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ימה שהסתי לשנהדוח הדירקטוריון על מצב עניני החברה  תמצית הננו מתכבדים להגיש בזאת את

דוחות תקופתיים )לכללי תאגידי מים וביוב  15 -ו 14בהתאם לסעיפים  2013 בדצמבר 31ביום 

 . 2010-ע"תש, (ומיידיים

 .תאור תמציתי של התאגיד והסביבה העסקית בה הוא פועל. א

, מים אספקת בתחום 2009 משנת פועל"( התאגיד:  "להלן) מ"בע וביוב מים מפעלי נצרת הרי תאגיד

 המקומיות וברשויות נצרת בעיר שפכים בטיהור וטיפול ביוב תשתיות ניהול, מים תשתיות ניהול

 . ועילוט אכסאל, ריינה, יפיע

 הרשויות בבעלות ונמצא"( החוק: "להלן) 2001-א"תשס, וביוב מים תאגידי חוק לפי הוקם התאגיד

 : שלהלן בתרשים כמפורט האחזקה ובשיעורי בו החברות

 

 

 

 

תאגיד  
הרי  
 נצרת

נצרת  
58.5% 

יפיע   
12.7% 

ריינה  
11.8% 

אכסאל  
10.2% 

עילוט   
6.8%   

על מצב עניני תאגיד הרי נצרת מפעלי מים דוח דירקטוריון תמצית 

   3131בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום "( החברה)"מ "וביוב בע
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 של המוניציפאלי לשטחה אכסאל המקומית הרשות שליד התעשייה איזור הועבר 1/1/2011 בתאריך

 אספקת לרבות והביוב המים משק על האחריות את התאגיד שם נטל, תאריך מאותו והחל. הרשות

 .בשפכים וטיפול והביוב המים רשת אחזקת, המים

. המקומיות הרשויות בחמשת תושבים אלף 136-לכ וביוב מים שירותי מספק התאגיד, כיום

 גבוהות הכי לרמות בו החברות ברשויות והביוב המים משקי את להביא למטרה לו שם התאגיד

 לכל סדירה בצורה והולכתם ידו על המסופקים השתייה מי איכות מבחינת הן, ישראל במדינת

 צרכניו בריאות על שמירה ותוך מפגעים ללא והולכתם השפכים טיהור מבחינת והן התאגיד צרכני

 המים בתשתיות הן שקלים ובמיליוני רבה להשקעה התאגיד נדרש, כך לשם. הסביבה איכות ועל

 לאמור בנוסף. טיהור ומכוני משאבות, הולכה קווי, על תשתיות והכוללים הביוב בתשתיות והן

 בכל פועל התאגיד, הכלכלית ויציבותו הפיננסית איתנותו על ישמור שהתאגיד ובכדי, לעיל

 גניבות תופעות למיגור בהמשך שיפורט כפי, ולשליטתו לסמכותו והנתונים דין כל י"עפ האמצעים

 .  התשלום סרבני מאת לתאגיד המגיעים החובות תשלום אי ותופעות המים

רישיון מסמכי ההתאגדות ו, *ובחוק תאגידי המים והביוב ויכמפורט במטרות, התאגידפעילות 

, תחזוקה, טיפול, שירותי מים ושירותי ביוב לצרכניםמתן : הינן , על ידי הממונההפעלה שניתן 

פעילויות נוספות הרשויות החברות בתאגיד והרשות תפעול ופיתוח משק המים והביוב של 

, וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור בתחומים הקשורים למשק המים והביוב 

לכללים , בכפוף להוראות החוק, הממונהעל פי הרישיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי  לוהכו

 . ולהוראות כל דין

 ,פעילות תשתית הכוללת הנחת צנרת לרבות)הכנת תוכניות לפיתוח משק המים והביוב , בנוסף

וכן , צרכי התחזוקה השוטפת של המתקנים, בהתאם לצפי גדול האוכלוסייה( השבחת מים

, הספקת מים, תחזוקת הציוד –ם התקשרות עם צדדים שלישיים להבטחת השירותים האמורי

לרבות בדרך של הכנת , שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב, בטיפולו. וכדומה ביוב תחנות שאיבה

הכנת תוכניות לעבודות פיתוח תשתיות ולשיקום תשתיות , תוכניות אב בהתאם לתוכניות מתאר

שור הממונה והגורמים יכאמור לאהבאת תוכניות , אשר יעשו בהתאם לנתוני בלאי קיימים, קיימות

 .ומעקב אחר ביצוען, המוסמכים לפי דין

 

. בהתאם לתנאי המכרז -מדי קריאה מרחוק -מ"התאגיד התחיל בפיילוט להשלמת פרוייקט הקר

צפי . ים ברשות המקומית יפיע"במסגרת הפיילוט התחילה החברה הזוכה בהתקנת קרמ

תושלם התקנת מדי המים , ל"יח הפרוייקט הנככל שיצל. 2014סוף שנת , להשלמת הפרוייקט

 . ביתר ישובי התאגיד

 

 בקשר עליו החלות המידה אמות לפי פועל כן כמו, מלאה בשקיפות צרכניו כלפי מתנהל, התאגיד

 . ידו על הניתן השירות ולטיב לרמה

, נחתם הסכם הסבת מלוות ביוב בין הרשויות החברות בתאגיד לבין התאגיד 30/6/2013ב 

, במסגרתו הוסבו מלוות הביוב שנלקחו על ידי הרשויות למימון ההשקעות במשקי המים והביוב

במסגרת אותו הסכם נערכה התחשבנות . במקום הלוואות הבעלים שיש לרשויות בתאגיד, לתאגיד

 . בין הרשויות לתאגיד
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 פחת שיעורי ולהקטנת הגביה שיעורי לשיפור התהליך של בעיצומו כיום נמצא התאגיד, םלסיכו

 חדשים במדים הקיים את שעברו ואלו התקולים המים מדי רוב החלפת לאחר וזאת המים

 דרכו בתחילת הביאו אשר המדינה ממענקי וניתוקו כלכלית לעצמאות הבאתו לשם יותר ומדויקים

 .הכלכלית ליציבותו

 

 הסביבה העסקית 

פועלת בשוק ו( מונופול מקומי) ספק של מים ושל שירותי ביוב וסילוק שפכים היחיד  והינ התאגיד

הואיל ומדובר במתן שירות בסיסי .  של הרשויות בהן הוא פועל שטחי השיפוט ותבגבול, ללא תחרות

 .הביקוש לאספקת שירותי החברה הוא קבוע, וחיוני שאין לו תחליף

 :2013 -ו 2012פי מכירת המים ורכישת המים לשנים ילהלן תער 
 

 מכירת המיםתעריפי 
 דצמבר -יולי  יוני -ינואר  דצמבר -יולי  יוני -ינואר 
 2013 2013 2012 2012 
     

 7.566 7.44 7.848 7.778 'צריכה ביתית א
 12.177 11.973 12.634 12.512 'צריכה ביתית ב

 6.958 6.842 7.042 6.979 גינון ציבורי בהקצבה
 6.130 6.028 7.151 7.087 תעשיה בהקצבה

 9.867 9.702 10.239 10.148 מוסדות ציבור
 

 המים כישתרתעריפי 
  

 

  -הרכישה תעריפים

 01/01/2012 עד

01/07/201

2 

01/01/201

3 

30/06/201

3 1/1/2014 

 1.358 1.226 1.21 1.83 1.80 תעריף קיומי

 5.489 5.45 5.40 5.86 5.77 תעריף גבוה

 5.023 4.088 4.17 3.63 2.96 תעשיה

 1.88 1.82 1.82 1.82 1.79 חקלאות  א

 3.804 3.731 3.69 3.01 3.56 גינון ציבורי
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 (ח"ש אלפי) החייבים הרכב .1.א

 החיוב סך תקופה

 השוטף

 /עדכונים

 תיקונים

 אחרי החיוב סך

 תיקונים/עדכונים

 הגביה סך

 השוטפת

 גביה אחוז

 שוטפת

 54% 35,219 65,400 5,219 70,619 2011 לשנת

 62% 41,689 67,563 2,382 69,563 2012 לשנת

 57% *40,200 70,632 1,784 72,416 2013לשנת 

 ם להתחשבנות מלוות הביובכולל רשויות בהתא*

 

 (ח"ש אלפי) חייבים והרכב מצטברת גביה אחוז .2.א

 

 . 31.12.2013 ליום נגבתה שלא חובות יתרת** 

 .אחוז הגביה כלול בתוכו שיקים דחויים ** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך החיוב לאותה שנה שנה

אחרי עדכון תיקון

ריבית צרכנים בגין חיובי 

אותה שנה נכון ל 31.12.2013

סך גביה כולל ריבית לאותה 

שנה נכון ליום 31.12.2103

יתרת חייבים לא כולל מע"מ וכולל ריבית 

שנובעת מחיובי אותה שנה נכון ל 31.12.2013

אחוז גביה מצטבר לאותה שנה נכון ל 

31 בדצמבר 2013

יתרת לקוחות 

ל-31.12.2009

4,8251,494

3,331

201061,15150,42110,73087%

201160,19149,81910,37283%

201265,18252,09313,08980%

201370,63238,40832,22454%

261,9810192,23569,746סה"כ
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 ושימושים מקורות דוח  .3.א

  

 31לשנה שנסתיימה ביום  
 בדצמבר

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  
2013 2012 

   מקורות המים
 כ קניות מים ממקורות"סה

9,417,484 9,012,261 
 הפקת מים 

    
 (זיכויים/תיקונים)

    
 9,012,261 9,417,484 כ רכישה והפקה"סה

   שימושים במים
 צריכת מים 

5,624,838 5,485,186 
 גינון ציבורי

497,927 73,741 
 צריכה חקלאית

36,609 24,776 
 מוסדות רשות מקומית

714,062 367,235 
 בתי חולים

86,122 75,940 
 צריכה תעשייתית

212,844 176,508 
 בנייה

76,842 68,926 
 בתי מרחץ ומקוואות

    
 מסחר ומלאכה

127,121 389,642 

שימושים אחרים  (***)
חיוביםשיצא בגינם     273,926 

 6,935,880 7,376,365 שימושים לשנה 

 (זיכוי צרכני/תיקונים) 
    

 6,935,880 7,376,365 כ שימושים לשנה"סה 

      

 2,076,381 2,041,119 ק"כ פחת שנתי במ"סה

  
    

 %23.04 %21.67 % -כ פחת שנתי ב "סה
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  נתונים כספיים . ב

 .כ מאזן"סה . 1.ב

 אלפי 302,901  של סך לעומת שקלים אלפי 322,725 -ב מסתכם 2013 בדצמבר 31 ליום מאזן כ"סה

 .שקלים אלפי 19,824  של עלייה. אשתקד המקבילה בתקופה שקלים

 .רכוש שוטףכ "סה. 2.ב

 של סך לעומת שקלים אלפי 103,647 -ב מסתכם 2013,  בדצמבר 31 ליום השוטף הרכוש כ"סה

 שעיקר יודגש. שקלים אלפי 10,877  של עלייה. אשתקד המקבילה בתקופה שקלים  אלפי 92,770

 19,635 של בסך. המזומנים ושווי המזומנים בסעיף מעלייה נובעת השוטף הרכוש בסעיף העלייה

 57,592 -מ( הבית משקי) הצרכנים יתרת בסעיף עליה כוללת השוטף הרכוש יתרת כן כמו ₪ אלפי

. ח"ש אלפי 227 של עליה כלומר ( מסופקים חובות ניכוי לאחר.) ח"ש אלפי 57,819 -ל ח"ש אלפי

 הרשויות של החוב בסעיף עלייה ישנה,  המים משקי של הצרכנים יתרות בסעיף ירידה ל במקביל

 ירידה  קרי, שקלים אלפי 1,883 -ל שקלים אלפי 10,861 -מ בתאגיד העניין/המניות בעלות המקומיות

 .שקלים אלפי 8,978 של בסך

 . הרכוש הקבוע כ "סה. 3.ב

 שהתקבלו המיוחדים המענקים של הפחתה ללא הוצג התאגיד במאזני המופיע הקבוע הרכוש

 בסעיף במאזן הוצגו אלו מענקים. המים ברשות התאגידים על הממונה יחידת ובאמצעות מהמדינה

 ששימשו הנכס חיי משך לפי  שוטפת כהכנסה מוכרת אלו ממענקים ההכנסה( נדחות הכנסות) נפרד

 טבלה להלן .המענקים מתייחסת אליהם הנכסים של השימושיים  החיים אורך לפי.להקמתו

  .מחדש הצגתם לאחר שיעודכנו כפי במאזנים  הקבוע הרכוש לערכי תמציתית

 

  

מערכת רשתות 

 צנרת ,

מערכת רשתות 

מכוני  צנרת ,

טיהור 

 שפכים

מבנים 

ושיפורים  

 במושכר

כלי 

 רכב

מחשבים 

 וציוד

 משרדי

 כ"סה

  
 ,עבודות פיתוח, ציוד

עבודות , ציוד

 ,פיתוח

 ותשתיות ביוב ותשתיות מים  

יתרה ליום 

31.12.2011 
75,402 61,436 47,909 239 64 305 185,355 

יתרה ליום 

31.12.2012 
77,440 59,620 46,286 511 64 555 184,479 

יתרה ליום 

31.12.2013 
83,016 59,087 47,131 691 64 531 191,591 

 

 



8 
 

 

 התחייבויות שוטפות  .4.ב

 לעומת שקלים אלפי 34,082 -ב מסתכם 2013, בדצמבר 31 ליום השוטפות ההתחייבויות סעיף כ"סה

 מהשינויים נובע ל"הנ בסעיף הגידול. אשתקד המקבילה בתקופה שקלים אלפי 32,291 של סך

  :שלהלן

 לשלטונות בחוב מגידול, חדשים שקלים אלפי 5,000 בסך השונים הזכאים בסעיף גידול .1

 . מ"המע אגף -המס

 848 -ל ח"ש אלף 711 -מ. ח"ש אלף 137 ב שכר בגין והמוסדות העובדים ביתרת גידול .2

 .  ח"ש אלף

 אלפי 15,936 -ל  ח"ש אלפי  19,333 -מ. ח"ש אלף 3,397 -בכ הספקים ביתרת ירידה .3

 . ח"ש

 -ל ח"ש אלף 122 -מ. שקלים אלפי 51 של בסך המסחריים מהבנקים באשראים עלייה  .4

 . ח"ש אלף 173

 

  לזמן ארוךהתחייבויות  .5.ב

 שקלים אלפי 173,917 -ב מסתכם 2013,  בדצמבר 31 ליום ארוך מןלז ההתחייבויות סעיף כ"סה 

 נובע ל"הנ בסעיף הגידול. אשתקד המקבילה בתקופה שקלים אלפי 154,879 של סך לעומת

  :שלהלן מהשינויים

 ח"ש אלפי 2,894 -מ. ח"ש אלף 793 בסך דקסיה מבנק, ארוך לזמן הלוואת בסעיף גידול .1

 . ח"ש אלפי 3,687 -ל

 -מ .ח"ש אלפי 19,886 בסך פיתוח ומענקי והביוב המים מהיטלי הנדחות בהכנסות גידול .2

 בכל הכרה מאי נובע ל"הנ שהגידול, יובהר. שקלים אלפי 86,227 -ל  ₪ אלפי 66,341

 י"עפ כהכנסה בו שההכרה אלא, נגבה הוא בה בשנה כהכנסה שנה באותה שנגבה ההיטל

 .שנים 5ומפריסת מענקי האיזון על פני  שנים 25

 יודגש אך. ח"ש אלפי 36,300  של בסך ומסתכם הבעלים להלוואת המאזני סעיףקיטון ב .3

, 2013ביוני  30עד  שנצברה הריבית. שנתי 1.31%  -כ בשיעור ריבית צובר זה שסכום

נצברה ריבית חדשה לסעיף ההוצאות לשלם , בנוסף. קוזזה מול יתרת החוב של הרשויות

 . לחצי השנה השנייה

 .  ח"ש אלפי 1,252 בסך למס העתודה בסכום גידול קיים, בנוסף .4

 42,566נוספה התחייבות חדשה בגין מלוות ביוב מוסבות מרשויות שמסתכמת בך של  .5

 . וזאת בהמשך להסכם מלוות הביוב. 31/12/2013נכון ליום , ₪ אלפי 
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 מקורות המימון .6.ב 

הועברו , עם העברת משקי המים והביוב מהרשויות המקומיות החברות בתאגיד הרי נצרת לתאגיד

, בתמורה לאותם נכסים, כל נכסי המים והביוב שישמשו את אותם רשויות לבעלותו של התאגיד

מערכם המופחת של נכסי המים והביוב כפי שחושבו  60%הרשויות הון מניות בגובה של קיבלו 

אושרו על ידי אגף ההנדסה ביחידת כפי שואשרו במפקדי הנכסים שנערכו על ידי יועצים הנדסיים ו

נרשמה הלוואת בעלים , מערכם המופחת של הנכסים 40%והיתרה בסך . הממונה על התאגידים

 : גובה הון המניות והלוואות הבעלים של הרשויות כמפורט בטבלה שלהלן. ויותלזכותן של אותן רש

 

מספר המניות  שיעור האחזקה שם הרשות

המוחזקות 

 (אלפי מניות)

פרמיה על 

 המניות

גובה הלוואת 

 הבעלים

 43,511 65,207 58 58.5% נצרת

 12,583 18,862 13 12.7% יפיע

 12,077 18,103 12 11.8% ריינה

 6,910 10,355 10 10.2% אכסאל

 6,678 10,011 7 6.8% עילוט

 81,759 122,538 100 100% כ"סה

 

נחתם הסכם הסבת מלוות הביוב מהרשויות לתאגיד על חשבון ובמקום  - 30/6/2013ב , כאמור לעיל

להלן טבלה מעודכנת של מלוות הביוב שהוסבו מכל אחת מהרשויות ויתרת . הלוואת הבעלים

 : הלוואת הבעלים לאחר קיזוז החובות השוטפים של אותן רשויות

 
 

סה"כעילוטאכסאליפיעריינהנצרת

קרן 

הלוואת 

43,51012,07712,5836,9106,67881,758בעלים

ריבית 

4,2881,1901,2406816588,057שנצברה

חוב של 

3,6622,2153,0001,78828510,165הרשות*

הלוואת 

44,13611,05210,8235,8027,05178,864מתוקנת

ריבית הלוואהיתרת הלוואהריבית הלוואת בעלים ריבית מלוות ביוב

סכום מלוות שם הרשות

הביוב שהוסב

יתרת הלוואת הבעלים
5%1.31%

מקורית
1.31%

22,31221,82455814343,511285נצרת

5,4795,5731373712,07779ריינה

5,3445,4791343612,58382יפיע

3,5882,21490156,91045אכסאל

5,8431,20814686,67844עילוט

42,56636,2981,06423881,759536סה"כ

חצי שנה ראשונה חצי שנה שנייה
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לכן חלק מפעילותו השוטפת ממונת באמצעות מענקים , 1נחשב לתאגיד זכאי הרי נצרת תאגיד

ולמימון הפיתוח של התאגיד נגבים מהתושבים היטלי מים וביוב אשר מחושבים , בנוסף. מוגדלים

 2013והחל מינואר , שכן. 2013לפי חוקי העזר שהיו ברשויות המקומיות ואשר תוקפם יפוג בסוף 

בשנת סכום ההיטלים שנגבה . ד על כל צרכני התאגידיחול על צרכני התאגיד תעריף נורמטיבי ואחי

נצברים בחשבון , סכומים אלו ולפי הוראת הממונה על התאגידים. ח"מיליון ש 13 -מוערך בכ 2012

 . מיוחד כך שישמשו אך ורק לפיתוח שכונות חדשות ולמטרות שבגינן הם נגבו

 

מנת שהתאגיד יוכל להמשיך במתן שירותי  ועל .2013בשנת  הסתיימושמענקי התאגוד , יצויןעוד 

השוטפים הוא פועל בכל החזיתות להגדלת אחוזי הגביה , המים והביוב בצורה הנאותה והראויה

 . והמצטברים

ח שרובם מומנו "מליון ש 21סך כ  2השקיע התאגיד בפרויקטי תשתית למיניהם, 2012במהלך שנת 

 . מכספי המענקים ומכספי ההיטלים

 

 (ח"ש אלפי)נזילות  . 7.ב

מימון כמפורט בטבלה / השקעה/ מפעילות שוטפת: של התאגיד מצב הנזילות ותזרימי המזומנים

 : שלהלן

 

 

 תזרים

ליום 

31.12.2012 

ליום 

31.12.2013 

 כ"סה

 *שינוי 

 22,724  31,961 9,237 מפעילות שוטפת

 3,911  2,177 6,088 מפעילות השקעה

 (8,901) (10,149) 1,248 מפעילות מימון 

 416,7  989,23 16,573 יתרת מזומנים

 .31.12.2012. -ו 31.12.2013ההשוואה בין היתרות ליום *

ביתרת  הימהעליהשינוי החיובי בתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת נובע בעיקרו  .1

 .  יות המקומיותוהרשקיטון ביתרת והצרכנים 

 : הקיטון בתזרימי המזומנים המשמשים להשקעה נובע מהסיבות שלהלן .2

 . ח"אלפי ש 18,547גידול בהשקעות התאגיד בפרויקטי מים וביוב בסך .2.1

אלפי  12,333גידול בסכומי המענקים שהתקבלו להקמת תשתיות מים וביוב בסך .2.2

 . ח"ש

 .ארוך מקבלת מלוות לזמן השינוי בתזרים המזומנים מפעילות המימון נובע  .3

                                                           
1

 אקונומי סוציו מדד: כגון, התאגידים על הממונה ידי על שנקבעו שונים בקריטריונים העומד תאגיד הינו זכאי תאגיד 
 התאגידים להגדרת הנכנס תאגיד. גבוהים מים פחת ושיעורי נמוכים גביה אחוזי עם התחיל וגם פריפריאלי ומדד

. התאגידים על הממונה יחידת באמצעות והניתנים המדינה מאוצר מיוחדים למענקים, כך היותו בשל זכאי, הזכאים
 שיעורי לצמצום השקעות ומענקי כספיים ייצוב מענקי והכוללים, המים בתחום מענקים סוגי לשני נחלקים המענקים

 ו מדינה כמענק הפרויקט מערך 80% של ביחס ביוב פרויקטי למימיו מוגדלים מענקים לקבל זכאי, בנוסף. המים פחת
 .דקסיה מבנק התאגיד שנוטל כהלוואה הנותרים 20%

2
 .התאגידים על הממונה יחידת ידי על המאושרת ההשקעות תוכנית לפי 
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כאשר מצד . התאגיד יוזם פעולות אקטיביות לצמצום פחת המים ולהגדלת אחוזי הגביה .4

מקורות , אחד צמצום פחת המים מקטין את החבות החודשית לספק העיקרי של התאגיד

יש בו להרחבת בסיס הגביה והגדלת מחזורי , ומקטין את הוצאות רכישת המים כמו כן

יש בו להקטנת תלות התאגיד בספקים , הגביה השוטפת העלאת אחוזי, המכירות ומצד שני

 . ובאשראים מהבנקים המסחריים

הן , כן בכוונת התאגיד להגדיל את סכומי ההשקעה המופנים לתשתיות המים והביוב .5

פעולות אלו ימומנו מכספי ההיטלים שיתקבלו מצרכנים , לפיתוח והן לשיקום תשתיות

 . ים וממענקים מיוחדים של רשות המיםהחדשים ומאלו הצבורים בחשבונות הנפרד
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 פרטים נוספים  -חלק ג

 

 חברי הדירקטוריון בתאגיד .1.ג

 ;מזכיר מעוצה מקומית איכסאל, ר דירקטוריון"יו -דראושה  מר עבד אלסלאם

 ;טפחות -מזרחי מנהלת בנק, חברת דירקטוריון  –באדרה חאג ' גב

 ;חבר דירקטוריון –ד מרואן משרקי "עו

 ;חבר דירקטוריון –ד סאמר בסול "עו

 .חבר דירקטוריון -עימאד אבו אחמד' אינג 

 

 .ישיבות דירקטוריון 6התאגיד קיים ,  (2013) בשנת הפעילות הנוכחית. 2.ג

של הממונה על התאגידים ואשר פורסם ב  3/2009שכרם של עובדי התאגיד כפוף לחוזר השכר . 3.ג

7/4/2011. 

 :גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד   .4.ג

 . ח סאאב וותד"רו: שם המבקר .1

 .   19/8/2011:   תאריך המינוי .2

 .   הפנימית לחוק הביקורת( א)3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף  .3

 .לחוק הביקורת הפנימית 8המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  .4

המבקר הפנימי אינו עובד התאגיד ומעניק שירותי הביקורת הפנימית : מעמד העסקתו .5

 .באמצעות משרד רואי החשבון שלו

 .2014רכה לסוף שנת ואההתקשרות עם המבקר ה .6

 
 

 :דרך המינוי .ב
  

 י הדירקטוריון ביום "המינוי אושר ע           

 :תמצית הנימוקים לאישור המינוי           

 . המקצועי ובשל המחיר המוצע על ידו ומבקר הפנים מונה בשל כישוריו וניסיונ

 :סמכויות ותפקידים המוטלים על המבקר, חובות

תפקיד המבקר הפנימי הינו לבדוק את תקינותן של פעולות התאגיד ואת פעולותיהם של נושאי 

התקנות וכל דין החלים , שמירה על החוקים: בהיבטים אלה, בו המשרה וממלאי התפקידים

החיסכון , היעילות, שמירה על עקרונות המינהל התקין, הניהול העסקי התקין, על התאגיד

אם התקבלו משיקולים עסקיים והן , אם נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן, וטוהר המידות

ולהחלטות שקיבלו הדירקטוריון  התאמתן למדיניות. מועילות להשגת היעדים שנקבעו

הסבר ומסמך הדרושים , למבקר הפנימי יש סמכות לדרוש ולקבל כל מידע. והנהלת התאגיד
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וכל עובד בתאגיד חייב למסור מסמך או מידע לפי דרישתו , לו לפי שיקול דעתו למילוי תפקידו

אם להוראות הסמכויות והתפקידים יוטלו על המבקר על ידי ועדת הביקורת בהת .הראשונה

 .חוק הביקורת והוראות כל דין

 (בהתאם לתקנון) הממונה הארגוני של המבקר .ג

 .ןר הדירקטוריו"ל התאגיד ויו"מנכ

 תוכנית העבודה .ד
המבקר הפנימי החל . באישור הדירקטוריוןוי וועדת הביקורת "עת תוכנית הביקורת נקבע .1

  . 2013תוכנית הביקורת לשנת בביצוע 

 

 בקביעת תוכנית העבודהגורמים מעורבים  .2

 .וועדת הביקורת של הדירקטוריון והמבקר הפנימי

 היקף העסקה .ה

 מספר שעות העסקה בשנה

 .שעות בשנה ובהתאם לצורך 200-300בין 

 :פרטים אודות ביטוח החברה. 4

 תקופה הביטוח סכום הפרמיה הסכום המבוטח מהות הביטוח

 **45,000,000 נושאי משרה
₪    64,208.00 

01/06/2013-

31/05/2014 

 **45,000,000 אחריות מוצר
₪    64,208.00 

01/06/2013-

31/05/2014 

 *20,000,000 'צד ג
 ₪130,629.00 

01/06/2013-

31/05/2014 

 25,005,000 אש מורחב

 
₪    46,306.00 

01/06/2013-

31/05/2014 

 19,000,000 אחריות מעבידים
₪      7,306.00 

01/06/2013-

31/05/2014 

  ח"ש 20,000השתתפות עצמית. 

  (.נדרש לתקן את הסכום) ח "מלש 45בהנחת מחזור משוער 

 

 סיכום . ד.י

ומגזרי הוא ניצב מול אתגרים לא פשוטים בכל תחום מתחומי עם הקמתו של תאגיד הרי נצרת 

אחוזי פחת מים גבוהים ושיעורי גביה נמוכים ומערכות מים וביוב שהוזנחו : כגון. הפעילות שלו
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הביאו אותו למצב של כמעט חדלות פירעון ושל אי יכולת , אתגרים אלו. במשך עשרות השנים

ולאחר כוורת דרך לא , כיום. לקניית מים ממקורות לאספקת רצף במתן שירותי המים והביוב

, גיד נמצא בדרך הבטוחה להבאת משקי המים והביוב שבתחומו למשקים טובים יותרהתא, פשוטה

תוך עמידה במטרות החוק העיקריות למתן שירותי מים וביוב ברמת שירות נאותה וללא אפליה 

העמידה .  ותוך עמידה באמות המידה לשירות המביאים את רמות השירות לגבהים חדשים

מידה בתוכניות ההשקעות הנדרשות מהתאגיד לשמירה על ע, במטרות החוק כוללת בין היתר

שיפור , וכן. ועמידה בתוכניות הפיתוח לפיתוח יישובי התאגיד, מתקני המים והביוב של התאגיד

בנושא הפחת נדגיש כי התאגיד שם לו . השוטפת והמצטברת והקטנת שיעורי הפחת שיעורי הגביהב

לשיעורים חת המים בצורה אגרסיבית להפחתתו לחם בפילה 2014ואמצע שנת  2013למטרה בשנת 

בין על ידי התקנת מערכת קריאת מדי מים מרחוק ומלחמה בלתי פושרת בגנבי נורמטיביים וזאת 

ניתן להיווכח כי התאגיד נמצא כיום על אי של , ועל פי הדוחות הכספיים של התאגיד, כמו כן. המים

 . ככל שיהיו לא צפויותההשונות ו יציבות כלכלית וכספית ואשר יכול לעמוד בתנודות

 

 

 ,בברכה

 .דירקטוריון התאגיד

 

 

 

 

 

 

 

 , בברכה

 

 

 ל"מנכ, חאלד עתאמלה    ר"יו, עבד אסלאם דראושה

 _____________          ________________ 

 

 

 


