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 פיילוט ברחמה ובביר משאשביניים של הסיכום 
 22.6.15סיכום ישיבה מיום 

 
 :השתתפו
 רשות המים – , תהל ברנדס, שרון נוסבויים, משה גראזיתמי שור

 מקורות – אמסלם אריהפרטוש, פטריק 
 רשות הבדואים –יגאל בוסקילה 

 הרשות לתכנון –רותי פרום אריכא, עמי טסלר 
 

 על רקע החלטות בית המשפט בעניין חובת המדינה לספק מים לתושבי הפזורה, גובשו עקרונות הפיילוט. 

 :המצב הקיים קודם לפיילוט

סוגרים לאחד פוגעים  –תלות בין החיבורים בעלי החיבור לתושבים, קשיים בין העדר נגישות. תעריף גבוה, 

 למ"ק. ₪ 5עד  ₪ 4.80 -למ"ק. אחרי הפיילוט הופחת התשלום ל ₪ 9התשלום לפני הפיילוט היה  בשני.

 הפיילוט:

 רחמה פזורת

 כל האוכלוסייה מחוברת כיום דרכן. .בצמוד לחיבורי מקורות מרכזיות 4הוקמו 

 .נפשות 990מדים מספקים מים ל  75כיום 

  .מ"ק לחודש 3 לנפש צריכה סגולית אלמ"ק, 36-שנתית כ צריכת מים

 ביר משאשפזורת 

 בצמוד לחיבורי מקורות. מרכזיות 3הוקמו 

 נפשות רשומות. 1,320מדים מספקים מים ל  36 כיום

צול והן נדרשו לתת  2בקוטר  להתחבר כי ממתינים למד ותמסרב נפשות 400כ המונות משפחות  7-כ

 הבהרות לבקשתן.

    מ"ק לחודש. 3.8 נפשות( 1720לנפש ) הערכת צריכה סגולית. אלמ"ק 26חודשים  בארבעה צריכת מים

 )מ"ק( המים באתרי הפיילוטמעקב אחר כמויות 
 

 2014 מינואר–רחמה 
 אחוז גידול  מאי –ינואר  אחוז גידול  דצמבר-ינואר  

2013 34,831    
2014 36,767 6% 11,193  
2015   14,053 26% 

  2015 מפברואר–ביר משאש 
 אחוז גידול  מאי –פברואר  אחוז גידול  דצמבר-ינואר  

2013 33,599    
2014 39,822 19% 12,267  
2015   26,313 115% 
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 דיון

 אחרי ביר משאששטח נבטים לבסיס פזורים בין הנפש  9,000-היו מתוכננים חיבורים ל – יגאל בוסקילה

ועד לאזור מושב נבטים, כ"כ מתקיימת פנייה לספק המים גם מאתרים שמחוץ לשטח הפעלת הפיילוט, 

 .כולל מאזור אבו תלול, להתחברות על רקע המחיר המוזל ויש להדק את הבקרה על הספק

 .המתוכנן בירוחם החיבורים מפוזרים ולאו דווקא במקום הישוב –פרטוש  פטריק

להסדרה  מיועדתהמאפיין שלה זהה והיא ש ,במספר אתרים פזורה אחתיש ירוחם לכך נאמר כי בבמענה 

. לסימבול הישוב ניתן אישור המועצה הארצית אולם טרם התקבלה אחד באזור ירוחם ישוב במסגרת

  החיבורים שהיו קיימים בעבר ממשיכים לספק את המים והפעם דרך מרכזיות. .החלטת ממשלה להקמתו

שטח שאוכלוסייתו רשות הבדואים הגדירה  שונים. אכלוס פתרונותבקבוצות שונות ומדובר במשאש  בירב

 .אזור ביה"ס הקיים בביר אל משאש – בישוב שיקום במקוםצפויה להיות מוסדרת 

הפיזור של החיבורים אינו עומד בין אחד לשני.  ק"מ 5חיבורים,  4אבו תלול יש לשם השוואה צוין כי ב

 צב הרצוי לפיו לישוב יש חיבור מרכזי ראשי אחד.בהתאמה למ

 

  הבאים: מקומותה  על הפרק

  .זיאדנה מצפון לרהט .1

 .אבו גווידר ברהט .2

 .ואדי אל נעם .3

 

 עולה שאלה האם החריגה נובעת מגידול החקלאות? האם זו בעיה? תביחס לשינוי בכמות המים הנצרכ

בגלל  –עיבוי הפזורה חושש מ מציע מעקב תצ"א. להצטמצם לקו כחול.יש חשוב. הפיילוט  –פטריק פרטוש 

 מאגר ערד. –דוגמא ציין  האפשרות "לקבל" קרקע ומים.

 .עתידי מרכזי מים בתחום סביר של קו כחולעל כן יש לקבוע מיקומם של 

תחת הגדרות  כשלוחת המדינה, מקורותהספק צ"ל הפזורה מסביב צריכה להיות בחיבורים הקיימים, 

 .שתקבע רשות המים

 

 :סיכום

 בדיקת תיאום עם מימי הנגב.רשות המים תערוך  .1

 ירוקה.הסיירת ודיווח של הטיסת פיקוח יבחנו אפשרויות של  .2

בעוד כחודשיים  תיקבע ישיבה לקביעת אופי אספקת המים לפזורה הבדואית, לא בהכרח במתכונת  .3

  .הפיילוט

  
 רשמה: רותי פרום אריכא 

 
 :העתק

 משתתפים


