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   תשפ"א אדר  "גכ   לכבוד 

 2021 מרץל 7                         חברי המליאה 

  מועצה האזורית עמק המעיינות 

   

 שלום רב,  

 2021 מרץ –דו"ח מצב השותפות  : הנדון

 

 :שותפות טליה מורכבת מארבע רשויות מקומיות שאלו הן

 . 0.3% – ; מגדל  19.8% – ; עמק המעיינות 35.5%  –; עמק הירדן  44.4%  –טבריה 

 

נוסדה בכדי לאפשר הקמת תשתית לטיפול בפסולת הביתית של הרשויות החברות   השותפות  

. התשתית מבוססת על מתקן טיפול בפסולת, מטמנה לשאריות מיון  ולרשויות השכנות

ייצור חשמל יחד עם חברת סיתהל  ומתקן לייצור חשמל מביוגז. עד היום הוקמה תחנת  

 המחזיקה באתר חגל. 

ירוק    המייצרת ומוכרת חשמל "טליה -אנרגיה חגל" שותפות מ 50% -מחזיקה ב שותפות טליה 

 .  חגל/טליה  –המופק מגז המטמנות  

 חלוקת הרווחים התבססה בעבר על כמויות הגז שכל אתר העביר למתקן הפקת החשמל. 

   . הגז יותת ובאיכו יועקב ירידה בכמו יותר גזמספק שאתר טליה אינו  זה כשנה וחצי מ

  הזכאות עומדת היום   , הגז, כלומר  בהכנסות, צמוד לתפוקת ה של שותפות טליה חלקמשום ש

השותפות יושקעו   רווחימ  10%כי  עם אתר חגל )חברת סיהל(  הוסכם  עם זאת,בלבד.  0% -לע

   . האנרגיה אתר טליה באמצעות שותפות ותחזוקת בשדרוג  

באתר אנרגיה חגל טליה מותקנים שני מנועים  אלף ₪.  140-עמדו על כ  2020הרווחים בשנת 

מגהוו"ט(.  בשלב זה ישנו מנוע אחד תקול   2מגהוו"ט כל אחד )סה"כ מותקנים   1בהספק של 

 כך שרק מנוע אחד פעיל. 
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 :עדכונים נוספים        

דירקטוריון חדש לשותפות בראשותו של  מר בועז יוסף יו"ר וועדה נבחר  .א

 הממונה של טבריה. כמו כן,  מר אסף ברמי נבחר לגזבר השותפות.

הוחלט ע"י דירקטוריון טליה כי האתר יישאר ברשות הרשויות השותפות   .ב

 .ולא יעבור לאשכול טבריה והעמקים

מול רשות  התהליך נמצא בשלב מתקדם  –הסדרת הזכויות בקרקע  .ג

 מקרקעי ישראל להסדרת הסכם החכירה.

 איוש דירקטוריון טליה הושלם והוגש למשרד הפנים לאישור .ד

מוכנת בקשה חדשה למענק סיוע מהמשרד להגנת הסביבה בימים אלו  .ה

 בפסולת המיועד לשמש את הרשויות החברות. עבור הקמת מתקן הטיפול 

 

 

 בברכה 

 

   זייד ליאור

 אתר טליה אחזקות 
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