
מאת ארז ימיני

הסדרת מימון הקמת מכוני טיהור שפכים 
חלופות המימון

הקמת מכון טיהור שפכים הנה בדרך כלל אירוע המימון המרכזי והמורכב ביותר עבור תאגיד 
מים וביוב. פרויקט הקמת מכון טיהור מחייב הבטחת מקורות כספיים בהיקפים של עשרות 
מיליוני שקלים כאשר הקמת הפרויקט נפרסת על פרק זמן קצר )במונחים של ענף התשתיות( 
של 36-24 חודשים. גיוס מקורות המימון מחייב גם התייחסות לגיוס מקורות מימון נוספים 

למקרים בהם עלויות הפרויקט יאמירו יותר מאשר אומדן ההקמה.

טרתו של מאמר זה להציג את הרקע הרעיוני של גיוס 
או שדרוג  טיהור שפכים  מקורות המימון להקמת מכון 
בתקני  לעמידה  להביאו  מנת  על  שפכים  טיהור  מכון 
מכונות  שהן  כפי  או  העם  בריאות  )תקנות  החדשים  הקולחים 

"תקן ענבר"(.

טיהור  מכוני  להקמת  המימון  מקורות  מהם 
שפכים?

הכרה בתעריף המים והביוב לעלויות טיהור שפכים
כללי תאגידי המים לעניין קביעת העלויות המוכרות לתאגיד מים 
וביוב, נותנים לכל תאגיד מים וביוב הכרה בעלויות טיהור שפכים 
הקולחים  איכות  פי  על  היא  בעלויות  ההכרה  קוב.  מטר  לפי 
הנמוכה  ההכרה  את  מקבלת  בסיסית  טיהור  )רמת  המופקים 
ביותר ואיכות קולחים המאפשרים השקיה בלתי מוגבלת מביאה 

להכרה הגבוהה ביותר(.

ההכרה בעלויות הטיהור הנה בין 80 אגורות למטר קוב )לטיהור 
בסיסי( ועד ל-1.80 ₪ למטר קוב לטיהור ברמה הנותנת לעשות 

שימוש בקולחים להשקיה בלתי מוגבלת.

הקולחים  את  למכור  אפשרות  אין  הממשלה  מדיניות  לפי 
למשתמשים אלא לחייב השתתפות של כ-15 אגורות בממוצע 
למטר קוב קולחים באיכות שמאפשרת השקיה בלתי מוגבלת, 
של  בעלות  מועברים  להיות  חייבים  בסיסית  באיכות  קולחים 

אפס למשתמשים בקולחים. 

ההכרה בעלויות היא נורמטיבית לחלוטין ואינה קשורה לעלויות 
בפועל. ההכרה בעלויות אמורה לכסות הן את העלויות המשתנות 

והן את העלויות הקבועות.

הכרה בעלויות אלו אמורה לאפשר לתאגיד המים והביוב בסיס 
במודל  שפכים.  טיהור  מכוני  של  והפעלה  הקמה  לממן  כלכלי 
רגולציה כלכלית תקינה לכל תאגיד מים וביוב )במידה והוא 
מתנהל באופן סביר( אמור להיות תזרים מזומנים שמאפשר 

ליטול הלוואה שאת פירעונה יממנו תשלומי הצרכנים.

מקורות מימון אחרים 
וביוב  מים  היו רשאים תאגידי   2011 - עד לשנת  פיתוח  היטלי 
להטיל היטלי פיתוח לפיתוח מכוני טיהור שפכים מתוקף חוקי 
עזר בהיטלי פיתוח. החל מינואר 2011 לא ניתן לחייב בגין רכיבי 
לביב  הגבייה:  הופרדה  בהם  עזר  בחוקי  שפכים  טיהור  מכון 

ציבורי, ביב מאסף ומכון טיהור. 



אישור  עברה  שלא  )הגם  הממשלתית  המים  רשות  מגמת 
של  העלויות  כלל  את  להעביר  הנה  המים(  רשות  במועצת 
התאגידים לתעריף השוטף ולשנות את מתכונת הגבייה של 

היטלי פיתוח.

שימוש  לעשות  וניתן  "צבע"  אין  היטלים  לכספי  זאת  עם  יחד 
וביוב(  מים  קווי  )לדוגמא: הנחת  שייעודם אחר  היטלים  בכספי 

לצורך הקמת מכון טיהור שפכים.

שימוש   - והביוב  המים  תאגיד  של  פנוי  מזומנים  תזרים 
של  הפנוי  המזומנים  בתזרים  שמקורם  כספיים  במקורות 
התאגיד. לחלק מתאגידי המים והביוב יש תזרים מזומנים פנוי 
גובה  את  להשקיע  מצליחים  התאגידים  כל  שלא  מכך  הנובע 
מזומנים  תזרים  עמה  שיש  הוצאה  שאינו  החשבונאי,  הפחת 
בעוד רשות המים הממשלתית מאפשרת לתאגידים לגבות את 
תאגיד  כל  )לדוגמא:  התעריפים.  במסגרת  הפחת  גובה  מלוא 
חייב להשקיע בממוצע 3.3% מערך הכינון של הנכסים בכל שנה 
ועלות זו מוכרת לו בתעריף, בפועל רוב התאגידים צוברים עודפי 
ביצוע  כושר  של  בעיות  בגלל  להשקיע  מצליחים  ולא  מזומנים 

פרויקטים(.

מענקים ממשלתיים - החלטות ממשלה ייעודיות המקנות סיוע 
ממגזר  בעיקר   – זכאים  וביוב  מים  )תאגידי  מוגדרים  למגזרים 
אזוריות  מועצות  עזה,  עוטף  יישובי  נקודתי,  טיפול  המיעוטים, 
ועוד.  שונים  ממשלה  משרדי  עם  ועוד(.הסדרים  פריפראליות 
אינם  ממשלתי  לסיוע  הזכאיים  התאגידים  רוב  פי  על  כי  יוער 
יכולים לגייס אשראי בשוק החופשי וקיים גם רכיב של הלוואה 

ממשלתית לאותם תאגידים.
קרקעות,  ושיווק  בפיתוח  המעוניינים  שונים  ממשלה  משרדי 
מוכנים לשלם עבור מימון מכון הטיהור )מינהל מקרקעי ישראל 
ומשרד השיכון בעיקר(, במקום גבייה עתידית של התאגיד של 
היטלי פיתוח בגין מכון הטיהור )בעתיד אם יבוטלו היטלי מכוני 

הטיהור ערוץ מימון זה עשוי להיפסק(.

מקורות מימון ואשראי להקמת מכוני טיהור ושדרוגם
בנקים מסחריים – בנקים מסחריים הנותנים אשראי לתאגיד 
וביוב טעון את  מים  והביוב כאשר מתן אשראי לתאגידי  המים 
אישור יחידת הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית 

וכוללת מגבלות שונות של המלווה לעניין שעבודים;

אשראי ממשלתי – המנהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים 
אזוריות  ומועצות  וביוב  מים  לתאגידי  מאפשר  הממשלתית 
ליטול הלוואות ממשלתיות שמקורן בתקציב המדינה. על מתן 
הכללי  החשב  אגף  אחראי  ופרעונן  הממשלתיות  ההלוואות 

לנהל את  ידו במכרז  על  במשרד האוצר כאשר הבנק שנבחר 
שמקור  )יובהר  ישראל  דקסיה  הינו  הסילוקין  ולוחות  ההלוואות 
ומכאן  המדינה  תקציב  כספי  אלא  הבנק  בהון  אינו  ההלוואה 
שלא חלות על הלוואות אלו כללי היציבות של הבנקים, תקינת 

באזל 3 ודומותיה(.

צמודות  הלוואות  הינן  ביוב  תשתיות  לפיתוח  המינהל  הלוואות 
אחוזים  חמישה  של  ריבית  הנושאות  לצרכן  המחירים  למדד 
לשנה לתקופה של עד 20 שנה. הלוואות אלו כוללות גרייס על 

החזר תשלומי קרן ההלוואה בשנה הראשונה.

)גיוס  גדולים  בפרויקטים  רק   – בנקאיים  חוץ  מגופים  מימון 
את  גם  לבחון  ניתן  שקלים(  מיליוני   80-100 מעל  של  אשראי 
המימון באמצעות גופים חוץ בנקאיים )לדוגמא: קרנות פנסיה 
המימון  עסקת  הקמת  שעלות  מכיוון  זאת  עם  ומוסדיים(.יחד 
גבוהה, קיים ספק רב אם ערוץ זה יניב חסכון ביחס לגיוס אשראי 
בנקאי רגיל. ערוץ מימון זה פתוח למספר מצומצם של תאגידי 
זה  ערוץ  לבחון  ממליצה  עלמא  כלכלי,  חוסן  בעלי  וביוב  מים 
כללי  מיועד למימון תכנית הפיתוח באופן  רק אם האשראי 
ולא אשראי ספציפי לפרויקט, יחד עם זאת מדובר בחלופה 
שרלוונטית לתאגידים שבמילא יכולים לגייס אשראי בתנאים 

טובים במערכת הבנקאית.

B.O.T. OR NOT TO BE...

האם יש מקום למימון מובנה להקמת מכוני טיהור?
טיהור  מכוני  הקמת  כי  האמונה  רווחה  ה-2000  שנות  בתחילת 
יזם פרטי: מקים, מממן מפעיל ובתום  שפכים במתכונת לפיה 
בישראל  המזמין.  ליידי  הנכס  את  מעביר  ארוכה  זיכיון  תקופת 
)הראשון  נתניה  ובהם:  זו  בשיטה  טיהור  מכוני  מספר  פועלים 
צ.ח.ר.  נהריה,  עכו,  שבע,  באר  הזכיון(,  תקופת  את  שהשלים 

ומספר מכונים קטנים נוספים.

זו הינו שבאמצעות העברת נטל  הרעיון שעומד מאחורי שיטה 
נהנים  התאגיד(  או  מקומית  )רשות  המזמין  היזם  על  המימון 
וכן מכון טיהור השפכים נבנה  יותר  ניהול סיכונים טוב  ממנגנון 
בצורה אופטימאלית מבחינת עיתוי נכון של ביצוע השקעות לפי 

הגידול בספיקות השפכים.

במוקד העסקה התחייבות המזמין לשלם בעבור תקופה קצובה 
התקינה  משונה  שבו  בענף  תפוקה.  ליחידות  מוסכם  מחיר 
ליצור  עלולה  זו  שיטה  ההסכם  תקופת  במהלך  הסביבתית 
מכיוון  הטיהור  מכון  את  המפעיל  והיזם  התאגיד  בין  מחלוקות 

ששינוי חקיקה מחייב לרוב השקעות נוספות בתוך הזיכיון.

צריכים  אינם  וביוב  מים  תאגידי 
להיחשף לסיכוני אשראי הנובעים 
מסוג האשראי )צמוד או לא צמוד( 
מכיוון שהם אינם צריכים להרוויח 
או להפסיד כתוצאה משינויים של 

שוק הריבית.



זאת ועוד תקנות בריאות העם מטילות אחריות פלילית גם על 
ניתן  תמיד  שלא  מכיוון  השפכים,  יצרן  על  וגם  המכון  מפעיל 
לקבוע מי "גרם" לאירוע של טיהור השפכים שלא לפי האיכות 
המים  תאגיד  חשיפת  של  לבעייתיות  גורם  זה  נושא  הנדרשת, 
ונושאי תפקיד בו להליכים פליליים ללא שליטה על הפעלת מכון 

הטיהור.

עלמא אינה רואה אופק חיובי לפרויקטים חדשים בשיטת מימון 
זו, מהטעם שתאגידי המים והביוב החזקים יכולים לגייס אשראי 
חלשים  תאגידים  ואילו  פרטיים  מיזמים  משמעותית  יותר  זול 
אינם יכולים לתת ליזם התחייבות חזקה שהגוף הפיננסי המממן 

יכול להעניק כנגדו אשראי בעלות סבירה.

ועוד העברת מענקים בשיעורים של עד 80% לפרויקטים  זאת 
פריפריאליות  אזוריות  ומועצות  כלכלית  חלשים  בתאגידים 

מקהות את מצוקת האשראי, לתאגידים חלשים כלכלית.

כללי הממונה על התאגידים לנטילת אשראי
את  מגביל  ומשכך  שירות  רצף  של  בקיומו  מעוניין  הרגולטור 
יכולתו של הגורם המממן לשעבד נכסים תפעוליים של התאגיד 
או את רישיונו של התאגיד עצמו. מגבלות אלו – הושמו בצדק 
על ידי המחוקק על מנת למנוע מצב של פגיעה בשירות לצרכן.

שיש  ותנאים  האשראי  מסמכי  על  גוברים  הממונה  כללי 
במסמכי האשראי, והם גורמים )באופן מודע( לייקור עלויות 
הסיכון של  לצמצם את  מנת  על  וזאת  המימון של התאגיד 
פגיעה במתן שירות חיוני. המחוקק איזן בין סיכון הפירעון ובין 

סיכוני פגיעה בשירות חיוני.

סיכוני האשראי השונים בתחום תאגידי המים והביוב 
המשליכים על יכולת מימון פרוייקטים:

אנו סוקרים כאן מספר סיכונים המשפעים על אשראי תאגידי 
מים וביוב, כמובן שעל כל תאגיד מים וביוב לבחון עצמאית לגופו 
של עניין ואין בסקירה זו כדי למצות את כלל הסיכונים וכן את 

אלו המתאימים לכל תאגיד.

סיכונים תפעוליים - שליטת התאגיד
סיכונים אלו הם סיכונים שהם ברובם סיכונים בשליטת התאגיד 

ומוצגים כאן המרכזיים שבהם:

– תאגיד מים וביוב אחראי על גביית תשלומי  גבייה מצרכנים 
ההשפעה  את  יש  הגבייה  לשיעור  מהתושבים,  והביוב  המים 
הגדולה ביותר על יכולתו של תאגיד המים והביוב לייצר תזרים 

מזומנים מספק.

עלויות תפעול נמוכות תוך הקפדה על טיב השירות – העלויות 

המוכרות על ידי הרגולטור הנן עלויות "נורמטיביות" תאגידי מים 
לעלות  ביחס  עודף  מזומנים  תזרים  להשיג  יכולים  יעילים  וביוב 
תזרים  מייצרים  אינם  יעילים  לא  וביוב  מים  ותאגידי  המוכרת 

מזומנים מספק;

ככל   – חדשות  השקעות  בביצוע  וההכרח  התשתיות  מצב 
שמצב התשתיות טוב יותר יכולתו של תאגיד המים והביוב לייצר 
יותר  נמוך  מים  דלף  של  מטעמים  יותר  טובה  מזומנים  תזרים 
יותר של פרויקטים חדשים מאשר תאגיד  נמוכים  וצרכי מימון 

שמצב התשתיות בו רעוע. 

סיכוני רגולציה - שליטת הממשלה
ידי  על  נשלטים  שירותים"  ו"סל  והביוב  המים  תעריפי 

הרגולטור 
יש סכנה ב"התייעלות" של תאגידי מים וביוב מכיוון שעל פי חוק 
תאגדי מים וביוב חייבים התאגיד לעמוד ב"אמות מידה" לשירות. 
בהיקף  עמידה  אי  )או  בשירות  מפגיעה  הנובעת  "התייעלות" 
פי  על  אף  בצרכנים.  בוודאות  פוגעת  הארוך  בטווח  השקעות( 
להניח  יש  לשירות"  מידה  "אמות  קבעה  טרם  המים  שרשות 

שעלויות שירות הלקוחות בתאגידים רק יעלו. 

לצורך  המוכרות  העלויות  קביעת  סיכון  הנו  המרכזי  הסיכון 
התעריף  על  שליטה  אין  לתאגידים  וביוב.  מים  תעריפי  קביעת 
שהם גובים )וטוב שכך, בהיותם מונופול מקומי( ולכן נושא של 
התעריפים הנו הנושא המרכזי ביותר באטרקטיביות של תאגידי 

מים וביוב לגורמי מימון. 

ניתן לראות בלוח 1 נתונים של התפתחות מדד המחירים לצרכן 

לסטטיסטיקה(  המרכזית  הלשכה  )נתוני  המים  מחירי  ומדד 
מהם אנו למדים שמצבם של תאגידי המים והביוב שופר בשנים 

האחרונות בתחום זה.

והתשומות  והביוב  נוסף הנו סיכון הצמדת תעריפי המים  סיכון 
לסל של תשומות המוצג בחוק המים ובכללי רשות המים )"טייס 

אוטומטי"( שאינו בהכרח מייצג את סל התשומות של התאגיד.

סיכון זה מחייב את התאגידים להתאים את החוב לטווח הארוך 
הזדמנויות  ישנן  שלעיתים  למרות  וזאת  למדד,  הצמוד  לחוב 
צריכים  אינם  וביוב  מים  תאגידי  צמוד.  הלא  האשראי  בשוק 
להיחשף לסיכוני אשראי הנובעים מסוג האשראי )צמוד או 
להפסיד  או  להרוויח  צריכים  אינם  שהם  מכיוון  צמוד(  לא 
וביוב  מים  תאגידי  הריבית.  שוק  של  משינויים  כתוצאה 
ולהימנע  צריכים להתמקד רק בתחומים המוגדרים ברישיון 

מכניסה לסיכוני אשראי שאינם בשליטם.

לוח 1
המים  מחירי  התפתחות 
ביתית  לצריכה  והביוב 

לעומת מדד המחירים, 
)100 = שנת בסיס 1996(.



לסיכום 
לצורך מימון הקמתו של מכון טיהור  והן  לצורך מימון תוכנית הפיתוח  וביוב  גיוס אשראי לתאגידי מים 
התאגידים  על  הממונה  מגבלות  את  בחשבון  הלוקחת  מתאימה  עסקית  תוכנית  הכנת  מחייב  שפכים, 
בדבר שמירה על רצף השירות ואיסור מעשי של שעבוד נכסים תפעוליים של התאגיד כבטוחה לגיוס 
וביוב סביבה עסקית שתאפשר לתאגידים  האשראי. מטרתו של הרגולטור היא לאפשר לתאגידי מים 

לגייס את האשראי הנדרש לצורך מימון עבודות הפיתוח.  
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ההשקעות  תוכנית  כולל  העסקית,  התוכנית  של  עדכון 
העתידית )ככל שניתן עם תימוכין בדוחות כספיים מבוקרים(, 
במקרה של תוכנית קיימת לבדוק תקפות של הנחות הייסוד 

בעת כתיבתה והאם יש צורך בעדכונה.

ניתן  )אם  הקרובות  השנים  לחמש  המימון  צרכי  בחינת 
לציינן(. רצוי  יותר  ארוכה  לתקופה  ההשקעות  את  לדעת 
בחינת יכולתו של התאגיד לפרוע את ההלוואות בתרחישים 

שונים.

והסיכונים  המימון  צרכי  את  החברה  לדירקטוריון  הצגה 
הנובעים מכל תמהיל של מימון.

קביעת תמהיל המימון.

הגשת החומר לבנקים וגופים מוסדיים.

משא ומתן לעניין תנאי ההלוואה.

אישור  נוהל  במסגרת  התאגידים  על  הממונה  אישור  קבלת 
"כושר החזר".

חתימה על הסכמי ההלוואה.

סוג המימון התאמה לתאגידי מים וביוב הערות

תנאי נטילת האשראי משתנים מעת לעת 
הבנקים  על  הממונה  של  מגבלה  קיימת 
וכן  לווים  קבוצת  לעניין  ישראל  בבנק 

הלוואה ללקוח בודד

של  השנתי  המזומנים  תזרים  בין  היחס 
מ-  יקטן  לא  ההחזר  סכום  לבין  התאגיד 

1.1-1.3

הלוואה בנקאית

של  ואישור  החזר"  "כושר  אישור  מחייב 
היושבת  משרדית  בין  השקעות  ועדת 

במנהל לפיתוח תשתיות ביוב

מתאים, אם יש לתאגיד הלוואות בנקאיות 
קיימות יש להסדיר את קדימות החוב של 

כל הלוואה

הלוואה של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

תשס"א-2001',  וביוב,  מים  תאגידי  'חוק 
מאפשר, אך מחייב רשיון משנה לפי סעיף 

25 שהמתכונת שלו טרם נקבעה.

בתאגידי  ליישום  מאושר  אינו  זה  בשלב 
אשקלון  במי  קיים  אך  והביוב,  המים 

)שותפות מכון טיהור עם מקורות(.

צירוף שותף עסקי

בוצע בעבר – מניב ראשל"צ מתאים לגיוס מאוד גדול, תנאיי ההלוואה 
מותאמים לדרישות החוסכים.

מימון חוץ בנקאי

מחייב, בד"כ, הנפקת אג"ח )עלויות הנפקה 
לאורך  שוטפת  תחזוקה  ועלויות  גבוהות 

השנים – דירוג אשראי על בסיס שנתי(

שלבי גיוס אשראי צעדים נדרשים

מכוני  )לדוגמא:  ספציפיים  פרויקטים  של  מימון  של  במקרים 
 50-60 מעל  של  בעלים  הלוואות  של  מימון  או  שפכים(  טיהור 
מיליוני שקלים, רצוי לבחון גם הקמת חברת בת או מבנה אחר 

שמאפשר נטילת אשראי חוץ מאזני.

לוח 2 – סוגי מימון והתאמתם לתאגידי מים וביוב


