים. –ד"ר הראל גל  -

 מרכז בכיר )פרויקטים כלכליים מפעלי מים(, חטיבת כלכלה, רשות המים. –סטק ערן שו -

 ממונה יעוץ משפטי, רשות המים –עו"ד טל שביב ויינברג  -

 המשרד להגנת הסביבה. נציג –נולוגיות לטיפול בשפכים כראש תחום ט –דוד רובין  -

 מהנדסת ארצית מי שתיה.  –גב' עירית הן  -

 

 , להלן פירוט של חברי הוועדה:2019בהתאם לכתב המינוי ממרץ  .ג

 מהנדס ראשי, יח' הממונה על התאגידים, רשות המים. –יו"ר הוועדה, אמיר שישה  -

 חשב רשות המים  –רם לוי  -

 , משרד הכלכלה.ISREAL NEWTECHמנהל תחום המים, תכנית  –עודד דיסטל  -

 רפרנט מים, אגף התקציבים משרד האוצר.  –סקי חיים בורוב -

 מנהלת תחום המים, מכון היצוא. – ברקוביץ'אביב  -

 מנהלת תחום ניהול פרויקטים, המילת"ב רשות המים. –דנה זיו  -

 ממונה שפכי תעשייה אגף איכות מים, רשות המים. –הראל גל  -

 מרכז בכיר )פרויקטים כלכליים מפעלי מים(, חטיבת כלכלה, רשות המים. –ערן שוסטק  -

 וץ משפטי(, רשות המים.עוזר ראשי )יע –עו"ד עומר ורדי  -
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 ראש תחום טכנולוגיות לטיפול בשפכים,נציגת המשרד להגנת הסביבה. –פניאלה דותן  -

 סגנית ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה, נציגת משרד הבריאות.  –עירית הן  -

 

 הזכאים למענקים ועדת תמיכות לתאגידים .7

 . 24.9.19בתקופה הרלוונטית לבקשה הוועדה התכנסה רק ביום  .א

המשתתפים בוועדה: אפי דביר )הממונה על התאגידים ויו"ר הוועדה(, עדיאל כהן )סגן  .ב

פטי(, נאות(, עומר ורדי )עו"ד, ייעוץ משחשב רשות המים(, אחמד עאבד )מנהל תחום חשבו

תאום ובקרה(, טוני קורן )מזכירת  אמיר שישה )מהנדס ראשי(, אורלי תמרי )מנהלת תחום

 הוועדה(.  

 illaAm@water.gov.ilHלשאלות נוספות, במסגרת בקשה זו, ניתן לפנות אלינו בדוא"ל:  .8

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 , עו"דורדי עומר

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 רשות המים –לשכה משפטית 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 משרד הגנת הסביבה –*הגנ"ס 
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