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 דו"ח שנתי לשנת 2018

          .המים רשות הנחיות עפ״י וזאת התאגיד על כללי ורקע מידע מרכז זה דו״ח

   

  1.  :כללי ומידע רקע 

 

 

 

, לצורך מתן 2001-, התשס"אמכוח חוק תאגידי מים וביוב 2003דצמבר חודש חברת מי נתניה הוקמה ב
 חום העיר נתניה. סילוק ביוב וטיהור שפכים בת ,שירותי אספקת מים

-, מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א2009בספטמבר  13בע"מ הוקם ביום  השרוןתאגיד מעיינות 

המועצות המקומיות : תל מונד, קדימה , לצורך מתן שירותי אספקת מים ושירותי ביוב בתחומי 2001

ון הפעלה שניתן לו ע"י .  התאגיד פועל במסגרת רישיכפר יונהועיריית צורן, אבן יהודה, פרדסיה 

 .2009ביולי  30מיום  הממונה על תאגידי המים והביוב

 : מבנה ההחזקות של החברה

 בהתאם למפורט להלן: ההתאגיד התאגד כחברה פרטית בבעלות מלאה ובשליט

 22.93%  קדימה צורן מועצה מקומית

 29.44%    עיריית  כפר יונה

 16.40%   מועצה מקומית תל מונד

 20.17%  ומית אבן יהודהמועצה מק

 11.06%   מועצה מקומית פרדסיה

 

ככזה חלים על התאגיד הוראות דין נוספות לרבות הוראות חוק החברות הממשלתיות, חוק חובת 

 המכרזים וכד'.

מאמצעי השליטה בחברת קולחי השרון  75%במקביל להפעלת החברה, הועברו לחברה  2010בינואר 

 ור שופכין למועצות: תל מונד, קדימה צורן, אבן יהודה וחוף השרון.אשר עוסקת במתן שירותי טיה
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  דירקטוריון התאגיד:

 יו"ר הדירקטוריון - גב' מעיין רז כהן

 יעקב )קובי( אשכנזימר 

 יוסף קראוסמר 

 מלי שדהגב' 

 עו"ד ליאור לב פישר 

 עו"ד ילנה וולבובסקי

 עו"ד עופר קאפומן

  מנהל כללי: רו"ח צחי בן אדרת

 פרטי ההתקשרות עם התאגיד :

  1-800-071-100 –מספר חינם  –מוקד תקלות מים וביוב כולל בירורים ותשלומים  

 40500, אבן יהודה / מיקוד 3רחוב העצמאות  –בדואר 

 info@mayanot-hasharon.co.il -בדוא"ל  

 15:00-19:00, 08:00-14:00: יום א'  -קבלת קהל במחלקת הגבייה 

  08:00-13:00 , ה': , ד'מים ב'י         

 15:00-18:00, 08:00-13:00  ג':יום          

 0732596922 -פקס מחלקת הגבייה 

 0732596920 –,  פקס הנהלת התאגיד 0732596901 –משרדי הנהלת תאגיד 

 

 

  הגביה ופחת המים פחת לגבי ונתונים החברה י"ע שסופקה המים כמות . 2

המים שסופקה על ידי החברה ונתונים לגבי פחת מים ופחת גבייה כמות  להלן נתונים בגין 

 .ובשנה שקדמה לה כהגדרתם בכללי חישוב עלות, בשנת הדוח

 2018 2017 

6,484,75 6,548,730 שנמכרה המים כמות

5 

 9.7% 9.7% מים פחת



 

 40500אבן יהודה  3091השרון בע"מ ת.ד. מעיינות 
 073-2596922פקס :    073-2596911/2/3/4;  1800-071-100טלפון 

 85.1.99% 85.1% השוטפת השנה בגין גביה פחת

 השנה עד מצטבר גביה פחת
 הקודמת

94.7% 93.3% 

   

3 

 

 

 

 מקורות המים של החברה: .4

 החברה: של המים מקורות בדבר פרטים להלן

 .וחלקם בהפקה עצמית מקורות המים לאספקה הינם מים שנרכשו מחברת מקורות

 מ"ק, על פי ההתפלגות הבאה: 7,298,730 -הסתמכה ב 2018בשנת  והופקה כמות המים שנרכשה
 זאב+אמיר

שנתית  אספקת מים מקורות/הפקה

 )מ"ק(

neuru, 6'548'730 

 7,298,730 

 

 

 של פעילות החברה ההשלכות הסביבתיות

 החברה פעילות של הסביבתיות ההשלכות

 הרשויות 5 את המאגד איזורי כתאגיד השרון מעיינות– הביוב בשפכי וטיפול הולכה קליטה

וחלק ממועצת לב השרון  חוף איזורית מועצה מטפל בשפכי ישוביו ומוביל את שפכי כאמור

 כן כמו(. תנובות ש"ומט נתניה ש"מט, השרון קולחי ש"מט) שונים טיהור מכוני 3 השרון לעבר

 אשר רקב בורות של מצומצם מספר למעט) מרכזי ביוב של בפתרון מתאפיינת הביוב מערכת

 (.הקרוב בעתיד פתרונם על יבואו

 .לביוב שאיבה תחנות 11 קיימות השרון במעיינות – לביוב שאיבה תחנות

 הוראות פי על ביובית באמצעות מתבצע השפכים סילוק, קווים קריסת או/ו תקלות של במקרים

 .הביוב רשת אחראי
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 שפכי ניטור, ממשיך התאגיד לפעול על פי תוכנית לניטור שפכים רב שנתית זו התאגיד בשנה

    .שפכים דיגום שוטף באופן מתבצע בסיסה ועל תעשייה

בתחומי המים והביוב, בעיקר במסגרת פיתוח  2018תוח שבוצעו/בביצוע בשנת להלן השקעות פי
 א נספח  שכונות חדשות :

   

 הערות סכום יישוב פרויקט מס

  600,000 אבן יהודה 306 1

 שלב תכנון 46,735 אבן יהודה 267 2

  1,190,000 אבן יהודה 244 3

  1,100,000 אבן יהודה 151 4

  2,800,000 תל מונד 105 5

  3,440,000 פרדסיה 148ה/צ  6

קווי מים ביוב  5,250,000 כפר יונה מקבת ינוב 7
 ותחנת שאיבה

גבעת -בנטל 8
 אלונים

  70,000 כפר יונה

  16,74,641  סה"כ 9

 

 

 :ישנות בחדשות )שיקום(בפיתוח ובהחלפת תשתיות  2019להלן השקעות מתוכננות לשנת 

 פיתוח

 אבן יהודה .1

 הערות ביוב מים פרוייקט מס'

  K2500 K2500 250ה"צ  2

  K1,000 K1300 267ה"צ  3

  K6,000 K6,300  סה"כ

 

 כפר יונה .2
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 הערות ביוב מים פרוייקט מס'

מקב"ת ינוב  2
 שלב ב'

 K4,153 תחנת שאיבה 

כפר יונה א.ת  3
 פנים שכונה

K600 K1600  

כפר יונה א.ת  4
 מערכות על

K2000   

  K3'500 K5,753  סה"כ

 

 

 פרדסיה .3

 הערות ביוב מים פרוייקט מס'

  K540 K540 46מתחם  1

חיבור חירום  2
 לכפר יונה

K470   

  K1000 K2,700 148ה"צ  3

  3,240 2,010  סה"כ

 

 קדימה צורן .4

 הערות ביוב מים פרוייקט מס'

  A K1,000 K1,600מתחם  1

 123מתחם  2
 פנים שכונה

K275 K400  

-123מתחם  3
 על מערכות

K600 K385  

  K350  הסיגלון 
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  K800  אלין 

  K60  היסמין 

  3,595 1,875  סה"כ

             

 

 תל מונד .5

 הערות ביוב מים פרוייקט מס'

  K400 K400 105מתחם  1

  K2,750 K2,750 182ה/צ  

  K3,150 K3,150  סה"כ

 

 כללי .6

 

 הערות  ביוב מים פרוייקט מס'

שדרוג מכון  1
 טיהור

 השפכים

 4,800  

2     

  4,800   סה"כ

 

 שיקום

 אבן יהודה .1

 ביוב מים מתקני מים פרוייקט מס'

תחנת שאיבה  1
 מחתרת

K60   
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תחנת שאיבה  2
 הבונים

K300   

   K150 בריכה הצופים 3

  K180  איילת השחר 4

 K200   חן 

 K510 K180 K200  סה"כ

 

 כפר יונה .2

 הערות ביוב מים פרוייקט מס'

   K250 גבעת אלונים 1

מקביל לכביש  2
57 

K500   

קידוח באר  3
 גילברט

K475   

   K1,225  סה"כ

 

 

 פרדסיה .3

 מתקני מים פרוייקט מס'

 K350 תחנת שאיבה 1

 K750 קידוח באר 2

 K1,100  סה"כ
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 קדימה צורן .4

 הערות ביוב מים פרוייקט מס'

העתקת קו  1

 Aמים מתחם 
K400   

   K1000 יבהתחנת שא 2

   K1000 בריכה 3

   K2,400  סה"כ

             

 

 תל מונד .5

 מים פרוייקט מס'

 K100 רח' הנרקיס 1

 K80 תחנת שאיבה 2

 K160  סה"כ
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