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 :  ים- תעריף גליל .1

בו נקבע המחיר  התהליך  ים וכן-ה התפיסה הכללית לגבי תמחור קולחים עבור גלילהוצג 
 : ים-עבור גליל

 : הינהים  -התפיסה הכללית לגבי תמחור קולחים לגליל  •
o עוד - לגליל כל  עלות  ללא  קולחים  שמקבלים  הרצליה  עם  הסכם  יש  ים 

 המט"ש קיים.

o  בנעליה, תוך שימוש של החברה    סים אפשרה לחברה למחזור להיכנ -גליל
 בתשתית הקיימת בתחנת השאיבה. 

o ים לא תפגע כתוצאה מהמהלך.- סוכם מראש שגליל 

o ע גליל התמחור  מהבריכה  -בור  ישירות  מקבל  הצרכן  עוד  כל  יהיה  ים 
 התפעולית ללא תוספת של החברה למחזור )כגון הכלרה(. 

של    2018בשנת   • המים  רשות  של  תעריף  אושר  \₪  0.457נקבע  זה  מחיר  מ"ק. 
 בדירקטוריון החברה.  

ים ורשות המים נעשה תיקון לתמחיר ע"מ שלא יכלול את רכיב  -בפגישות עם גליל •
 . ההון

הינו   • המים  רשות  של  חדש  תקורה/רווח  \ ₪  0.27התחשיב  וללא    0.25מ"ק, 
 מ"ק. \ש"ח

של   • גליל\₪  0.25המחיר  על  מקובל  מט"ש  -מ"ק  ביטול  עד  בתוקף  ויהיה  ים, 
ים יעברו לשלם לפי התשלום האחיד של הצרכנים ברשת - הרצליה. בשלב זה גליל

 ההשבה. 
 

 : הוחלט

 מ"ק. \₪ 0.25ים ע"ס - המחיר לגלילאת  לאשר  •

 ים. - המחיר יסוכם בכתובים ע"י החברה וגליל •
 

 : ועדת מכרזיםמינוי עדכון  .2

 . מכרזים תחבר נוסף לוועדהצורך במינוי הציגה את  הילה טרייבר 

 : הוחלט

לוועדת מכרזים. הוונה    למנות את גילי בן יקר )בנוסף להרצל צור שדי והילה טרייבר(  
 מכרזים.  תדירקטוריון יצורף לוועדשלאחר אישור עדי רוזנטל כחבר 

  

 עדכונים נוספים:  .3



 
 גיל שטרסברג מעדכן בנוגע למספר נושאים: 

   .מצב האספקה השנתית עד סוף אוגוסט ותחזית לסוף השנה •

 עדכון במצב פרויקטים המבוצעים ע"י החברה.  •

 עדכון על מכרזים שבוצעו ונמצאים בתהליך.  •
 

 
   גיל שטרסברג : רשם

 12:00 :הסתיים
          

 אלי ברכה          

  יו"ר הדירקטוריון                                                                                                  

     


