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לכבוד –
חברי הנהלת מים לישראל
שלום רב.

הנדון – שימוע ועדת בלניקוב ב – 29.4.2019 -אסדרה של תאגידי המים – דיווח
 .1ביום שני ה ,29.4.2019 -קיים צוות ועדת בלניקוב שימוע לתאגידי המים ולמגישי ניירות התנגדות
)התייחסות( ,בעקבות פרסום ראשוני של המלצות הועדה .השימוע התקיים במכון וולקני
בבית דגן.
 .2ניירות עמדה )התנגדות( הוגשו לקראת השימוע על ידי כלל תאגידי המים )כל אחד באופן פרטני(,
פורום תאגידי המים ,מרכז השלטון המקומי ,התאחדות התעשיינים ,התאחדות המסחר ,מרכז
המועצות האזוריות ומים לישראל.
 .3נקודת המפתח בהמלצות הועדה מבחינת נקודת מבטה של מים לישראל ,הנו המשפט "הוועדה
ממליצה לרשות המים ולמועצת רשות המים לדון בשאלה האם יש לחייב הקמת תאגידי מים
וביוב בתחומי המועצות האזוריות שיקלטו את משקי המים הרבים אשר מנוהלים על בידי
אגודות מים פרטיות בביזור גבוה" .חששנו הגדול היה משינוי מבנה משק המים ,פגיעה באגודות
המים והכללתן ,באופן מעשי ,בתאגידי המים עם המועצות האזוריות.
 .4בדיון הציג ,באריכות רבה ,כל תאגיד את טענותיו .שלושה מהטוענים הכלילו את החקלאות
ואגודות המים בטיעוניהם –
א .מי ציונה – העיר מסבסדת את החקלאות בעלות ייצור הקולחים .הטענה – צריך להיות הפוך.
ב .מי הוד השרון – לא יתכן קיומן של אגודות המים פרטיות בתחום השטח העירוני של התאגיד.
ג .מי רהט – המועצות האזוריות והמקומיות השכנות צריכות להיכלל בתחום התאגיד.
 .5בהצגת טיעוני מים לישראל הוצגה בשלב ראשון ,האגודה ,פעילותה ומשמעותה בהיקף החברים
באגודה והיקף הספקת המים של חבריה )שפירים ובעיקר קולחים(.
בשלב השני הוצגה חששנו משינוי מבני כה דרמטי במבנה משק המים ומשמעות לגבי עתיד
אגודות המים בעיקר בתחום הקולחים והפגיעה שתהיה מכך למשק המים הארצי.
 .6בדברי התשובה של יו"ר הועדה רמי בלניקוב ,נאמרו הדברים הבאים –
א .הועדה אינה מביאה את המלצותיה ישירות למועצת רשות המים אלה תגיש את המלצותיה
למנכ"ל רשות המים.
ב .את ההמלצות יבחן מנכ"ל רשות המים ורק אחרי הליך הבדיקה תישקל ההגשה למועצת רשות
המים )כנראה ההליך יכלול הוצאה לשימוע(.
ג .ההמלצות הנוכחיות מתייחסות רק לתחום המים לצריכה ביתית כולל הטיפול בשפכים.
על כך הועלו הערות הבאות -
 .1יש קשר הדוק לאגודות המים בתחום הספקת המים והשימש בקולחים.
 .2הועדה נתבקשה לכתוב ולציין שההמלצות הנוכחיות הנן בנושא מים לצריכה ביתית ולא
לחקלאות.
ד .יו"ר הועדה גילה ענין רב בהכרת אגודת מים לישראל ואף ציין שישמח לערוך ביקור של הצוות
להכרתה )נקווה שנדע "להרים את הכפפה" של אמירה זו(.
 .7הדיון התקיים ברוח טובה ,בהקשבה הדדית ובמכובדות.
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