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 :פיםמשתת
 יגאל בוסקילה. –הרשות להתיישבות 

 אברהם לינקולן –הסיירת הירוקה 
 נדסשרון נוסבוים, תהל ברתמי שור ,   -רשות המים 

 
 רקע: 

 באמצעות ישיבה בראשות יאיר מעיין, מנכ"ל רשות הבדואים, הוחלט כי מודל אספקת המים ב

מרכזי חלוקה בכל חיבור צרכן יורחב לכלל הפזורה )פרט למקרים פרטניים שיידונו לגופו של עניין(. 

הצרכנים יקבלו אפשרות לקבל מדי מים על שמם, להירשם עם מספר נפשות ולזכות בתעריף מופחת 

 יש לקבוע תכנית עבודה ליישום המהלך. עבור כמות מוכרת.

  פזורת נסאסרה  הסמוכה לבט"ר  נחל.   באזורמצוקת מים  ניכרת על  התקבלו תלונות  מוצדקות 

 הוחלט:

 ,פזורת אל אמור) בט"ר נח"ל(  ופזורת אל פורה (1

 במסגרת יישום ההחלטה על שינוי מודל האספקה יועברו חיבורי מקורות המספקים מים  לאזורים אילו.

 נפשות . 8000-10000כ  נפשות . פזורת אל פורה  מונה 700פזורת אל אמור מונה כ 

ביום שני הקרוב יערך סיור לחיבורים הקיימים על קו המים  המים המספק מים למחנה ערד ) פזורת אל 

 .) מצ"ב מפה(.מצומת תל ערד עד מנחת ערד  31אמור( ולחיבורים לאורך קו המים על כביש 

מקורות תעביר מידע על החיבורים הקיימים : מספר חיבור , קוטר , שם בעל החיבור , חברת לקראת הסיור 

 עד יוני, היקף החובות אם קיימים.   2017, צריכה  2016צריכה 

 )מצ"ב((בקשות פרטניות שהוגשו 2 

.  על פי הבקשות ברובן מדובר על מקבצי נדונו, שטרם  2016בקשות , חלקן ישנות ,ממחצית  6ישנן כ 

 וכלוסייה קטנים.א

כי  הבנה סוכם כי תועבר חוות דעת של הסיירת הירוקה ושל  רשות הבדואים ,לאור הסיכומים האחרונים וה

על ידי ספק  באזורהצבת "חנוכייה"   ואספקת מים לכל צרכן אלא  ,לא  מתן חיבור חדש הפתרון הוא 

 מפוקח ) מימי הנגב(. 

 ( אתרים נוספים 3

, וזאת החדש  יעבירו המלצה לשניים שלושה מקבצים נוספים  בהם  יופעל המודל  הסיירת ורשות הבדואים

 בהתייחס גם לפזורת ואדי נועם כאזור אופציונאלי .

 

 לעיל. 3ו  2בשבוע הבא תיקבע ישיבה פנימית של  רשות הבדואים והסיירת לדיון בנושאים 

 

 
 

 שרון נוסבוים רשמה:  
 .העתק: משתתפים

 וחברי הוועדה שנעדר


