פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס'  16של החברה למיחזור מים וקולחים
במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
אשר התקיימה ביום ראשון  29/07/2018בשעה 15:30
במשרד ראש המועצה
נוכחים:
חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:
אלי ברכה  ,יו"ר
יוסי גבעון ,חבר מליאה
יוסי הס ,חבר מליאה
פבלו לם ,חבר מליאה
הילה אפרון גבאי ,חברה
הרצל צור שדי ,חבר
הילה טרייבר ,חברה
שירה הררי ,חברה
גיל שטרסברג ,מנכ"ל החברה למחזור
מוזמנים:
עו"ד עמיחי ויינברגר ,יועץ משפטי
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
דרור גוראל ,יועץ של החברה למחזור
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
רגינה פאשייב ,משקיפה
לא הגיעו:
מאיר דור ,ס .ראש המועצה
איתן גוראל ,יועץ של החברה למחזור
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
על סדר היום:
 .1מינוי ו .ביקורת
 .2עדכונים שוטפים
 .1מינוי ועדת ביקורת:
התנהל דיון בנושא מינוי ועדת ביקורת – הוחלט לקיים דיון נוסף בדירקטוריון הבא.
בדיון זה גם יובא לאישור מינוי רו"ח חדש לחברה והצעה למינוי מבקר.

 .2עדכונים שוטפים:
גיל עדכן בהתקדמות ביצוע ותכנון פרויקטים .ניתן הסבר על תחילת ההפעלה של תחנת
שאיבה במט"ש הרצליה .התחנה מספקת כיום כמויות מים משמעותיות לרשת ההשבה
ומאפשרת בטחון מבחינת כמויות מים לצרכנים (מצגת מצורפת).
הוסבר שכרגע אין אישור להעברת מים למפעלים שכנים (מזרחית לכביש  )4עכב איכות
המים שבמאגר תל יצחק .הנושא ידון מול משרד הבריאות ורשות המים בתקופה
הקרובה.
הוצג נושא הצטרפות גליל ים כלקוח חדש לחברה עם מחיר שונה מהמחיר האחיד הנהוג
בחברה כיום .הוסבר שהתמחור לגליל-ים דורש התייחסות פרטנית מכיוון שהצרכן מקבל
קולחים ישירות משער מט"ש הרצליה (ללא חלק מהטיפול כגון הכלרה) ולכן לא נדרש
להשית על הצרכן את עלויות ההקמה של מפעל ההשבה במלואו .הוכן תמחיר ע"י רשות
המים הכולל את ההוצאות הישירות של התחנה לטובת הצרכן ,כולל עלויות הון,
תחזוקה ,אנרגיה ,ותקורות/רווח.
לקחו חלק בדיון:
יו"ר הדירקטוריון ,שירה הררי ,פבלו לם ,דרור גוראל
התנהל דיון בנושא:
שירה שאלה לגבי אפשרות של טיפול במי מאגר תל יצחק ע"מ להביא אותם לרמה
הנדרשת לפי משרד הבריאות – הוסבר שכרגע אין לחברה פתרון טכנולוגי ישים.
יו"ר הדירקטוריון העלה את נושא הרחבת הרשת לאזור של חקלאים פרטיים באזור
המשולש תל-יצחק-אבן יהודה-כלא הדרים.
שירה ודרור העלו אפשרויות של הוספת צרכנים באזור בצרה-חרוצים.
פבלו ציין שיש שטחים שכדאי לבדוק עם תל יצחק באזור מערבית לתחנת רכבת.
בנושא תמחור לצרכן גליל-ים – יו"ר הדירקטוריון תיאר את התקדמות הפרויקט ,כולל
הסכמה של גליל-ים לוותר על תחנת השאיבה שבבעלותם שפעלה במקום ,ופינוי השטח
לטובת הקמת תחנת שאיבה חדשה של החברה למחזור.
התקיים דיון בו הובהר שבעתיד במידה והצרכן ישתמש ברשת מפעל ההשבה כמו שאר
הצרכנים (לדוגמא – לאחר סגירת מט"ש הרצליה) ,המחיר לצרכן יהיה המחיר האחיד
שמשלמים שאר הצרכנים.
התקבלה החלטה פה אחד לאשר את התמחור שהוכן על ידי רשות המים ולאשר חתימת
הסכם מול גליל-ים לפי המתווה שהוצג.
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