
 

 

 

 

 

החברה למיחזור מים וקולחין  של  12מס'  הדירקטוריוןמישיבת    פרוטוקול
   במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

 09:00בשעה   15/11/2017 ראשוןביום  התקיימה שרא
 אולם הישיבות במועצהב

 

 

 

 נוכחים: 

 חברי דירקטוריון החברה לתשתיות ביוב:
 אלי ברכה , יו"ר 

 הילה טרייבר , חבר  
 הילה אפרון גבאי, חברה 

 פבלו לם , חבר  
 הרצל צור שדי חבר  

 חבר –יוסי הס 
 
 

 מוזמנים:
 , סגן ראש מועצה מאיר דור

 , יועץ משפטידוד גרנסעו"ד 
 אורלי רזניקוב, מבקרת 

 דרור גוראל
 איתן גוראל

 גזברית   ,אולגה ששקיס
   משקיפה רגינה פשייב,
 שירה הררי 

 גיל שטרסברג 
 

 :נעדרו
 יוסי גבעון  שאול רשף, אליעד ויסמן,

 

 

 :על סדר היום

 גיל שטרסברג   –מינוי מנכ"ל החברה   .1
 עדכונים.  .2

 
 
 

  



 

 

 
 

 

 גיל שטרסברג  –מינוי מנכ"ל החברה  .1
 

 גיל שטרסברג הציג את עצמו בפני חברי הדירקטוריון, ויצא מהישיבה.  
 

לית המועצה הסבירה כי המנכ"ל הנבחר הינו בעל רקע בחקלאות ומים כפי מנכ"
שניתן להתרשם מקורות החיים המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

 ממנו. 
ל בתל יצחק. מנכ"לית           ו של גיהתקיים דיון האם ישנו ניגוד עניינים עם מגורי

המועצה הסבירה כי הסוגיה נבדקה, ואושרה על ידי היועמ"ש. כמו כן, הניהול  
מתבסס על מאגרים קיימים וניהול צרכים קיימים, כך שנשללת האפשרות של  

 ניגוד עניינים.  

 לקחו חלק בדיון:  

 אלי ברכה, אורלי רזניקוב, שירה הררי, הילה טרייבר 

 :  הצעת החלטה
 לאשר את מינוי גיל שטרסברג 

 
 הצבעה:
 פה אחד 

 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה. 

 
 

 עדכונים  .2
 .: מכירת מים ליכין חק"ל והדרי השרון

לשלם באמצעות כרטיס אשראי  ונהג "הדרי השרון "  גזברית המועצה הסבירה כי
משמעות   כרגע הדרי השרון חייבים לחברה כמיליון ₪ וטרם שילמו.  .עבור המים

אש"ח בשנה שמשלמת החברה  10-12העמלה של התשלום בכרטיס אשראי הינו 
למיחזור. פגישה שנעשתה עם הלקוח לא העלתה תוצאות, והוא אינו מוכן לשנות 

 את שיטת התשלום.  

רכנים  והמשמעות  , ההשלכות לגבי שאר הצהמשמעויותהתנהל דיון סביב 
הכספית לחברה במידה ועוד צרכנים יבחרו לשלם בכרטיס אשראי, היכולת של 

 החברה לסרב לקבל תשלום בכרטיס אשראי.  

 

בשל העובדה שהשנה עומדת לפני סיום, הוחלט לגבות את הכסף בכרטיס אשראי , 
להבהיר לחברה כי הנושא לא מקובל וכי בכוונת החברה לפנות לרשות המים  

 נוספים לבדוק את הנושא.   הרלוונטייםגורמים ול

 לקחו חלק בדיון:  
פבלו לם, דרור גוראל, איתן גוראל, דוד גרנס, הילה טרייבר, אורלי רזניקוב, הילה 

 טרייבר 

 

 



 

 

 

 : צעת החלטהה

 לאשר השנה תשלום בכרטיס אשראי  .1

 לפנות לרשות המים לבדוק את הנושא  .2
 

 הצבעה:
  פה אחד

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה. 

 
 

 
 אספקות מי קולחים השנה:

 
  4.4איתן גוראל סקר את מצב העבודות בקו. עד סוף אוקטובר סיפקה החברה 

 מיליון קוב.  3.7מיליון קוב. באותה תקופה אשתקד, עמדנו על 
 החברה צפויה לסיים את השנה ברווחיות גבוהה  

 
 קו הרצליה:

שצפוי להסתיים עד  20העבודות בקו כמעט הושלמו, פרט לקטע נוסף בכביש מס' 
סוף השנה. תחנת גליל ים הושלמה וכעת מטפלים באספקת החשמל אליה. צפי 

 לחיבור עד סוף השנה.  
 התנהל דיון בנושא אספקת מים מהמאגר בתל יצחק ליכין חק"ל.  

 לקחו חלק בדיון: 
 וראל ר דאלי ברכה, איתן גוראל, דרו 

 
 . עו"ד דוד גרנס, עדכן את הנוכחים בהתקדמות פסק הבוררות

 
 
 
 
 
 

 רעות חזן  רשמה: 
    10:30הסתיים: 

 

 

 

 אלי ברכה                                                                                      

 יו"ר הדירקטוריון                                                                                      

       


