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ת ו ש ד ח
צוות תאגיד מעיינות עמקים השתתף בכנס מקצועי שקיים פורום תאגידי 

המים בישראל במגוון נושאים ובהם חירום, שירות לקוחות ויעול משק המים
יו"ר התאגיד ומ"מ ראש עיריית יקנעם אורי שמואל: "כנס מקצועי שעזר לנו מאוד להתמקצע בשורה של נושאים חשובים כמו חירום, בטחון 
מים ושירות לתושב". מנכ"ל מעיינות העמקים, יהודה סיסו המשמש כיו"ר פורום מנכ"ל תאגידי המים בישראל ממארגני הכנס אמר: "מדובר 

בכנס מקיף שעסק במגוון תחומים ותרם רבות לארגז הכלים של העובדים", ראש עיריית יקנעם סימון אלפסי שהשתתף בפאנל בנושא 
תקשורת ויחסי גומלין רשויות ותאגידים, הדגיש את הפעילות החשובה של תאגידי המים וקרא לצרף תאגידים חלשים לתאגידים חזקים

העמקים  מעיינות  תאגיד  פעולות  במסגרת 
משק  והתייעלות  לתושב  השירות  לשיפור 
המים והביוב, השתתף הצוות המקצועי של 
התאגיד בכנס תאגידי מים שנערך לאחרונה 
פורום  ידי  על  אורגן  הכנס  המלח.  ביום 
תאגידי המים בישראל בראשו עומד מנכ"ל 
זכה  אשר  סיסו,  יהודה  העמקים  מעיינות 

לשבחים על הארגון.
אורי שמואל, יו"ר תאגיד מעיינות העמקים 
ומ"מ ראש עיריית יקנעם, הדגיש כי מדובר 
להתמקצע  לתאגיד  שסייע  מקצועי  בכנס 
חירום,  כמו  חשובים  נושאים  של  בשורה 

בטחון מים, שירות לתושב ועוד.
את  יצגו  סיסו  ויהודה  שמואל  אורי  מלבד 
מהנדס  גם  בכנס  העמקים  מעיינות  תאגיד 
התאגיד, סעד קדח, מנהל התפעול אלי מדו, 
מנהל גבייה ושירות לקוחות אסף פנטליס, 
חשב התאגיד דב ימיני, חברת הדירקטוריון 
טלי דניאלי מקרית טבעון, ומזכירת התאגיד 
רונית חודידה אשר עמלה רבות על הכנת 

הכנס.
אחת  יקנעם,  עיריית  ראש  אלפסי,  סימון 
מארבעת הרשויות החברות בתאגיד מעיינות 

הכנס  של  הראשון  ביום  השתתף  העמקים, 
ולקח חלק בפאנל בנושא  תקשורת ויחסי 
גם  השתתף  בו  ותאגידים,  רשויות  גומלין 
מנכ"ל האתגיד יהודה סיסו. אלפסי הדגיש 
תאגיד  שמבצע  הגדולות  ההשקעות  את 
והביוב  המים  בתשתיות  העמקים  מעיינות 
לא  רשות  אף  כי  והדגיש  התאגיד  בישובי 
היה נכנסת לכאלה סדרי גודל של השקעות. 
תאגידי  צמצום  נושא  עלה  הפאנל  במהלך 
חשיבות  את  שוב  הדגיש  אלפסי  המים. 
"חלשים"  תאגידים  לצרף  וקרא  התאגידים 
ביטן,  דוד  הכנסת  חבר  חזקים.  לתאגידים 
האחרונה  הקדנציה  במהלך  רבות  שנדרש 
לנושא תאגידי המים בישראל )עמד בראש 
והפנים  הכלכלה  למשרדי  משותפת  וועדה 
ראש  של  לקריאה  הצטרף  הנושא(  לבחינת 
עיריית יקנעם כי אסור לפרק את תאגידי 
באמצעות  מספרם  את  לצמצם  אלא  המים, 
כמו  לחזקים.  חלשים  תאגידים  של  צירוף 
אינם  התאגידים  כי  ביטן  והדגיש  חזר  כן 
המדינה  אלא  המים,  תעריפי  את  קובעים 

ורשות המים. 
ובהן  פאנלים  התקיימו  הכנס  ימי  במהלך 

דיונים מעמיקים בהשתתפות מומחים בשורה 
תאגידים  תפקוד  דוגמת:  נושאים  של 
עלויות  משברים,  ניהול  ובחירום,  בשגרה 
רגולציה, שירות לקוחות ואמות מידה, יחסי 
הביטחון  אתגרי  רשויות,  תאגידים  גומלין 
וניהול  של ישראל במזרח תיכון, תקשורת 
משברים בעידן הרשתות החברתיות, תפעול 

והקמת מט"שים ועוד.
נושא מצב משק המים בישראל תפס מקום 
הוביל  אותו  בנושא  בפאנל  בכנס.  מרכזי 
המים  "משק  הכותרת  תחת  סיסו  יהודה 
בישראל לאן" השתתפו בין היתר ראש רשות 
האחראי  גבעתי  ועמיר  שחם  גיורא  המים 
על ההידרולוגיה ברשות המים שהדגיש כי 
רק 25 אחוז ממי הגשמים מנוצלים והיתר 
מתאדים. כמו כן עלה שוב הצורך בהקמת 

מתקן התפלה נוסף בצפון.
מקצועי  "כנס  שמואל:  אורי  התאגיד  יו"ר 
של  בשורה  להתמקצע  מאוד  לנו  שעזר 
מים  בטחון  חירום,  כמו  חשובים  נושאים 
התאגיד  זכה  הכנס  ימי  במהלך  ושירות. 
לשבחים רבים על תפקודו מבחינת צמצום 
והובלת פרויקטים  יעיל  ניהול  פחת המים, 

טכנולוגיים. הכנס חידד את חשיבות תאגידי 
המים והביוב למשק המים בישראל ולפיתוח 
תשתיות המים והביוב ברשויות המקומיות, 
ביטן  דוד  הכנסת  חבר  הדגישו  שגם  כפי 
וראש עיריית יקנעם סימון אלפסי שהשתתפו 

בכנס".
מנכ"ל התאגיד יהודה סיסו: "מדובר בכנס מקיף 
לתפקוד  הנודעים  תחומים  במגוון  שעסק 
ותרם  בישראל  המים  ומשק  המים  תאגידי 
התאגידים  עובדי  של  הכלים  לארגז  רבות 
בישראל בכלל ושל תאגיד מעיינות העמקים 

בפרט".
בתמונה צוות התאגיד בכנס מימין: דב ימיני, 
אסף פנטליס, אורי שמואל, יהודה סיסו, סעד 
קדח, רונית חודידה וארז ימיני 






