
 
 
 

 
 

 מועצה מקומית מגדל  מועצה אזורית עמק המעיינות  מועצה אזורית עמק הירדן  עיריית טבריה               
 

 5655677-050נייד:   6757684-04 : v.org.il-taliya@g פקס:  6757647-04: טל   15132עמק הירדן   המרכז האזורי צמח 

 
   ב תשפ"ב'   אדר י"ט   לכבוד 

 2022 מרץל22                         חברי המליאה 

  מועצה האזורית עמק המעיינות 

   

 שלום רב,  

 2022 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

₪ לסיוע   60,000יעביר סכום של   הל(ת עם אתר חגל )חברת סי  הוסכם  עם זאת,בלבד.  0% -לע

 לניהול האתר וכן יסייעו בתחזוקת האתר.  
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 :עדכונים נוספים        

השותפות קיבלה הסכם חכירה לטיבת הקרקע הראשונה   –הסדרת הזכויות בקרקע   .1

דונם מיועדת להקמת מתקן טיפול בפסולת   8-באתר חגל. חטיבת הקרקע בגודל של כ

 שישרת את הרשויות החברות ורשויות שכנות. 

 שלב בהיתר הבניה.   -הוחל בתכנון המתקן והוגשה בקשה לתיק מידע   – תכנון המתקן  .2

נוספו דירקטורים מעמק המעיינות ומעמק הירדן וכרגע    –השלמת דירקטוריון טליה  .3

 נותר דירקטור אחד חסר מטבריה להשלמת הדירקטוריון.  

  180,000מול ₪ נ 84,500על    2021צאות השוטפות עמד בשנת מבנה ההו  –  2021ביצוע  .4

₪ בלתי   95,000למינהל  . עם זאת השותפות שילמההמתוכנן  התקציבשל   ש"ח

₪ מול   500- סה"כ השותפות נשארה בזכות של כ .2004מתוכננים עבור חכירת מגרש 

 התקציב המתוכנן  

₪ מכספי   400,000-תקציב של כ   לצורך תכנון המתקן הועמד  – 2022תקציב  .5

השותפים. התקציב מיועד להשלמת התכנון והגשת קול קורא למענק הקמה עבור  

 המתקן המתוכנן 

 

 בברכה 

 

   זייד ליאור

 אתר טליה אחזקות 
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