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מאפיינים כלליים–מכון טיהור שפכים 

אזורי בסיס•
  :השחקנים–

;וביוב מים תאגידי•

;תאגיד הקימו טרם אשר מקומיות ומועצות עיריות•

;אזוריות מועצות•

.)הביטחון משרד :לדוגמא( נוספים שחקנים•

 של המוניציפאלי בשטח לרוב –הטיהור מכון מיקום•
.האזורית המועצה

  .יחסית ארוך החיים אורך•

  ומטהר השפכים מזרים – משותפת  פלילית אחריות•
.השפכים



הקמת מכון טיהור שפכים

שלבים מקדמיים

הפוטנציאלים השותפים מיפוי•

;שותף לכל ספציפיות חוקיות סמכויות–

 ,תפעול עלויות לעומת הון עלויות ,זמנים לוחות( אינטרסים מפת–

.)וכדומה בקולחין שימוש

 השולט לגורם בהתאם סיכונים והקצאת מיפוי•

.)ועוד תפעוליים ,רגולטורים ,סביבתיים ,פיננסיים( בסיכון

  חפיפה ,שותף לכל רלוונטיים חוקים ,משפטי מעמד( משפטית סקירה•

.)ועוד מקרקעין ,עזר חוקי ,ותקנות חוקים בין

.מרחבית הנדסית אב תוכנית•



הקמת מכון טיהור שפכים

מודל ארגוני

מוגבלת שותפות הקמת•

;המכון בבעלותו 'ריק' משפטי/פיננסי גוף–

;מייסדים הסכם–

;ההשקעה לחלוקת בהתאם בעלות אחוזי–

  אחד כל לבין המכון י/בעל בין מסחרי הסכם•

.השפכים ממזרימי



הקמת מכון טיהור שפכים

הסדרה מסחרית בהסכם המייסדים

.)שותף/שירות מקבל( החותמים מעמד•

.)ההולכה וקווי הטיהור מכון( ההקמה עלויות מימון•

;בסיסי כמות–

;)הונית תשלום אגרת/עתידיות טיהור זכויות( ההון עלויות מימון עיתוי–

.)ההולכה לקווי הטיהור מכון בין הפרדה( ההשקעה חלוקת–

.ההשקעה לחלוקת יחסי באופן ושדרוג חידוש עלויות מימון•

  או/ו הנכס של החיים אורך מחצית לאחר שיקום קרן גביית–
.עתידי ושדרוג חידוש למימון חוזרת בלתי התחייבות

.)ההפעלה ולהסכם הבסיס לכמות בהתאם( בהפעלה מינימאלי תשלום•

.'קנס' תשלום–



הקמת מכון טיהור שפכים

תשלומים
הערותאופן וגובה התשלוםסיווג

  אגרה או טיהור זכויות קנייתההון עלויות

הבסיס לכמות בהתאם הונית

  מכון עלות בין הפרדה

ההולכה קווי לבין הטיהור

  שנתית מינימום כמותההפעלה להסכם בהתאםהבסיס לכמות עד שוטפת עלות

ההפעלה להסכם בהתאמה

  לכמות מעבר שוטפת עלות

הבסיס

  לעלות בנוסף 'קנס' תשלום

  שעד לכמות שנקבעה השוטפת

הבסיס לכמות

 איכות להבטחת קנסות מנגנוןחריגים שפכים

המינימאלית השפכים



הקמת מכון טיהור שפכים

הסדרה מסחרית בהסכם המייסדים

 אכיפה מנגנוני – ושוטפים הונים תשלומים אכיפת•
.אפקטיביים

.המדידה ומערכת השפכים כמויות קביעת מנגנון•

.רגולציה לשינויי החשיפה נטרול•
 מהלקוח הגבייה שבין הקשר ניתוק –והיטלים תעריפים–

;השפכים טיהור בגין התשלום לבין

.היחסית ההשקעה לחלוקת בהתאם –רגולציה שינויי מימון–

 התאמה( ופיקוח קנסות מנגנון – שפכים איכות אכיפת•

.)ההפעלה להסכם

.ניטור סמכויות–



הקמת מכון טיהור שפכים

הסדרה מסחרית בהסכם המייסדים

 למקובל בהתאם – המנהל לגוף ניהול תקורת•

.בשוק

.וסיווג תעריף –ארנונה•

.תנאים –עסק רישיון•

  פלילית ואחריות אמת שותפות – ופתיחות שקיפות•
.)השפכים ומטהר שפכים יצרן(

.חוזרת בלתי התחייבות•
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