
 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם לסיור ייחודי:

 
   ת מי יםהתפלענף על משבר המים ו, משק המיםלשמוע על בואו 

 .לסייר בשטחאיכות המים ו עלללמוד 

במתקן התפלה אומיס  ,0010:-00:21, בין השעות 2019במרץ  4 הסיור יתקיים ביום ב' 
הכניסה דרך  .בסמוך למחלף קיסריה "תחנת הכח "אורות רביןהממוקם במתחם מים בחדרה, 

 . שער נמל חדרה.  )בוייז ניתן להקליד "אומיס מים התפלה חדרה"(

 .מוגבל במספר מקומות**, המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 
וחברת "אומיס מים בע"מ" מתכבדים להזמינך לסיור מקצועי במתקן ההתפלה  הפיננסיהמועדון 

והוא מספק מים באיכות מי שתיה למערכת  2009הים נחנך בשנת  -בחדרה. מתקן התפלת מי
בגודלו מסוגו   מיליון מ"ק לשנה. הוא נחשב למתקן ההתפלה השני 137הארצית בתקופה של 

  בעולם.
על טכנולוגיית האוסמוזה ההפוכה וכולל מערכות מתקדמות להשבת שיטת ההתפלה מבוסס 

אנרגיה ובקרת איכות. המתקן מייצר מים באיכות גבוהה מאוד, המועברים ישירות למוביל 
 הארצי.

ק"מ מהחוף  1.25 -דקות מרגע כניסת מי הים לצינור כ 90 -אורך כ  תהליך התפלת המים במתקן
מי הים עוברים מספר שלבים של סינון , שלאחריהם  ועד להשלמת תהליך ההתפלה, כשבדרך

מתחיל תהליך ההתפלה בו המים מוחדרים דרך ממברנות פולימריות בלחץ אטמוספרי רב, באופן 
לבסוף המים מועברים לשלב   בו מולקולת המים מצליחה לעבור והמלחים למיניהם נותרים בחוץ.

ייצוב לפני שהוא מועבר באמצעות חברת  במוצר", בו הם עוברים תהליך של   ה"טיפול הסופי
 .מקורות למוביל הארצי

 
 בתוכנית:

 וקפה של בוקר התכנסות 10:00

מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר  ,אלינה פרנקל רונןדברי פתיחה: רו"ח  10:20-10:30
 פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 אומיס מים מנכ"ל, רו"ח, דיויד מיולגאי המארח: 10:30-11:20
מבנה עסקי  – BOTסקירה של הסכמי , סקירה על משק המים בישראל

 מתקן התפלה חדרה והשלכות חשבונאיות ייחודיות
 הסבר על טכנולוגיה של ההתפלה

 ותשובותשאלות 

 סיור במתקן ההתפלה 11:20-12:00

 
סגורות ובמכנס ארוך, חשוב!: על פי כללי הבטיחות הנהוגים, כל המבקרים מחויבים להיות מצוידים בנעליים 

 .ללא נעליים סגורות לא נוכל לאפשר כניסה למתחם על מנת לשמור על בטחון המבקרים
 נרשמים, על בסיס כל הקודם. 35** 
 

חשבים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו  , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 
 בנושא. 

 בברכת חברים,

    

                  

 
 
 
 

  

 

 
 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 


