
 

 

     
 

 
 
 

 
   

 12.2.7.71פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 
 

 שגיא בן  דוד גמליאל, דוד יפרח, גלעד שניר, אלי ברכה, שמעון קרן צבי, ,אלון מררי -בהשתתפות:
 סמי ניסן, יצחק אגוזי, לימור ברק, צחי ורמוס, עזרא סידרנסקי, גרשון שרון, יואב,                        
 הדסה אלמוג. ,איציק להב, איציק אשכנזי,חירי רוני זיגלר, מוחמד אלב                       

 
 אסדרת אספקת המים לצריכה ביתית במגזר הכפרי, )רצ"ב מצגת רשות המים(. -נושא הדיון:

 
   אלי ברכה ציין שמנכ"ל רשות המים והביוב הציג את הנושא בפני הנהלת מרכז השלטון  .1

      ן לדיון היום לכהאזורי. יו"ר המרכז הטיל על אלי ברכה לנהל את הדיונים בנושא מול רשות המים.     
 בוועדת הכלכלה זומנו גם המנכ"לים של חברות המים והביוב במועצות האזוריות.   
 
 מנכ"לי חברות המים והביוב במועצות האזוריות נקבעה ישיבה ברשות המים על מנת לקבוע את . ל7

 לדרך ולכן יש להצטרף אליו ולדאוג  אאמות המידה שתחייבנה את ספקי המים. המהלך כבר יצ    
          שתמריצים ומענקים במקרה של יישוב קורס יינתנו רק יש לציין לאינטרסים של המרחב הכפרי.     
 ולא לאגודות ולגופים פרטיים., לחברות העירוניות למים וביוב האזוריות ועצות למ    
 
 הנו וולונטרי ויש להמשיך ולשמור עליו ככזה. לחברות המים והביוב במרחב  ת. ההליך שמוצע כע3

       של  מקצועי וייעולהקטנת הפחת וניהול  .ישנו יתרון מובהק בשל ההתמקצעות במתן השירותים פריהכ    
 משק המים והביוב במועצה האזורית.    
 
 בתעריף רכישת המים ממקורות. התעריף במגזר הכפרי היום הנו הגבוה ביותר . יש לטפל מול הרשות 4

 מי שתייה עם מרווח כלשהו לשיקום צנרת. ולכן אגודות המים לא מצליחות לספק    
 
 את ההחלטה חד צדדית של רשות המים, להפסקת מענקי . יש לעשות את כל המאמצים לבטל 5

 .4ל דרוג חברתי כלכלי גבוה מאשכול  לביוב ביישובים שהנם מע גבור הת    
 
    יש לבחון היטב את נושא המע"מ כרגע נראה שבחברות העירוניות עדיף לוותר על מעמד  -. מע"מ2

 יש לבחון  אם המע"מ הפך כבר לחובה בכל חברה שתקום לנושאי המים והביוב  העוסק מורשה.    
 במועצות האזוריות.    
 

 ם צוות מצומצם לצורך הדיונים מול רשות המים והביוב.יקלה -הוחלט:
  השרון חוףיו"ר הועדה כלכלית וראש מו"א  -אלי ברכה -חברים בצוות:                

 מרכזת הצוות -הדסה אלמוג                                           
 גזברית משגב –לימור ברק                                           
 רואה חשבון-אלון מררי                                          
 סמי ניסן, גרשון שרון, צחי ורמוס, -מנכ"לי חברות מי וביוב:                                          

 איציק להב, מוחמד אלבחירי                                                                                     
                                           

 
 

 הדסה אלמוג–רשמה        
 


