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מדיניות וכלכלת מים

וק תאגידי מים וביוב, התשס”א - 2001 )להלן החוק(, חל ח

על  כחובה  חל  אינו  אך  מקומיות,  ומועצות  עיריות  על 

מועצות אזוריות  והכללים והתקנות הנדרשים לצורך שילובן של 

להחיל  פי שניתן  על  גובשו. אף  בחוק טרם  המועצות האזוריות 

את החוק גם על איגודי ערים לביוב, איגודים אלו אינם מתאימים 

ליישום החוק. 

מכוני טיהור שפכים, מטבעם, נותנים שירות ברמה האזורית כך 

שלא אחת מכון טיהור אחד מספק שירות למספר תאגידי מים 

מהתאגידים  חלק  ועוד,  זאת  אזוריות.  מועצות  ו/או  וביוב 

טיהור  למכוני  השפכים  את  מזרימים  האזוריות  והמועצות 

המופעלים על ידי איגודי ערים לביוב ויזמים פרטיים )במקרים של 

 .)BOT מכוני טיהור שנבנו בשיטת

הפעלת מכון טיהור משותף למספר גופים )תאגידי מים ומועצות 

אזוריות(, והזרמת שפכים ממספר מקורות שונים למכון הטיהור, 

מחייבת את הרגולטור לתת את דעתו לסוגיות הבאות:

פתרונות טיהור אזוריים הכוללים מספר תורמי שפכים -   -

השיפוט  לתחום  חופפות  וביוב  מים  תאגידי  סמכויות 

הגיאוגרפי של הרשויות המקומיות המרכיבות את התאגיד. 

ניטור  על  שליטה  לתאגיד  ואין  “שלטוני”  רצף  אין  לתאגיד 

איכות השפכים מרגע היווצרותם ועד ההגעה למכון הטיהור. 

פיזי  נמצאים בשטח  טיהור שפכים  ועוד, חלק ממכוני  זאת 

שהוא מחוץ לתחום הרישיון של תאגיד המים והביוב ובמצב 

* ארז ימיני, מנהל ובעלים של עלמא ניהול ויעוץ )י.א.( בע”מ
** יגל דויטש, עלמא ניהול ויעוץ )י.א.( בע”מ 

השלכות הרגולציה הסביבתית החדשה 
על תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות

זה אין לתאגיד סמכויות לבצע פעולות שונות, כמו גביית 

תשלומים לפי התעריפים שקובעת מועצת רשות המים 

חובות  בגין  מנהלית  אכיפה  או  הממשלתית  והביוב 

כספיים.

טיהור  במכוני  שונים  מסחריים  ונושאים  הקמה  מימון   -

טיהור משותף מחייבת הסדרה  מכון  - הפעלת  משותפים 

של מימון ההקמה וכן הסדרי מימון להפעלה שוטפת, זאת 

יכולת אכיפה אפקטיבית של העברת התשלומים שכל  תוך 

נדרשת הסדרה מראש  כן  כמו  אליהם.  נדרש  תורם שפכים 

של פיתוח עתידי והתאמה לשינויי חקיקה בתחומי הסביבה, 

שלהם השלכות כספיות;

איסור העברת אמצעי שליטה בתאגידי מים וביוב לגופים   -

לא  כי  קובע,  החוק   - ועיריות  מקומיות  מועצות  שאינם 

ניתן להעביר או להקצות מניות ואמצעי שליטה בתאגיד מים 

וביוב לגוף שאינו מקרב הרשויות המקומיות בעלות המניות, 

ובכלל זאת לא ניתן להקצות מניות לגופים מסחריים. הקמת 

חברות בנות ושותפויות יכולה לאפשר התמודדות עם נושא 

זה כפי שיפורט בהמשך.

איגודי ערים לביוב לא מתאימים לעידן תאגידי מים וביוב -  -

חוסר ההתאמה הזה מתבטא במספר היבטים ובהם: ממשל 

וחוסר  שונים  מיסוי  כללי  וביוב,  מים  מתאגיד  שונה  תאגידי 

לידי  ערים  באיגוד  השליטה  אמצעי  העברת  של  התייחסות 

וביוב אמנם מאפשר  והביוב. חוק תאגידי מים  תאגיד המים 

להמיר איגוד ערים לביוב לתאגיד מים וביוב, אך הכללים ודרך 

ההמרה טרם גובשו. עד כה לא המירו איגודי ערים לתאגיד 

מים וביוב, אף על פי שהחוק מאפשר לעשות זאת.

העברת מכון טיהור שפכים להפעלה על ידי גורם חיצוני -  -

חלק ממכוני טיהור שפכים מופעלים על ידי חברות חיצוניות 

)במודלים שונים כגון: BOT, קבלן הפעלה חיצוני ועוד(. חוק 

מטילים  העסק  רישיון  ותנאי  העם  בריאות  תקנות  המים, 

יגל דויטשארז ימיני

הסביבתית  הרגולציה  בנושא  עיון  ביום  שניתנה  הרצאה  בסיס  על  נכתב  זה  מאמר 
ועניינה מודלים ארגוניים  וביוב,  וביוב שנערך ב-20.12.2011  החדשה בתאגידי מים 

להקמת מכונים לטיהור שפכים והפעלתם

ארז ימיני* ויגל דויטש**
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אחריות משותפת  הן על מפעיל מכון הטיהור והן על הבעלים 

יכולת  ללא  לעתים   - האחריות  עירוב  התאגיד(.   )קרי: 

עלול   - הטיהור  מכון  פעילות  על  הגורם  אותו  של  השפעה 

בנקיטת  לסיכון  וביוב  מים  בתאגידי  משרה  נושאי  להביא 

הליכים פליליים נגדם, הנובעים מאי עמידה בהוראות חוק 

המים ו/או תנאי רישיון העסק. 

כמה  שילוב  של  ארגונית  בהסדרה  להכרח  מביאים  אלו  כל 

גופים בתחום טיהור השפכים.

הסדרת הנושאים הארגוניים הינה הכרח נוכח השינויים שאירעו 

בתחום המים והביוב, ונפרט את מקצתם:

הגברת האכיפה הסביבתית של גורמי האכיפה ובהם: משרד   -

להגנת  והמשרד  הממשלתית  המים  רשות  הבריאות, 

הסביבה. הקמת תאגיד נותנת לאותם גופים “כתובת” ברורה 

בדמות התאגיד ונושאי המשרה הבכירים בו.

המחייבות  ענבר"(  )“תקן  העם  בריאות  תקנות  יישום   -

השקעות ענק לשדרוג מכוני טיהור שפכים.   

הקמת מכוני טיהור שפכים נעשית על בסיס אזורי כאשר יש   -

ובשימושי  בסביבה  הפגיעה  את  לצמצם  שניתן(  )ככל  עניין 

הקרקע ולאחד מכוני טיהור היכן שניתן וכדאי.

טיהור  מכוני  והפעלת  להקמת  ארגוניות  חלופות  מספר  להלן 

שפכים.

הקמת חברה עירונית למים ולביוב, במועצה אזורית 
)מתאים גם למועצות אזוריות ומקומיות באיו”ש(

“עלמא" הקימה עבור מועצה אזורית ששטחה הכולל כארבעה 

מיליון דונם המהווים, כ-30% משטחו של הנגב, חברה במאפייני 

תאגיד מים וביוב. העתקת בסיסי צה"ל גדולים לנגב, חייבה את 

לאוכלוסייה  וטיהורם  שפכים  לסילוק  מערכת  להקים  המועצה 

שגודלה כפול מכמות התושבים הקיימת היום במועצה. 

מועצות  על  כחובה  עדיין  חל  אינו  כאמור,   שהחוק,  פי  על  אף 

של  במאפיינים  עירונית  חברה  להקים  המועצה  בחרה  אזוריות, 

בבעלות מלאה  נמצאת  החוק. החברה  לפי  וביוב"  מים  “תאגיד 

וטיהור השפכים בתחומי  והיא אחראית על סילוק  של המועצה 

המועצה ואספקת מים לחלק מצרכני המים במועצה. 

המים  רשות  ידי  על  הכרה  היו  החברה  בהקמת  היתרונות 

הממשלתית למים ולביוב כ”ספק מים" וכן הגדרת החברה כחברה 

מרשויות  להבדיל  מוסף,  ערך  מס  לענייני  כ”עוסק”  המוגדרת 

החברה  כמלכ”ר.  המוגדרות  רגילות  עירוניות  וחברות  מקומיות 

תבצע פרויקטים בהיקפים של מעל 100 מיליוני שקלים בשלוש 

השנים הקרובות, ובכללם הקמת שני מכוני טיהור שפכים.

מט"ש עכו, באדיבות חברת GES    צילום: אורית שחף

הפעלת מכון טיהור משותף למספר גופים )תאגידי מים ומועצות אזוריות(, והזרמת שפכים ממספר 

שונות ארגוניות  לסוגיות  דעתו  את  לתת  הרגולטור  את  מחייבת  הטיהור,  למכון  שונים  מקורות 
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את  העבירו  רבים  מים  וצרכני  מים"  כ"ספק  מוגדרת  החברה 

זכותם לקבלת המים מחברת “מקורות” לידי החברה החדשה.

של  עתידית  להקמה  אידיאלי  בסיס  מהווה  שכזו  חברה  הקמת 

תהייה  להערכתנו,  אשר,  הקמה  חוק.  פי  על  וביוב  מים  תאגיד 

מחויבת בשנים הקרובות.

הקמת חברת בת לתאגיד מים וביוב ולמועצות אזוריות 
)בביצוע(

הקמת  על  אחריות  קיבל  הקימה,  ש"עלמא"  וביוב  מים  תאגיד 

מכון טיהור שקולט שפכים גם משלוש מועצות אזוריות, בנוסף 

למי שפכים משטחי התאגיד עצמו. 

מועצות  עם  עסקי(  כגוף  )המוגדר  וביוב  מים  תאגיד  של  שילוב 

המימון  הבטחת  ובכללם  שונים  ארגוניים  היבטים  כלל  אזוריות, 

של הקמת המכון והפעלתו. 

הקמת חברת הבת מחייבת הכנת הסכם מייסדים הכולל הסדרה 

ברורה של מספר נושאים, ביניהם:

רשומה,  )שותפות  האופטימלי  ההתאגדות  מודל  בחירת   -

חברת בת, אגודת מים, אגודה שיתופית חקלאית ועוד(;  

מימון הפרויקט, הן בהקמתו והן באחזקתו בהמשך;  -

העברת תשלומים שוטפים ואכיפה של התשלומים;  -

יש  שותף  לכל  כאשר   - השפכים  איכות  על  ובקרה  ניטור   -

סמכויות סטטוטוריות בתחומו;  

החלטה על ניהול שוטף ודרך קבלת החלטות מהותיות.  -

מכיוון  נדרש  שפכים  טיהור  לצורך  בת  חברת  של  פתרון 

להיות  אזוריות  למועצות  זה,  בשלב  מאפשר,  אינו  שהחוק 

חלק מהבעלים של תאגיד מים וביוב אזורי. בעתיד ניתן יהיה 

אזוריים  וביוב  מים  מתאגידי  כחלק  אזוריות  מועצות  לשלב 

)בכפוף להסדרת מספר נושאים על ידי רשות המים והביוב 

הממשלתית(.

שותפות בין חברה מסחרית לבין תאגיד מים וביוב
בתאגיד מים וביוב ש"עלמא” הקימה קיימת שותפות היסטורית 

ממשלתית  מים  חברת  ובין  המייסדת  המקומית  הרשות  בין 

והקמת מכון הטיהור  ארצית. השותפות הינה שותפות רשומה 

נעשתה במימון של שני הגופים, כאשר התאגיד נהנה משותפות 

ואילו  עם גורם מקצועי ומוביל בתחום של הפעלת מכוני טיהור 

המכון  של  כמפעילה  משמשת  הממשלתית  המים  חברת 

כבעלים  התפעוליים  בסיכונים  ונושאת  מוגבלת  לא  לתקופה 

משותף של המכון. מודל השותפות נהנה מיתרון של שני גופים 

בעלי אינטרס להצלחת הפרויקט בכל שלביו. 

תקנות בריאות העם )“ועדת ענבר”( הביאו לפתחם של תאגידי המים והביוב והמועצות האזוריות 

המטוהרים המים  איכות  על  מלאה  לאחריות  בכירים  משרה  נושאי  של  וחשיפה  רבים  אתגרים 

מט"ש מצפה רמון, באדיבות חברת GES    צילום: זולי בהרי
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קיימת חשיבות להסדיר מראש נושאים מסחריים וכן את גבולות 

האחריות על איכות השפכים המוזרמים למכון. 

מודלים “מחוץ לקופסה” 
1. מכור וחכור בחזרה

ונמצאים  לשדרוג  הנדרשים  קיימים,  שפכים  טיהור  מכוני 

למימון  פיננסי  בקושי  הנתונים  וביוב  מים  תאגידי  בבבעלות 

הפרויקט, יכולים לאמץ מודל הקיים בתחום התשתיות אך איננו 

קיים  שפכים  טיהור  מכון  הוצאת  כולל  המודל  בישראל.  נפוץ 

למכרז לשדרוג ולהפעלה לתקופה ארוכה )10-15 שנים(, והיזם 

כל  את  ומשקיע  אותו  משקם  המכון,  על  אחריות  לוקח  הזוכה 

כל  בדין.  הנדרש  לפי  שפכים  טיהור  ליכולת  להביאו  כדי  הנחוץ 

זאת תמורת תשלום בגין המים המטוהרים. בתום התקופה יהיה 

בהתאם  התאגיד,  לאחריות  הטיהור  מכון  את  להשיב  היזם  על 

להוראות שייקבעו במכרז.

ותפעול  הקמת  בתחום  המתמחים  ליזמים  מאפשר  זה  מודל 

הנובע  החיסכון  את  המים  תאגיד  עם  לחלוק  טיהור,  מכוני 

בעיקר  וביוב,  מים  לתאגידי  ומאפשר  התפעולית  מההתמחות 

באמצעות  הנדרש  האשראי  את  לקבל  מימוני,  קושי  בעלי  אלו 

היזם.

2. שדרוג קולחים על ידי המשתמשים בקולחים
הקמת מודול שלישוני על ידי הגורם המשתמש בקולחים, בוצע 

עירייה  גדולה לעיבוד חקלאי, בשיתוף עם  ידי חברה פרטית  על 

גדולה. הנהנים מהקולחים באיכות הגבוהה - החקלאים והעירייה 

הקמת  את  מימנו   - ציבורי  גינון  להשקיית  במים  המשתמשת 

מפעל  עם  משולב  הפרויקט  כאשר  השלישוני,  הטיהור  מודול 

השבת קולחים ביזמות פרטית של אותם הגופים, שקיבלו לצורך 

כך מענקי ממשלה. מודל זה מאפשר שילוב אינטרסים משותפים 

הקיימים בין התאגיד למשתמשי הקולחים, ובכך ניתנת הפחתה 

בעלויות הבקרה והפיקוח על מפעיל המתקן.

3. המרת איגודי ערים לביוב לתאגידי מים וביוב 
לעידן  מתאימים  אינם  הנוכחית  במתכונתם  לביוב  ערים  איגודי 

תאגידי מים וביוב, בעיקר מטעמים של ניהול איגוד הערים על ידי 

המים  לתחום  רלוונטיות  שאינן  מקומיות  רשויות  של  נציגות 

ערים  )איגודי  מיסוי  של  שונות  סוגיות  קיימות  בנוסף,  והביוב. 

לביוב, למעט מקרים חריגים, מסווגים כמלכ”ר ואינם מאפשרים 

מים  תאגידי  על  חברות  מס  וביטול  התשומות(  על  מע”מ  קיזוז 

וביוב במסגרת החלטות הממשלה. 

ניתן להמיר איגודי ערים לביוב לתאגידי מים וביוב, כאשר התאגיד 

שיוקם על בסיסם יכול ויוגדר כ”חברת בת” של תאגידי מים וביוב 

המזרימים את השפכים לאותם איגודי ערים. המרה לתאגיד מים 

איגודי הערים  ושקיפות של  ניהול  נושאי  להסדיר  וביוב תאפשר 

לקוחות שהם  ובין  איגוד  לקוחות שהם חברי  בין  ותמנע אפליה 

אינם חברים באיגוד הערים. 

סיכום
דרסטי  שיפור  המחייבות  ענבר”(  )“ועדת  העם  בריאות  תקנות 

איכות  בניטור  החובה  הרחבת  לצד  השפכים  טיהור  באיכות 

והביוב  המים  תאגידי  של  לפתחם  הביאו  והקולחים,  השפכים 

משרה  נושאי  של  וחשיפה  רבים  אתגרים  האזוריות  והמועצות 

המים  איכות  על  פלילית(  )כולל  מלאה  לאחריות  בכירים 

טיהור  בתחום  פרויקטים  ביצוע  האספקה.  ואמינות  המטוהרים 

לכל  המתאים  הארגוני  המודל  על  חשיבה  גם  מחייב  השפכים 

הארגוני,  הנושא  את  בחשבון  שלוקחים  פרויקטים  סיטואציה. 

יבטיחו שהשפכים יהפכו ממטרד סביבתי למים חיים לחקלאות 

ולשיקום הנחלים.  

www.ari.co.il  info@ari.co.il    03-5588010 .א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע“מ   טל. 04-6761980   טל

מבדקת שסתומי אויר
מבדקת שסתומי אויר ייחודית פועלת בא.ר.י על פי תקני בדיקה עולמיים 

 .ISO 17025 ותקן ,EN 1074 תקן אירופאי-

מבצעת בדיקת ספיקות אוויר, בהוצאת ובהכנסת אוויר, בדיקות סחיפה באוויר (סגירה 

מוקדמת), כמו כן קיימת מבדקת וואקום לבדיקת שסתום האויר בהכנסת אויר לקווים במצב 

של תת לחץ.

במסגרת ההתאמה לתקן נערכות בדיקות לחות וטמפרטורות.

המיבדקה מספקת דוחות בדיקה ממוחשבים על פי דרישה.


