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 "מ "מי רקת טבריה בע"

  2201בדצמבר  31-דוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ב

 תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

הינו תאגיד אזורי אשר  ,"(החברה:"להלן) "מ"מי רקת טבריה בע"תאגיד המים והביוב 

ברה הח, "2001 –א "תאגידי מים וביוב התשס"חוק  מתוקף, 2007 נובמברב 13הוקם ביום 

תוקפו של הרישיון הינו , בזהה למועד קבלת רישיון הפעלה, 2008באפריל  1החלה פעילותה ב 

  .מגדל וכפר כמא, יבניאל, שנים וכולל בתוכו את טבריה 25ל 

 

ביצוע שוטף של , מטרות החברה הן לבצע פעילות של מתן שירותי מים וביוב לצרכנים

, התפלת מים, עילויות נוספות של הפקת מיםשדרוג ושיקום תשתיות וכן פ, עבודות פיתוח

ניצול בוצה ומכירתה וכל , הולכה ומכירה של קולחין לשימושים חקלאיים ואחרים, השבה

 ,ב תוך הקפדה יתרה של איכות סביבהפעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביו

 : בהתאם לכך גובש חזון התאגיד

 

באמות מידה , וז לכל תושב באיכות מיטביתשירותי ביוב וניק, הבטחת אספקת מים"

, תוך ניהול מערכות תחזוקה בטכנולוגיה מתקדמת, בינלאומיות ואיכות שירות גבוהה

פיתוח ואספקת המים והשירותים ביעילות תוך כדי תשומת לב לשמירת איכות 

 ". הסביבה

 

 ,בתי אב 20,000  -מספקת שירותי מים וביוב לכ תושבים ו  60,000 -כ תמשרת חברהה

אספקת המים . ק בשנה בטבריה וביתר היישובים "מיליון מ 6 -צריכת המים המגיעה לכ

באמצעות חברת  איננהאספקת המים , שלא כמו במרבית התאגידים, בעיר טבריה ייחודית 

שאיבת צריכת המים של העיר טבריה מסופקת ומופקת באופן עצמאי על ידי  , אלא ,מקורות

 המים מוזרמים המכוןסינון ומההמים עוברים סינון וטיפול במכון , מהכנרת מים ישירות

 .מכוני שאיבה הפזורים בעיר 6מטר לשכונות העיר באמצעות  500לגובה של 

  .₪מיליון  147 -בכערך נכסי המים והביוב שרכש התאגיד מהרשויות השותפות מוערך 

 

 :תיאור עסקי של החברה וההתפתחות שחלה בחברה בשנת הדיווח .1.1

 .נת התאגדות החברהש .א

המושבה יבנאל ,  2008באפריל  1התאגיד החל לפעול בתחומי העיר טבריה בתאריך 

צורפה המושבה מגדל לתאגיד  2010במרץ ,   2009בינואר  1צורפה לתאגיד בתאריך 

התאגיד ממשיך לפעול לצרוף רשויות נוספות בין , צורף לתאגיד כפר קמא 2010ביולי ו

 . עלויות תפעולהשאר על מנת לחסוך ב
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 : מכון הסינון .1.2

המכון הוקם על , 1998לעיר טבריה החל לפעול בשנת  יהלסינון וטיפול במי שתמכון ה  .א

מנת לספק לתושבי טבריה את מי השתייה הנשאבים מהכנרת באיכות גבוהה בהתאם 

 (.'י מקורות וכו"אספקה ע)זאת בהיעדר פתרון אחר לאספקת מים לעיר , להוראות הדין

הוקם על ידי חברת מקורות לאחר זכייתה במרכז שפורסם על ידי עיריית טבריה המתקן 

בשיטה זו מקורות משקיעה בבניית ,  B.O.Tבאמצע שנות התשעים המתקן נבנה בשיטת 

 .שנים 15המתקן ובתמורה קיבלה זיכיון להפעלת המתקן למשך 

פיתוח ות העבירה חברת מקורות את הטיפול במתקן לידי חברת מקור, 2008בשנת 

 . מ המשמשת כזרוע העסקית של חברת מקורות"וייזום בע

מעבר להיותו מקום המים היחידי בעיר בא לידי ביטוי כמקור , ייחודו של מתקן הסינון .ב

מי הכנרת מאופיינים כמים עיליים בעלי רמת מליחות גבוהה ולאורך , (הכנרת)המים 

, יחת אצות ותנודות של המפלסהיממה קיימים שינויים באיכות המים הנשאבים עקב פר

 . כמו כן קיימים שינויים בהתאם לעונות השנה

 

 : פרויקטים .1.3

בשיפור תשתיות ₪ השקיע התאגיד עשרות מיליוני , 2008מאז תחילת פעילות התאגיד בשנת 

המשיך התאגיד בהשקעות בהתאם לתכנית  2012בשנת , ומתקני מים וביוב ברחבי התאגיד

בניית מתקן לטיהור שפכים : הפרויקטים העיקרים, המאושרות ת ההשקעותוהעבודה ותכני

עיר החלפת מדי מים ב, תחנת שאיבה ראשית לסניקת שפכי העיר טבריה לביתניה, ביתניה

שיקום ושדרוג קווי מים וביוב בטבריה ובכל יישובי , טבריה למדי מים לקריאה מרחוק

פרויקט לניטור רציף של איכות , פרויקט מיגון אלקטרוני של מתקני המים והביוב, התאגיד

 . ועוד 3' השלמת שיפוץ מכון שאיבה מס, המים

 

 : ש ביתניה"מט –מתקן לטיהור שפכי העיר טבריה  .1.4

הפרויקט , הינו פרויקט הדגל של התאגיד, ביתניה( ש"מט)פרויקט מתקן לטיהור שפכים 

לתאגיד מי רקת הפרויקט הינו פרויקט משותף , ₪מיליון  70 -ועלותו כ 2009החל בשנת 

ש נבנה בעמק הירדן למרגלות קיבוץ "המט, (1/3)ולמועצה האזורית עמק הירדן ( 2/3)טבריה 

ש מתוכנן לטהר את שפכי העיר טבריה ועמק הירדן "המט, אלומות במקום הנקרא ביתניה

שלישונית כאשר מי הקולחין ישמשו את חקלאי עמק הירדן להשקיית גידולים עד לרמה 

  .חקלאיים

והיו  2009העבודות החלו בסוף שנת , לבניית המתקן זכתה חברת קל בניין( 'ב-ו' א)כרזים במ

אך הפרויקט לא הסתיים לאור עיכובים רבים שכללו , 2011מתוכננות להסתיים בסוף שנת 

עתירות שהוגשו על ידי חברת אלקו שלא , פשיטת רגל של ספק הציוד העיקרי חברת סינייבר

 . זכתה במכרז ועוד

הפרויקט נעצר ולחברה מונה נאמן מטעם , לקשיים" קל בניין"נקלעה חברת , 2012דצמבר ב

 .בית המשפט
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בתקופה זו התקיימו מגעים רצופים ופגישות עבודה עם הנאמן על מנת להמשיך את 

הפרויקט לאחר שכל החלופות האחרות נמצאו בעייתיות מבחינת העיכוב בפרויקט והעלויות 

 . הצפויות

ים האחרונים הושג הסכם עם הנאמן של חברת קל בניין שאמור לקבל תוקף של בימ, ואכן

 . בנק לאומי -בית המשפט וגיבוי פיננסי מהנושה העיקרי של קל בניין

בדצמבר ' יימשך הפרויקט ובמידה ולא יהיו עיכובים נוספים יסתיים שלב א 2013החל ממאי 

 . 2014בספטמבר ' ושלב ב 2013

 

 :היטלי הפקה .1.5

כל מפיק מים עצמאי כדוגמת התאגיד המפיק את מי השתייה לעיר טבריה , לכללים בהתאם

התאגיד מחויב כל שנה בהיטלי הפקה המועברים , מהכנרת מחויב בתשלום היטלי הפקה

, ₪' מ 5ל ₪ ' מ 2גובה היטלי ההפקה בהתאם לחיובים במהלך השנים נע בין , מרשות המים

לאחרונה הושגה , שות המים והפחתת היטלי ההפקהמ עם ר"התאגיד ניהל וממשיך לנהל מו

והתאגיד פנה לרשות המים , הסכמה בדבר גובה החיוב העתידי של היטלי ההפקה לתאגיד

 . 2012 -ו 2011בבקשה להפחית גם את חיובי ההיטלים לשנים 

 

 

 .תרשים מבנה ההחזקות של החברה .2

לרשויות השותפות  הקצאת המניות של החברה,  בהתאם לתקנון המעודכן של החברה

 650 –יבנאל , מניות 780 –מגדל , מניות  8570  -עיריית טבריה : בתאגיד הינה כדלקמן

 10,850 –כ מניות החברה המוקצות לרשויות "סה. מניות  850 –מניות וכפר קמא 

 .מניות

 

 

 
 

 .מיזוג או רכישה מהותיים, נוי מבניאופיו ותוצאותיו של כל שי

 .מיזוג ואו רכישה מהותיים, לא בוצע כל שינוי מבני ,2012נכון לסוף שנת 
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, הרכב חייבים בגין חיובי מים וביוב לשנת הדיווח ולכל אחת מארבע השנים שקדמו לה 2.1

   :(מ"כולל מע) לפי הטבלה הבאה

 

, לשנת הדיווח ולכל אחת משתי השנים שקדמו לה, לרשות הממשלתית למים ולביוב 2.2

 :לפי הטבלה הבאה

 (כפר כמא ,מגדל,טבריה :)מים שפירים .א

 בטבריה, או הפקה עצמית וצריכת המים/רכישת מים ו

 

 (הקודמות שלוש השניםבטבלה קיימת התבססות על נתוני פרסום של רשות המים ב)

 2010 2009 פיוןאי
 

2011 
שנת דיווח 

2012 
 (ק"מ)

   מקורות המים. 1

תקבולים הפקה 
 (ק"מ)

4,730,560 4,757,100 4,370,400 4,557,040 

תקבולים קניה 
 (ק"מ)

-------- --------  -------- 

כ מקורות "סה
 (ק"מ)המים

4,730,560 4,757,100 4,370,400 4,557,040 

השימושים . 2
 במים

  

ה במגורים צריכ
 (ק"מ)

3,801,353 2,194,305 2,067,894 2,084,070 

סך חיוב  שנה

מקורי 

 (ח"באלש)

עדכונים 

שבוצעו לאחר 

 מועד החיוב

 (ח"באלש)

חיוב מקורי 

לאחר ביצוע 

 עדכונים 

 (ח"באלש)

יתרת חובות 

צרכנים 

 –שטרם נגבו 

 מצטבר

 (ח"באלש)

שיעור החוב 

באחוזים 

מהשנה 

 השוטפת

2008 17,074 74- 16,971 3,017 17.6% 

2009 31,750 189- 31,561 5,393 15.8% 

2010 42,554 215 -  42,339 6,284 14.7% 

2011 43,502 8 43,510 13,397 30.9% 

2012 45,778 103 -  45,675 16,969 37.06% 
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צריכה עירונית 
 (ק"מ)

3,914,459 3,915,303 688,169 654,677 

צריכה תעשייתית 
 704,118 790,655  818,793 83,603 (ק"מ)

צריכה חקלאית 
 (ק"מ)

1,994 3,155 0 0 

צריכה אחרת 
 (ק"מ)

113,106 310,125 249,627 532,228 

כ צריכה "סה
 (ק"מ)

4,000,056 4,056,820 3,796,345 3,975,093 

כ פחת "סה. 3
 (ק"מ)

730,504 700,280 574,055 581,947 

 12.8% 13.1% 14.7% 15.4% )%( כ פחת "סה

 

 

 ביבניאל, רכישת מים וצריכת המים. ב

 ".עלי באר"י אגודת מים פרטית "מבוצעת ע, אספקת המים ביבניאל

 

 מגדלאספקת המים ב. ג

 

 (הקודמות שלוש השניםם של רשות המים בבטבלה קיימת התבססות על נתוני פרסו)

 

 2011 2010 2009 איפיון
שנת דיווח 

2012 
 (ק"מ)

| 
     מקורות המים. 1

 180,440 207,050 189,880 6,070 (ק"מ)תקבולים הפקה 

 93,032 53,628 110,130 3,25,800 (ק"מ)תקבולים קניה 

 273,472 260,678 300,010 331,870 (ק"מ) כ תקבולים"סה

   השימושים במים. 2

 126,482 116,103 118,418 109,460 (ק"מ)צריכה במגורים 

 53,593 46,505 251,448 221,665 (ק"מ)צריכה עירונית 
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     (ק"מ)צריכה תעשייתית 

  1,336   (ק"מ)צריכה חקלאית 

 51,981 53,251 92,275 31,585 (ק"מ)צריכה אחרת 

 232,056 217,195 251,448 221,665 (ק"מ)כ צריכה "סה

 41,416 43,483 48,562 110,205 (ק"מ)כ פחת "סה. 3

 15.1% 16.7% 16.2% 33.2% )%( כ פחת "סה

 
 
 

 
 
 

 בכפר כמא, או הפקה עצמית וצריכת המים/רכישת מים ו .ד

 (הקודמות  שלושבטבלה קיימת התבססות על נתוני פרסום של רשות המים ב) 

 

 2011 2010 2009 איפיון
שנת דיווח 

2012 
 (ק"מ)

     מקורות המים. 1

   ------ ------ (ק"מ)תקבולים הפקה 

 204,878 197,286 208,465 216,403 (ק"מ)תקבולים קניה 

 204,878 197,286 208,465 216,403 (ק"מ)כ תקבולים "סה

   השימושים במים. 2

 151,184 144,035 152,696 152,040 (ק"מ)צריכה במגורים 

 7,290 12,883 170,377 168,607 (ק"מ)צריכה עירונית 

     (ק"מ)צריכה תעשייתית 

 6,773 729 2,283 2,330 (ק"מ)צריכה חקלאית 

 1,949 3,558   (ק"מ)צריכה אחרת 

 167,196 161,205 172,620 170,937 (ק"מ)כ צריכה "סה
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 30,909 36,081 35,845 45,466 (ק"מ)כ פחת "סה. 3

 15.1% 18.3% 17.2% 21.0%  )%(כ פחת "סה

 

 

 .סקירה של הנתונים העיקריים בדוח השנתי ומידע נוסף המצוי בידי החברה 3

 :מצב כספי  . 3.1

בסך  על פי סקר נכסים, החברה רכשה מעיריית טבריה רכוש קבוע 2008באפריל  1ביום 
 40%  -כנגד הנפקת הון מניות ו 60%: פן הבאאותמורתם נזקפה ב, ₪מיליון  111,832

 .כנגד אגרת חוב  שהנפיקה עיריית טבריה לחברה
  הסדרת החברה סיימה לשלם את הלוואת הבעלים כלפי העירייה וכן, 31.12.2012נכון ל 
 .הושלם במלואו המקרקעין הכוללים מבנים וציוד בלבד רישום

 
.                      כסים עם מועצה מקומית יבניאלנחתם הסכם העברת נ 2009בפברואר  13בתאריך 

כנגד הנפקת הון מניות  60%: נזקפה באופן הבא ₪ מיליון  11,776 –כ  תמורת הנכסים
כנגד אגרת חוב שהנפיקה מועצה מקומית  40% -ו  (שכבר הונפק בעת הקמת התאגיד)

  .יבניאל לחברה
 . ח הלוואת הבעלים"ע₪  ליוןמי 1,550פרעה החברה סך של  31.12.2012נכון ל 

 
על פי סקר נכסים , החברה רכשה ממועצה מקומית מגדל רכוש קבוע, 2010במרץ  1ביום 

 הנכסים הועברו לרשות התאגיד ותמורתם נזקפה באופן, ₪ן ומילי 14,311של כ  בתמורה
כנגד אגרת חוב שהנפיקה מועצה מקומית  40% -כנגד הנפקת הון מניות ו 60%: הבא

 .לחברהמגדל 
 וכן הסדרת  ח הלוואת הבעלים"ע₪ מיליון  2.1פרעה החברה סך של , 31.12.2012נכון ל 

 .רישום המקרקעין הכוללים מבנים וציוד בלבד הושלם במלואו
 

על פי סקר , החברה רכשה ממועצה מקומית כפר כמא רכוש קבוע, 2010ביולי  1ביום 
 לרשות התאגיד ותמורתם נזקפה באופןהנכסים הועברו  מיליון 9,157של  נכסים בתמורה

 . כנגד אגרת חוב שהנפיקה מועצה מקומית כפר כמא לחברה 40% -הון מניות ו 60%: הבא
 .ח הלוואת הבעלים"ש ע"אלפ 600פרעה החברה סך של  31.12.2012נכון ל 

 
שיעורי הפחת בגין הנכסים שנכללו בסקר הנכסים חושבו על פני יתרת תקופת  3.1.1

 .נכסים כפי שהוערך בסקרהשימוש ב
 .עלות הנכסים נרשמה לפי ערך כינון מופחת והם מופחתים בנעלי המעביר

י דירקטוריון "נקבעים ע, ח הלוואות הבעלים"תשלומים המהווים פרעונות ע 3.1.2
 .כאשר נלקחת בחשבון היכולת התזרימית של החברה, החברה

 מא עדיין בתהליךהסדר נכסי המקרקעין בישובים יבניאל וכפר כ 3.1.3
                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 



8 

 

 .התפתחויות שחלו בדוח רווח והפסד –תוצאות הפעילות  3.2

 :הכנסות .א

 

 .יםליתר הצרכנ 1.6% –לתעשיה ובכ  20% –הועלו תעריפי המים בכ  2012במהלך שנת 

 

 

 

 :עלות השירותים .ב

  1-12/2011ביצוע      1-12/2012ביצוע      
שינוי ביצוע 

מול  2012
 2011ביצוע 

 100% 34,512 כ עלות שירותי מים וביוב "סה   
 

29,586 100% 16.6% 

 

 

צאות הארנונה הגיש התאגיד השגות לעיריית טבריה בגין חישוב הו 2012 -ו 2011 בשנים

 .2008-2012לשנים 

 

                            

 2008-2012התאגיד צופה כי הוצאות הארנונה לשנים , במידה וטענות התאגיד יתקבלו

 . ח"מיליון ש 1.5  -יקטנו בכ

 

 :רווח גולמי .ג

 23.8%)₪ אלף   9,290 לעומת ( מההכנסות  15.3%)₪ אלף  6,235-ח הסתכם ב"בשנת הדו

 לפני הכנסות) 32.9%  –כ בשיעור של  אשתקדי ברווח הגולמירידה   2011 -ב( מההכנסות

 .(ממענקים

 

שינוי ביצוע   1-12/2011ביצוע      1-12/2012ביצוע   הסעיף   ד "מס
מול  2012
 2011ביצוע 

 ₪אלפי  הכנסות    
אחוז 

 ₪אלפי    כ"מסה
באחוז 

 כ"מסה

          
1  

  הכנסות מאגרות מים וביוב  
39,942  

92.3%   38,352 92.6% 4.1% 

          
2  

        הכנסות מהיטלי מים  
187  

0.4%   123 0.3% 52.4% 

          
3  

        סות מהטלי ביוב הכנ 
633  

1.5%   401 1.0% 57.9% 

          
4  

     מענקי תאגוד  
2,534  

5.9%   2,537 6.1% -0.1% 

  
כ הכנסות משרותי מים "סה 

 וביוב 
 

43,296  
100.0%   41,413 100.0% 4.5% 
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 :עלויות הגביה וחובות מסופקים .ד

 

בהתאם לתוצאות הגבייה . 90%ור גבייה חושבה ההפרשה לפי שיע 2008-2011 בשנים

ובהתאם לכך חושבו  91% -ההנהלה עודכן שיעור הגבייה ל  והערכות 2012בשנת 

 . ח"ש 1,078,514בסך של   2008-2011הפרשי העדכון בגין השנים 

 

 :הוצאות הנהלה וכלליות .ה

 

 

ה

 ר

  אחזקת , מחשוב, משרדיות, שכר: בוצעו מיונים בסעיפים כגון, 2012במהלך שנת

מה , כמתחייב להצגה נאותה כ לעלויות הגביה ועלות השירותים"מהנהל' רכב וכד

 .'ו ד 'שמסביר את הירידה המוצגת בסעיף זה לעומת המוצג בסעיפים ב

 

 ווח מפעולות לפני מימוןר .ו

 (.94.1%קיטון של . )2011 -ב₪ אלף  1,380של  רווח לעומת ₪ אלף  81 -הסתכם ב 

 

  הוצאות המימון נטו .ז

  1-12/2011ביצוע      1-12/2012ביצוע      
שינוי ביצוע 

מול  2012
 2011ביצוע 

 הוצאות מימון             
    

3,854  
100.0%       6,370  100.0% -39.5% 

 

לעומת   ש"אלפ 1,223 ח של"לתקופת הדו הפסד נקי לאחר הוצאות המימון נרשם 

 .2011בשנת   ₪אלף  2,453של  הפסד

 

ש "אלפ( 848)ש לעומת "אלפ( 690)הסתכמו בכ  2012הוצאות מיסים נדחים נטו לשנת 

 .לחברה לא הופקו שומות סופיות מיום היווסדה. לתקופה אשתקד

 

 

 

  1-1222011ביצוע      1-1222012ביצוע      

שינוי ביצוע 
מול  2012

ביצוע 
2011 

 100% 4,192 עלויות גביה וחובות מסופקים    
 

54345 100% -21.6% 

 
  1-12/2011ביצוע      1-12/2012ביצוע    

שינוי ביצוע 
מול  2012
 2011ביצוע 

 23.5%- 100% 2,565   100% 1,962 כ הנהלה וכלליות"סה  
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 :נזילות 3.3

סך המזומנים שנכנסו לקופתה של החברה מפעילות שוטפת בשנת  ,פעילות שוטפת

 .2011בשנת ₪ אלף   14,319לעומת ₪ אלף  12,012 -הסתכמו ב 2012

 .2012לדוחות כספיים לשנת ' הסבר מורחב מוצג בנספח א

בפיתוח תשתיות חדשות שהשקיעה החברה נטו סך המזומנים  ,פעילות השקעה

בשנת ₪ אלף  8,465לעומת ₪ אלף  9,512 -הסתכמו ב 2012בשנת יות קיימות ובתשת

2011. 

 מליון 19.3-ומסתכם בכלמעשה היקף ההשקעות ברוטו  הוא הרבה יותר גדול  

ומענקי השקעה מרשות המים ( היטלים )כאשר מהשקעה זו קוזזו הכנסות נדחות ,₪

 .אשתקד לתקופה זההיודגש כי היקף ההשקעות ברוטו . ₪מליון  3,446-של 

 

מפעילות ₪ אלף  (3,074)בסך שלילי החברה רשמה תזרים מזומנים נטו  ,פעילות מימון

 .2011-ב₪ אלף  (8,536)לעומת , מימון

רעון יופ₪ אלף  7,032פירעון של איגרת חוב לעירית טבריה בסך עיקרו של השינוי הינו 

-אות לזמן ארוך הסתכמה בכאשר קבלת ההלו ו,₪אלף  5,515הלוואות לזמן ארוך של 

 .בלבד₪ אלף  3,981

 מימון המוצגות בסעיף ז' להסבר זה יש קשר ישיר לקיטון הוצ'. 

 

הן מפעילות שוטפת והן מפעילויות   2012מסיכום תזרים המזומנים של החברה בשנת

₪ אלף 573-כביתרות המזומנים של  קיטון השקעה ומימון עולה כי החברה רשמה 

הסתכמו  31.12.2012 -כך שב, ( 2011-ב₪ מליון  2.7 -של כ קיטוןת לעומ) ח"בשנת הדו

 . ₪מיליון   10.8 -יתרות המזומנים בכ

 

 

 

 

 :מקורות מימון 4

 
מהן , ₪מיליון   108סך ההתחייבויות של החברה הינן . רמת המינוף של החברה גבוהה

 .ארוךהתחייבויות לזמן ₪ מיליון  83 -כהתחייבויות שוטפות ו₪ ון מילי 26 -כ

הינן הלוואות מבנק דקסיה שרובן הינן בתנאי ₪ מיליון  51.6 -מסך החוב לזמן ארוך כ

הלוואות אלה ניתנו ברובן להסבת הלוואות , 5%ריבית שנתית בשיעור + הצמדה למדד

 .לעיריית טבריה( אגרת החוב)של עיריית טבריה וכנגד הקטנת החוב 

דבר היביא קיטון משמעותי בעלויות , החל תהליך של מיחזור המילוות 2012במהלך 

 .המימון

הנובעים מהפסדים נצברים של ₪ מיליון  8.9 -לחברה גירעון נצבר בהון העצמי של כ

 .2012בדצמבר  31 -ועד ל( 2008אפריל )החברה מתחילת פעילותה 





תאגיד מים וביוב 
מ"מי רקת טבריה בע

2012תמצית דוח דירקטוריון לשנת 

 לשנה שנסתיימה :ק"ח מקורות ושימושים במ"דו. 1
 בדצמבר31ביום 

 לשנה שנסתיימה 
 בדצמבר31ביום 

20122011

298251כ קניות מים ממקורות"סה
4,7374,577הפקת מים

זיכויים/תיקונים

5,0354,828כ רכישה והפקה"סה

2,3622,328צריכת מים
193208גינון ציבורי

72צריכה חקלאית
203220מוסדות רשות מקומית

00בתי חולים
704791צריכה תעשייתית

2615בנייה
2929בתי מרחץ ומקוואות

271276מסחר ומלאכה
 שימושים אחרים שיצא (***)

586306בגינם חיובים
4,3814,175 שימושים לשנה

זיכוי צרכני/ תיקונים

4,3814,175כ שימושים לשנה" סה

654654ק"כ פחת שנתי במ"סה

13.00%13.54%- %כ פחת שנתי ב "סה

שימושים שלא ייצאו בגינם חיובי צרכנים, לא יכללו בדוח

מקורות המים

שימושים במים

מהות והרכב השימושים האחרים



:דוח חייבים. 2 

מ " בדצמבר לכל שנה ולא כוללים מע31הנתונים מתייחסים  ל - דוח חייבים  ואחוזי גביה שוטף.א

לא כולל )סך החיוב השוטף שנה
(חיוב רשויות

לא כולל )סך החיוב תיקונים/עידכונים 
 (חיובי רשויות

ואחרי עידכונים 
תיקונים/

לא )סך גביה  שוטפת  
  (כולל גביה בגין רשויות 

 בדצמבר 31נכון ל 
(כולל המחאות לגביה)

אחוז גביה שוטף 
(לא כולל רשויות)

201031,581031,58126,63284%
201134,11751834,63528,69683%
201235,63124435,87530,00184%

מ " בדצמבר לכל שנה ולא כוללים מע31הנתונים מתייחסים  ל  (לא כולל רשויות)אחוז גביה  מצטבר -דוח חייבים .ב

`

לא כולל חיובי )סך החיוב שנה
ואחרי עידכונים  (רשויות

תיקונים/

 (לא כולל רשויות)סך גביה 
 בדצמבר 31מצטברת נכון ל 
2010

לא כולל )סך גביה 
 (גביה רשויות

 בגין 2011בשנת 
שנים קודמות

יתרת צרכנים שטרם נגבו 
2011 בדצמבר 31נכון 

אחוז גביה מצטבר 
רשויות   (לא כולל)

 בדצמבר 31נכון ל 
2011

יתרת לקוחות 
31.12.2009-ל

6,8393,259530

3,050

55%

201031,35328,7025912,06093%
201134,63528,6962,3893,55090%
201235,87530,0015,87484%

20112012
12,17014,534

10,13313,113מ לפי דוח כספי "יתרת צרכנים בניכוי מע

2,0371,421הפרש

מ ולא כולל רשויות "כ יתרת צרכנים  לא כולל מע:סה
מקומיות 



:פירוט החיובם והגביה לפי מחזורי חיוב- טבלת עזר .ג

כ גביה "סהכ גביה והמחאות לגביה"סהעדכונים ותיקוניםכ חיוב רשויות"סהכ חיוב"סהלתשלום עד-עד תאריך-מתאריך
מרשויות

101/01/201231/01/201240286412474641

201/02/201228/02/201219571242012124

301/03/201231/03/2012297698215798

401/04/201230/04/201218991031966103

501/05/201231/05/201234002052604205

601/06/201230/06/201224563022577302

701/07/201231/07/201242134273310427

801/08/201231/08/201230584593065459

901/09/201230/09/201251055163228516

1001/10/201231/10/201227962833132283

1101/11/201230/11/201246112894199289

1201/12/201231/12/201227421632442887163

392413610244336113610כ"סה

כ גביה "סהכ גביה והמחאות לגביה"סהעדכונים ותיקוניםכ חיוב רשויות"סהכ חיוב"סהלתשלום עד-עד תאריך-מתאריך
מרשויות

101/01/201131/01/201142364362162436

201/02/201128/02/201121592142108214

301/03/201131/03/201129972502469250

401/04/201130/04/2011184388168688

501/05/201131/05/201131151232312123

601/06/201130/06/2011211598214498

701/07/201131/07/201138022812777281

801/08/201131/08/201125553512686351

901/09/201130/09/201148653793776379

1001/10/201131/10/201131585203172520

1101/11/201130/11/201142504163900416

1201/12/201131/12/201124142365182896236

375093392518320883392כ"סה

תקופת חיוב

כ חיוב"סהתקופת חיוב

₪ באלפי 2011בגין שנת 

₪ באלפי 2012בגין שנת 



:ספקים והתקשרויות. 3

:ש" מט3.1

20124146ש בשנת "ב שזרמה למט"כמות קו

20114164ש בשנת "ב שזרמה למט"כמות קו

כן?ש חיצוני"האם החברה משתמשת במט

1.1ש"ב מט"ח לקו"תעריף בש

: קבלן גביה3.2

באופן עצמאי?מי מבצע את הגביה

?האם שיעור עמלת הגביה קבועה או פרוגרסיבית

:שיעור עמלת הגביה מסך הגביה

?פרט לעמלת גביה האם קיימים תשלומים נוספים לקבלן גביה

(משותף)שדה אילן , (משותף)ליבנים , יבניאל, (משותף)כפר חיטים , טבריה



 אחרים 3.3

:ספקים מהותיים אחרים3.3.1

:ספקים באשראי לזמן ארוך3.3.2

מקורות פיתוח וייזום, דגבר נחום ובניו, ן"המחדש תעשיות קמ, שלמה חביב, אחזקת מערכות. ב.י, מילגם שירותים לעיר, מ"בע (1973)ש "אלקו התק, קל בניין

בנק דקסיה
























































