
כללי הכרה בעלות טיפול  

בשפכים בתעריף ואישור  

כושר החזר  



איכות הקולחין  (רמת הטיפול 1.1.1.1.

)המיוצרים במתקני הטיפול

כמות הספיקה  ––––גודל המתקן 2.2.2.2.

.ק ליום"מ 35,000 -היומית עד ל



ההפרש שבין  : רמת טיפול ירודה 1.1.1.1.
ובין מכפלת המקדם  ₪  0.618

בכמות הספיקה היומית    0.000007

.המוכרת למתקן טיפול שפכים



ההפרש שבין   רמת טיפול בסיסית 2.2.2.2.
בין מכפלת המקדם  ו₪   1.566

בכמות הספיקה היומית   0.000012

.המוכרת למתקן טיפול שפכים



רמת טיפול השקיה חקלאית ללא 3.3.3.3.
₪  1.865ההפרש שבין  :מגבלות 

  0.000013ובין מכפלת המקדם 

בכמות הספיקה היומית המוכרת  

.למתקן טיפול שפכים



רמת איכות הנדרשת לפי תקני  4.4.4.4.
איכות מי קולחין וכללים לטיהור  

  2.065₪ההפרש שבין  :שפכים 
  0.000015ין מכפלת המקדם וב

בכמות הספיקה היומית המוכרת  
.  למתקן טיפול שפכים



עלות הטיפול בשפכים בחברה המטפלת  �

בשפכים ביותר ממתקן אחד הינה  

הממוצע המשוקלל של העלות המוכרת  

.לכל מתקן 



:דוגמא 

:מתקנים לטיהור שפכים  3בתאגיד מעיינות השלום 

יחסיחלק רמת טיהור)י"מק(גודל ש"מט

0.47בסיסי     12,000        א

0.38ללא מגבלות     35,000        ב 

0.14בסיסי     6,000          ג   



=א  ש"מטעלות מוכרת �

1.422  =0.000012*1.566-12,000

=ב  ש"מטעלות מוכרת �

 1.410  =0.000013*35,000- 1.865

=ג  ש"מטעלות מוכרת �

 1.494  =0.000012*1.566-6,000



=בתאגיד מעיינות השלום  ש"למטהעלות המוכרת �

המתקנים מוצמד   3הממוצע המשוקלל של העלות המוכרת ל    

:למדד המשוקלל 

  1.466)=0.14*0.38+1.494*0.47+1.410*1.422*(1.0375



=א  ש"מטעלות מוכרת �

1.721  =0.000012*1.865-12,000

=ב  ש"מטעלות מוכרת �

 1.410  =0.000013*35,000- 1.865

=ג  ש"מטעלות מוכרת �

 1.793 =0.000012*1.865-6,000

בתאגיד מעיינות   ש"למטהעלות המוכרת �

 ש"מטהשלום בהנחה שהתאגיד משדרג את 

=ללא מגבלות  קולחין" לרמת טיפול ' וג' א



בתאגיד מעיינות השלום  ש"למטהעלות המוכרת �

לרמת  ' וג' א ש"מטבהנחה שהתאגיד משדרג את 

=ללא מגבלות  קולחין" טיפול 

�1.466)=0.14*0.38+1.793*0.47+1.410*1.721*(1.0375

לקוב לעומת  ₪  ₪  ₪  ₪  �1.656

....קוב לפני השדרוגל₪  ₪  ₪  ₪   �1.466



ש"מטשדרוג אחרי             ש"מטשדרוג לפני               

6,138,140                6,138,140הפקה/רכישה-קוב 

313,530313,530-בניכוי חקלאות

477,759477,759ציבורי-בניכוי גינון

5,346,8515,346,851

בניכוי פחת מים 

4,919,1034,919,103  8%נורמטיבי 

1.4661.656     ק"למעלות מוכרת 

7,211,4058,146,034לשנה        סך עלות מוכרת 

כתוצאה משדרוג  לתזריםתוספת 

                           934,630בתאגיד           ש"מט





כללי השעבוד קובעים שתאגיד מים יוכל  �

המזומנים שלו  מתזריםלשעבד חלק 

במועד מתן  , בהתקיים שני תנאים מצטברים
:האישור 



השעבוד ניתן לטובת משקיע מוסדי  1.

.כהגדרתו בתקנות ניירות ערך 

באמות המידה החשבונאיות  התאגיד עומד 2.

על פי תוכנית עסקית חמש שנתית שהגיש  
.  לממונה ובהתאם להנחיותיו



הממוצע לתקופות הנבדקות עולה על  יחס כיסוי החוב 1.1.1.1.
1.15 .

:יחס כיסוי החוב הינו היחס בין 
)  EBITDA(הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון ופחת �

פיתוח  (פ תכנית ההשקעות "בניכוי ההשקעות הנדרשות ע
,  לרבות מענקי תאגוד' הכנסות אחרות'בתוספת ) ושיקום

הכנסות בגין טיהור שפכים והכנסות תפעוליות אחרות  
.בעלות אופי מתמשך

:לבין   

הוצאות מימון וחלויות שוטפות�



:  גבול המינוף המרבי 2.2.2.2.

.היחס בין ההון הזר לבין סך המאזן�

בתאגיד חד רשותי לא יעלה היחס הממוצע בתקופות    
;  75%על –ובתאגיד אזורי  65%הנבדקות על 

.85%על –ותאגיד אזורי  75% -בתאגיד חד רשותי ותיק 



על אף האמור לעיל יראו את החברה כאילו עמדה באמות �

  1.15 -המידה החשבונאיות גם אם יחס כיסוי החוב נמוך מ

 -נמוך ב המירביובלבד שגבול המינוף  1 -אולם גבוה מ

).  2(לפחות מהקבוע בסעיף קטן  10%

;הממונה יהיה רשאי לקבוע אמות מידה חשבונאיות נוספות�



ממוצע20122013201420152016 

934,630934,630תוספת לתעריף כתוצאה מהשדרוג

500,000800,000700,0001,300,0001,300,000תפעולי לפני מימון) הפסד(רווח 

7,126,6047,364,9077,701,8407,897,9208,180,400פחת חשבונאיהוסף 

סכום השקעות נדרשות  ––––בניכוי 

3,500,0003,500,0003,500,0003,500,0003,500,000בשיקום ופיתוח בניכוי היטלים

  772,828772,828579,621מענקים-הכנסות אחרות

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA4,899,4325,437,7355,481,4615,697,9205,980,400כ "סה

1,000,0001,500,0001,600,0001,600,0001,600,000מימון' הוצ

2,500,0003,300,0003,300,0003,300,0003,300,000חלויות שוטפות

 3,500,0004,800,0004,900,0004,900,0004,900,000כ מימון וחלויות שוטפות"סה

1.151.401.131.121.161.221.21 -יחס כיסוי חוב 



ממוצע20122013201420152016 

  מירביגבול מינוף 

 9,802,802 9,849,027 9,106,975 6,872,874 4,047,726התחייבויות שוטפות

 56,782,881 60,821,349 64,684,341 68,043,431 67,062,435למעט היטלים א"לזהתחייבויות 

 144,332,795 143,840,413 143,196,332 145,323,582 143,127,349מאזן

75%50%52%52%49%46%50% -נדרש  מקסימלייחס 

 


