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 12.2030.31למליאת המועצה   דו"ח –תאגיד ביוב קולחי מעיינות בע"מ 
 

 :השנה פעל תחומים עיקריים בהם התאגיד 

 ת. שלישונירמת טיהור ביצוע שדרוג לב  דמותקהת –מט"ש אזורי  •

   .תוכנןמתקציב   על פי תאזורי הולכה ת  בישובים ומערכ– תחזוקה •

 תיות המים במנחמיה. שתואחזקת ניהול  – מים מנחמיה  •

 כנית שנתית. ובהתאם לת יםפרויקטביצוע  - שיקוםקרן  •

   .אזוריה למט"שמיטל /חיבור מלכישוע  – אזורית  תהולכמע' הקמת  •
 

 דו"ח שוטף .א

 2021ביצוע          

   .מלש"ח 4.97הביצוע   לש"חמ  5.47 מד על עהתקציב השנתי לתפעול השוטף 

ל  41% במט" טיתשלום  נוצל    כלליות.ו  הנהלה  הוצאות  13%  ולאחזקה    46%  ,שהור  התקציב 

נשאר דומה אך נוספו לו עלויות ניטור    2022לשנת  שהוגש לדירקטוריון  השוטף  התקציב    .במלואו

 מפעלים החורגים.  שאמורות להתאזן אל מול התשלום של ה  שפכים חריגים

ו מונים  רכש. נ 6%סבירה של    בוצעו מספר תיקונים מהירים שהורידו את הפחת לרמהבמנחמיה  

 . הפחת שנובע מהפרשי מניהלהקטין את    דשים כדיח

השיקוםבמסגרת   קטעי  ת  והחלפ  בוצעו  קרן  ישנים  של  המועצהקוים  ברחבי  שונים    בישובים 

 מלש"ח.  1.0בהיקף של כ  ייםאזורלכה י הובקווהחלפת מפרטי פלדה ו

 מלש"ח.  4.97 הביצוע בסוף שנהו מלש"ח 5.47  2021תקציב לשנת  

 ר את החומרים .צריכה לשלוח מח

 

             

 פרוייקטים בהקמה  .ב

 בימים אלה   .בוצע מט"שצומת מירב ולל למלכישוע/מיטשיחבר את  קו ביובת שלב א' בהטמנ              

   .אמצע הקיץ עד  – כישוע והשכונהמלשיחבר את   יצא מכרז לביצוע הקטע האחרון 
 

 תן להפעלת המט"ש עוסקת בניהול השוטף,  יות בפעוללוש הרשוהחברה המאגדת את ש -שאן-מי . ג 

 לטווח ארוך.  המט"ש בהסכם  ת מפעיל GES ברת חטיהור ותשלום ל בגין ה  חיוב הרשויות       

GES   18,000  שיהיה מסוגל לקלוטכך  של המט"ש  ספיקה  את העד סוף השנה  ת להגדיל  בימחוי  

שלישוני  כבר  הקימה    ,"יקמ לטיהור  לפעולה  מתקן  מערך    2022באמצע  שייכנס  ותפעיל 

 ראשוני שהציוד עבורו כבר הוזמן. פעל מערך שיקוע לאפשר זאת יוכדי קומפוסט בשרוולים. 

מהמפ המוזרמת  החריגים  השפכים  קורמת  גורמת  ומהרפתות  תפעולי  עלים  לשי  קבל  שחייב 

  ם מתקיימיעלה את איכות השפכים.  שתאך גם על ידי פעולות שלנו באכיפה    GESעל ידי    מענה

שאן  וסיורים  דיונים מי  בין  הרשויותמשותפים  ש  חברהוה  ,  מקצועי  ביעוץ  משרד  ל  הנעזרת 

 . י.לבל

    

 

 

 צביקה ורד           


