
בפרויקטי  שילוב המגזר הפרטי 

שפכים  מכוני טיהור הקמת 

  26.6.2012                        ח"רו, אכתילאת אחמד  



מיםתאגידים וספקי , שים"מט

 

  תושבים 'מ 5.5-כ משרתים וביוב מים תאגידי 52 •

.מקומיות רשויות 132 של בתחומן

  המקומיות הרשויות של זכויות/המניות ,המקרים ברוב•

  .והביוב המים לתאגידי הועברו טרם הטיהור במכוני

  .המקומיות הרשויות ידי על מומנה ים"המטש הקמת•

  ,)4 ל מתחת כ"בד( נמוך אקונומי סוציו עם ברשויות•

  והלוואת מענקים באמצעות מומנו שים"מהמט חלק

  .תקציביות

.B.O.T בשיטת נבנו שים"המט של חלקם•



מכוני טיהור שפכים בישראל

 

•  

 

דוגמאותרשויות  מספר
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הגיחוןחברה בת של : שורק*

** B.O.T: באר שבע

**בעלות משותפת עם מקורות ייזום : אשקלון



המים תעריפי 

העלויותוכיסוי 

רכיב טיפול בשפכים תעריף המים  

בעלויות   הכרה

למטר קוב₪ 

 4.95משק מים ארצי

 1.43רכיב הון מים וביוב

רכיב תפעול מים  

 1.90וביוב

 1.55רכיב טיפול בשפכים

כ תעריף ללא "סה

 9.83מ"מע

 11.40כ תעריף לצרכן"סה

 

•  

 

 

  מבחינת אחיד הינו המים תעריף•

  מבחינת דיפרנציאלי אך ,הצרכנים

  אספקת עלות על מבוסס התעריף .העלויות

.וספק ספק כל אצל המים

  נקבע שבתעריף בשפכים הטיפול רכיב•

  גודל את בחשבון הלקוחת נוסחה י"עפ

.בשפכים הטיפול ורמת ש"המט



המלכוד שבתעריף

 

•  
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תעריף המים לפי רכיבים

מכסים את סך , תעריפי מקורות לכל ספקי המים

  -העלויות של חברת מקורות ועלויות ההתפלה

שיטת האמבטיה

רכיב ההון

תקרת התעריף לצרכן

רכיב 

התפעול
רכיב ההון



המלכוד שבתעריף

 

).מאקרו(תעריף מקורות  בראייה כלל ארצית 

תעריף המים לצרכנים

המרווח לתאגידים

,  רכיב ההון

שינויים פנימיים בין התאגידים אך לא ברמת המאקרו

,  רכיב התפעול

הקטנת שיעורי פחת המים והגביה, תלוי ההתייעלות

רכיב הטיפול בשפכים

צפוי לעלות בכל תאגידים    



מקורות המימון

 

רווחים  

ותזרים  

פנוי

תאגידי מים 

וביוב

בנקים  

מסחריים

ח"אג

מענקי  

תאגוד  

ומענקים  

מיוחדים

היטלים
פ עם  שת פ עם  "שת

המגזר 

הפרטי



התאגידים  פ בין "שת

המגזר הפרטילבין 

 

 עומדת PFI-וBOT במתכונת פרויקטים של בבסיסם•

.הפרטי והמגזר התאגידים של משותפת עבודה

  הגוף כי מצפים )רשויות ,ממשלות( הציבוריים הגופים•

  .הסיכונים מרבית את עצמו על ייטול הפרטי

 לבעלי מוגבלת חזרה זכות על מבוססות כ"בד ,העסקאות•

Limited) המנות Recourse Basis). 

.הביקוש סיכוני את עצמו על נוטל כ"בד הציבורי הגוף•



עלות מול תועלת

תאגיד -יתרונות מול חסרונות

 

היתרונות•

.אינטגרציה בין כל שלבי הביצוע של הפרויקט  ·

.חלוקה וגידור אופטימאלי של סיכונים, זיהוי  ·

).כולל בינלאומי(ידע וניסיון " משיכת"  ·

.קבלת אשראי חוץ בנקאי·

.יישום שיטות וטכנולוגיות מתקדמות  ·

.ניהול יעיל של שימושים אלטרנטיביים בנכס  ·

החסרונות

.התאגידהמגזר הפרטי בנכסי   של) זמנית(אחזקה ·

.התחייבויות לכמויות מינימום וסיכוני ביקוש·

.עלויות מכרז  ·

).יצירת התחייבויות ארוכות טווח(התאגיד הקשחת תקציב   ·



 - מול חסרונותיתרונות 

פרטימגזר                             

 

היתרונות•

.רווחי הקמה·

.חלוקה וגידור אופטימאלי של סיכונים, זיהוי  ·

.אפשרות הפעלה לתקופה ארוכה עם תשואה גבוה על ההון העצמי·

.יעיל של שימושים אלטרנטיביים בנכסניהול ·

החסרונות

!האם המזמין מוכן לתת התחייבות לכמויות מינימום, סיכוני הביקוש·

.שינויי תקינה סביבתית במהלך תקופת הזיכיון·

.המוצר הסופי לא תמיד ידוע, חומר הגלם אינו אחיד, ש כקו ייצור"המט·

.  החרב של האכיפה המנהלית והפלילית·

.אכיפת תשלומים·

       

    



מסקנה

 

,  עם תאגידי המים והביוב  BOTשיתוף המגזר הפרטי בהסכמי •

.בלתי נמנע בזמן הקרוב ואפילו רצוי

מנגד שיתופי פעולה כאלו אינם מבטיחים ליזמים חיים קלים ואין •

.מדובר במלת קסם לפתרון הבעיות של משק המים והביוב

 באיךמחייב מלאכת מחשבה רצינית , שיתוף הפעולה מהסוג הזה•

.לחלק את הסיכונים בין היזם למזמין

.  חלוקת הסיכונים צריכה להיות בפן הכלכלי ובפן המשפטי•



www.meitar.com

רבה תודה


