
קולחי גולן
מטרות ותחומי אחריות

חברת קולחי הגולן בע"מ הוקמה על פי החלטת מליאת המועצה האזורית גולן ובאישור 
ותחזוקת  תפעול  בהקמה,  לטיפול  ויעיל  מקצועי  גורם  לשמש  מנת  על  הפנים  משרד 

מפעל הטיפול בשפכים ובקולחים בגולן.
הגולן נמצא באגן היקוות הכינרת ולכן הוא מוגדר כאזור בעל רגישות גבוהה ביותר לזיהום.   
הקמת מערכת ביוב וטיפול מקצועי ויעיל בשפכים מהווים תנאי הכרחי לשמירת איכות 
בגולן  האוכלוסייה  הגדלת  לצורך  הכוללת  בראייה  חיונית  והינה  חיים  אנו  בה  הסביבה 

והפיכתו לפארק התיירות של מדינת ישראל.

הקמה ותחזוקת מערכות הולכה

הקמה ותחזוקת מכוני טיפול בשפכים - מיצר, צור, דינור, אורטל 	 

תחזוקת תחנות שאיבה – 30	 

תחזוקת מערכת הולכה בישובים ומחוץ לישובים – 350 ק"מ 	 

תחזוקת מערכות מים חספין, בני יהודה, קלע אלון, מוסדות ציבור, נוי ציבורי	 

תכנון ובניה	 

הנחיות לתכנון מערכת הביוב - פרטי וציבורי	 

בדיקת תוכניות - בנוי פרטי וציבורי	 

שילוב בצוותי תכנון תוכניות מתאר	 

החלת כללי השפכים על עסק	 

ניטור שפכים	 

תנאים לרישוי עסקים	 

מים בחירום

אספקת מים בחירום לכל יישובי המועצה שבאחריותה	 

גביית היטל ביוב ואגרת ביוב	 

מט״ש צורמט״ש מיצרמט״ש דינור



מנהל מדעי 
ח. חקלאות

ע. ידע

גביה
לימור אלבז

מזכירה
שני חן

מנכ״ל
רוני זיגלר

ניטור שפכי
תעשיה

אבישי ערקי

מנהל מתקני
טיפול בשפכים

מט״ש
אוהד גולן

מנהל 
תפעול

אייל שול

אחזקת תחנות
שאיבה ומערכות

הולכה

מט״שים דינור, צור, 
מיטל, אורטל

מעקב וניהול
פחת קבלן, 
תיקוני שכר

מערכות מים, 
מוסדות ציבור

ונוי ציבורי
קבלן ביובית,
קבלן תיקוני

שבר

רכז מערכות
מים

אייל זרין

בעלי תפקידים )רלוונטיים לממשק העבודה עם מנהל הקהילה(

מבנה ארגוני

תפקיד שם

מנכ"ל קולחי גולן  רוני זיגלר

מזכירה ומנהלת משרד שני חן

מהנדס אבירם מויאל

מנהל תפעול אייל שול

רכז מים בישובים אייל זרין

מנהל מטש״לים אוהד גולן

רכז ניטור שפכי תעשיה אבישי ערקי

גביה קולחי גולן לימור אלבז

הנהלת חשבונות יוספה אדרי



מנהל מדעי 
ח. חקלאות

ע. ידע

תחום 
ליבה

אחריות 
מועצה

אחריות 
הישוב

נורמות 
מדידות

תשתיות ביוב
בישובים

טיפול ואחריות על 
תשתית הביוב ביישובי 

 המועצה.
ממוצא המגרש הפרטי 

ועד למט״ש, תפעול 
שוטף והבטחת זרימה 

שוטפת ללא תקלות

מענה לתקלות 24/7 
מענה לתקלות 

שעתיים מקריאה

תשתיות מים 
בישובים

טיפול ואחריות על 
תשתיות המים בישובים 

- חיספין, בני יהודה וקלע 
אלון

מענה לתקלות שעתיים 
מקריאה

דיגום בכל יישובי הגולן
אחריות ספקי מים

תפעול מים 
מוסדות ציבור 

ושטחים 
ציבוריים

סיוע באחזקה שוטפת 
של מערכות המים 

במבני ציבור, מערב פחת 
וניצול יעיל של מים

גביית אגרת 
היטל ביוב 

מהתושבים 
והעסקים בגולן

מחלקת גביה - הנהח״ש, 
גביית אגרת ביוב מתושבי 

תחום המועצה

העברת נתוני מים
באופן שוטף

תחומי אחריות קולחי גולן


