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נכחו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' -יו"ר
משה בורוכוב (ולרי מיגירוב-מ"מ)
יסמין סקס  -פרידמן (משה ינאי -מ"מ)
נועם יחיאל  -מנהל אגף איכות הסביבה
יצחק הלמן
חברי הועדה
רונית זאבי  -נציגת החברה להגנת הטבע
בלהה גבעון  -מנכ''לית עמותת נגב בר קיימא נתן חיים
מוזמנים קבועים
דמיטרי פיגלאנסקי  -מהנדס העירייה
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
לבנת קדוש – נציגת גזבר העירייה
בני מגרלשווילי  -מנהל אגף הפיקוח
ד"ר רומן זינגר  -הוטרינר העירוני
אדר' רועי לביא  -אדריכל העיר
רונן קרויטורו  -מנהל אגף הנדסה תאגיד "מי שבע"
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף ,מנהל לוגיסטיקה וחירום
עו"ד חן דומר  -אסולין -נציג הלשכה משפטית
אשר מלול  -רכז חינוך סביבתי -מינהל החינוך
אחיקם אברבוך  -רכז גינות קהילתיות
חנן רוסבי  -רכז איכות הסביבה תעשייה ותשתיות
לריסה מלמד  -מנהלת היחידה לאיכות סביבה
מיכאל אוחיון  -מתאם בריאות עירוני
אבגי רונית -מתאמת קיימות עירונית
נעדרו
ד"ר מיכאל גדלביץ'  -רופא המחוז ,משרד הבריאות
עופרי צפנת  -מהנדסת המחוז ,משרד הבריאות
פרופ' טלי זילברשטיין (עו"ד כרמית אהרון אמונה -מ"מ) בלה אלכסנדרוב
ד"ר רננה אילן -נציגת השר להגנת הסביבה
יובל חדד  -מוזמן קבוע
אביב חצבני  -מוזמן קבוע
זהבה הראל -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
אריק יעקב  -סגן מנהל אגף איכות הסביבה
עו"ס עדנה סבאג-קריבוי  -יועצת למעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
נועה שני  -מתאמת רווחת בעלי חיים  -נציגי העירייה

מוזמנים אריה אמסלם – מנהל מרחב הדרום
אילן בן חמו סגן מנהל מרחב הדרום
פטריק פרטוש – מנהל יא"מ נגב ,חברת מקורות
אפרים פרקש – מהנדס איכות מים מרחבי
יהודה – יא"מ נגב מרכזי
מוטי אמזלג – יא"מ נגב מרכזי
קובי אסרף – יא"מ נגב מרכזי
אורי עופר – מרחב הדרום

ועדת איכות הסביבה מס' 13/1243
כחלק מהתוכנית השנתית של ועדת איכות הסביבה שמטרתה לחשוף את חברי הועדה לנושאים סביבתיים
בתחומי העיר ,קיימת חשיבות לעסוק בתחום המים.
לאור זאת התקיים סיור היכרות של חברי הועדה עם פעילותה של חברת ''מקורות''  -חברת המים הלאומית של
מדינת ישראל ,חברה ממשלתית הפועלת תחת אחריות משרד התשתיות הלאומיות ומשרד האוצר.
החברה פועלת כמפיק וספק של מים לפי הוראת חוק המים התשי"ט ,1959-וכן מפעילה ומנהלת את מפעל המים
הארצי בתוקף הסמכתה כרשות המים הארצית לפי חוק המים .החברה מספקת מים למגזר הביתי ,לחקלאות
ולתעשייה.
"מקורות" מתפעלת מתקנים בפריסה ארצית בתחומי אספקת מים ,איכות מים ,תשתיות ,מכונים לטיפול
בשפכים ,התפלה ועוד.
תוכנית הסיור:
 .1סקירת פעילות חברת "מקורות" באזור דרום ובעיר באר-שבע -מר אריה אמסלם ,מנהל מרחב דרום-
חברת "מקורות".
 .2סיור בחדר בקרה של יחידת אספקת המים -מר פטריק פרטוש ,מנהל יח' אספקת מים נגב מרכזי,
חברת "מקורות" -הסבר על אופן תפעול המערכת והבקרה על מקורות המים.

להלן נתונים עיקריים שעלו בישיבה בנושא פעילותה של חברת ''מקורות'' בעיר באר-שבע:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

העיר באר שבע צורכת כ 20-מלמ"ק בשנה
לעיר  29חיבורי צרכן הממוקמים ב 5-אזורי לחץ שונים
 85%מהצריכה העירונית הינה מחמישה חיבורי צרכן מרכזיים
בשטח העיר ממוקמים  8קידוחים 4 ,תחנות ו 4-בריכות
גיבוי למערכת אספקת המים המרכזית אפשרי מציר שוקת ערד ומציר ב"ש דימונה
מערכת אספקת המים של מקורות מנוטרת לפי מספר פרמטרים (כלור חופשי ,עכירות ,הגבה,
מוליכות וכו') בכמה נקודות לאורך שרשרת האספקה.
מבוצעות בדיקות ודיגומי איכות מים בהתאם לתקנות בריאות העם.
מרבית המתקנים מוגנים על ידי גדר הודפת וגלאים למניעת גניבות וחבלות.

 .3דיון  -התייחסויות חברי הוועדה לנושא אספקת המים והטכנולוגיות הקיימות כיום בארץ ובעיר .נציגי חברת
מקורות מברכים על קיום המפגש עם ועדת איכות הסביבה בהשתתפותו של רה''ע ויו''ר
הועדה רוביק דנילוביץ וממליצים לזמן את חברי הוועדה לצאת לסיור במתקן ההתפלה בניצנה שנחשב
לאחד המתקדמים בעולם.
סיכום – מר רוביק דנילוביץ' ראש העיר ויו"ר הוועדה:
לנוכח האתגרים הקיימים והצפויים לנו במשק המים נחשפנו היום למערך טכנולוגי מתקדם ,בהיבט של קידום
ושימוש בטכנולוגיות להתפלת מים מערך ממוחשב לתפעול ,בקרה ושמירת הבטיחות של מאגרי המים במחוז
דרום.
ברצוני לומר תודה לאריה אמסלם ולכל צוות חברת ''מקורות'' שהשתתף בישיבה ותרם לנו להיכרות עם פעילותה
של החברה .רשמה :רונית אבגי
_______________________
רוביק דנילוביץ רה''ע ומחזיק תיק איכות הסביבה
יו''ר ועדת איכות הסביבה

