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  :תונים כללייםנ

 חברה בע"מ   : צורת התאגדות
 513417824   מס רישום:

   3.6.2003  :  תאריך התאגדות
 1.1.2007   תאריך הפעלה:

 מוחמד אלבחיריאינג'     : מנכ"ל
 עיד סלים    :הדירקטוריון יו"ר

 אילן מירוןו"ד ע    : יועמ"ש
 לב,מררי גבע ושות' רו"ח-בר    : מבקר פנים

 שרון קלינה על יישום חוק חופש המידע:  ממונה

 

מטרות התאגיד: מתן שירות איכותי, יעיל ואמין בתחום התשתיות הזורמות, גיוס הון לשיפור    : מטרות החברה
איכות השירות לתושב )במסגרת פעילות כמשק כספים סגור(, ריכוז בעלות על נכסי מים וביוב בידי תאגיד "קולחי 

הטיפול באמצעות -ישובי המועצה לפתרונות קצה מודרניים, תוך שמירה על איכות הסביבההגלבוע", חיבור כל י
התאגיד מבטיח בקרה שוטפת ושמירה על איכות הסביבה, ערכי הטבע והנוף ומשאבי המים בגלבוע, בראייה כוללת 

 התאגיד הנו בבעלות מלאה של מועצה אזורית הגלבוע. ולטווח רחוק.

  
 :דירקטוריוןחברי 

 
 :נציגי מליאה   נציגי ציבור:   יגי מועצה:נצ

 מוקיבלה -יו"ר  –עיד סלים   מלאה –מנשה אזרד    ג'ואד זועבי
 מגן שאול –יונה אפריים   גן נר –מיכל אללוף    חגית בנימין

 אביטל –אברהם מיכאל   בית אלפא –ישי צלינקר    מאיר נוריאני
 מלאה -טייר מאיר אברהם 

 
ד כתאגיד מקצועי. התאגיד מרכז את הטיפול במערכות הניקוז, המים והשפכים בגלבוע, והוא "קולחי הגלבוע" נוס

 ערוך לספק לכל יישובי המועצה את מכלול השירותים, הכלליים והפרטניים, בתחומי התשתיות הזורמות.
מקצועי,כלכלי  התאגיד פועל כמשק כספים סגור ועצמאי וללא כוונת רווח )מלכ"ר(, עובדה המחייבת אותו לניהול

ויעיל, על מנת לאפשר גם ייזום פרויקטים לקידום, שיכלול ופיתוח המערכת, וליצירת שירות איכותי שיעודד לקוחות 
 פרטיים להצטרף לתאגיד.

 
 תחומי פעילות התאגיד כוללים:

 נגד הפצת מחלות ע"י יתושים( מלרית-הדברה אנטי( 

 פתיחת סתימות ביוב 

 תיקון פיצוצים 

 ות של מי שתייהדיגום ובדיק 

 לפני החורף( טיפול בתעלות ניקוז ביישובים( 

 אחזקת תחנות שאיבה 

 אחזקת קווי ביוב וסניקה 

 אחזקת קווי ניקוז 

 ה ליישובים שבאחזקת התאגידיאספקת מי שתי 
 

 מים
ת של איכות "קולחי הגלבוע" בדיקות שגרתיו תאגיד , מבצע238סעיף  -( 2001בהתאם לפקודת העיריות התשס"א )

שבועות, ובמועדים נוספים במידת הצורך.הדגימות נשלחות  4המים ביישובי המועצה.הבדיקות מבוצעות לפחות בכל 
 למעבדה בפיקוח משרד הבריאות.
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 ניקוז
  מניעת הצפות: פיקוח על ביצוע עבודות שוטפות של רשויות הניקוז ועל ביצוע תשתיות 

 נאותות שיפחיתו הצפות.
 ה שוטפת של מובילים שנבנו מתחת לכבישים.תחזוק 
 תעלות פנימיות, לרוב בצדי הכבישים  , כהכנה לפני החורףתחזוקה שוטפת של תעלות ניקוז ביישובים(

הודות לעבודות שביצע תאגיד קולחי הגלבוע, במהלך הקיץ, .הפנימיים, הכוללות גשרונים בכניסות לבתים(
 .צאה מההצפותפחת במידה משמעותית שיעור הנזקים כתו

 הדברה
כידוע, עם בוא האביב ולקראת הקיץ, מתחילות דגירות יתושים במקווי מים עומדים.התופעה מהווה סיכון משמעותי 

 לבריאות הציבור במיוחד לאור התפרצות מחלת קדחת הנילוס המערבי. 
במידת הצורך.בנוסף,  מלרי-התאגיד מבצע ניטור לאורך עורקי הניקוז השונים ובמקוואות המים,ומבצע טיפול אנטי

 בתשלום. ניתן לבצע הדברות מזיקים לבתים ומשקים פרטיים
 
  

 ww.hagilboa.org.il אתר האינטרנט: 
  

 פרטים ליצירת קשר:
 קולחי הגלבוע בע"מ –שם 

 18120מ.א.הגלבוע, ד.נ.גלבוע  –מרכז יעל, תענך, כתובת למשלוח דואר   –כתובת 
 3, שלוחה 04-6400142 –טלפון 

 04-6593317 -פקס
 kolhei@hagilboa.org.il –כתובת דוא"ל 

mailto:kolhei@hagilboa.org.il

