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-א"תשס, חוק תאגידי מים וביוב

 :מטרות הקמת התאגידים – 2001

 
(1) במחירים סבירים ובלא הפליה, איכות ואמינות נאותים, להבטיח רמת שירות  ,

 ;בתחום שירותי המים והביוב

(2)   להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעות

 ;הפעלתן ומתן השירותים, במערכות המים והביוב

(3) ושיתוף משקיעים פרטיים  , לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב

 ;בבעלות ובחלוקת הרווחים

(4) מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב ברשויות המקומיות, להביא לניהול עסקי; 

(5) בריאות  , שמירה על מקורות המים, לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים

ככל שהדברים  , איכות הסביבה וערכי טבע ונוף ומניעת זיהום הים והנחלים, הציבור

 ;נובעים ממשק המים והביוב

(6) לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב. 

  



 הגדרת המונח קלינטק

קלינטק (Cleantech) (נקייה טכנולוגיה) - מונח  

  את שמשפרים שירותים או מוצרים המציין כללי

  בעודם היצרנות או היעילות ,התפעוליים הביצועים

  פסולת ,אנרגיה צריכת ,תשומות ,עלויות מפחיתים

   .זיהום או



תכניות המופעלות בלשכת המדען 

 הראשי לשם עידוד פיתוח קלינטק

 

  חממות טכנולוגיות 

מרכזים טכנולוגיים לקידום טכנולוגיות מים  

  תכנית לעידוד השקעות של גופים מוסדיים ישראליים

  בקלינטק

פ"קרן המו  

תכניות שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי 



נוהל תמיכה למיזמים של תאגידי מים וביוב  

 -יישום טכנולוגיות ישראליות חדשניות  –

2010 

חסכון במים 

בטחון מים  

מערכות בקרה ופיקוד  

ניהול משק מים וביוב עירוני  

קריאה מרחוק  

צמצום אובדני מים  

בקרה על איכות מי שתייה ואיכות שפכים וקולחים  

בחקלאות ובגינון  , טיפול בשפכים לשימוש חוזר בתעשייה 

כל תחום נוסף לפי שיקול דעת הוועדה  



  

 –למה לשים לב בהתקשרויות עם יזמי קלינטק 

 ששת עקרונות הברזל



 מומלץ לקבל את אישור הממונה על תאגידי מים וביוב. 1

ולא תעסוק  , לא תעסוק חברה בפעילות חיונית אלא על פי רישיון שניתן לה לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו14.

 .ובהתאם לתנאיו, בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה גם רישיון לאותה פעילות נוספת

 ,החברה בתחום נוספות ובפעילויות חיונית בפעילות אלא ,בעקיפין או במישרין ,תעסוק לא חברה (א) .22

 .כאמור בפעילויות במישרין הקשורות נלוות בפעולות וכן ,זה חוק לפי לה שניתנו הרישיונות לפי הכל

  הוא ורשאי ,לה מותר העיסוק אם הממונה יקבע ,חברה של עיסוק בענין מחלוקת או ספק התעורר (ב) 

  מועצת שקבעה כללים פי על ,שיקבע אחרים בתנאים או הרישיון תנאי בשינוי העיסוק את להתנות

 .א21 סעיף לפי הרשות

 

 



 מומלץ לקבל החלטת דירקטוריון בדבר ההתקשרות עם היזם. 2

 לחוק 92 בסעיף כאמור תפקידיו על נוסף ,אלה בענינים ,השאר בין ,יעסוק חברה של דירקטוריון .64

 :החברות

 ;בהן שוני וכל החברה של והפיתוח ההשקעות תכניות את שנה מדי יאשר (1)



 חובה לערוך בקרה על ההשקעה. 3

 של לועדה ,64 בסעיף המפורטות מהסמכויות למעט ,מסמכויותיו לאצול רשאי הדירקטוריון (א) .67

 .אחד חיצוני דירקטור לפחות בה ואשר ,חבריו מבין לפחות שלושה

 ביצוע על לפקח ,השאר בין ,יהיו שתפקידיה ופיתוח השקעות ועדת למנות רשאי הדירקטוריון (ב) 

  מינה לא ;הממונה להוראות ההתאמה מידת את ולבדוק ,החברה של והפיתוח ההשקעות תכניות

 .אלה תפקידים הדירקטוריון יבצע – כאמור ועדה הדירקטוריון

 .החברה של הכללי המנהל בידי החלטותיו ביצוע אופן אחר יעקוב (5)  .64

 

 



 :החברות לחוק 92 בסעיף כאמור תפקידיו על נוסף ,אלה בענינים ,השאר בין ,יעסוק חברה של דירקטוריון.64

 ;בהן שוני וכל החברה של והפיתוח ההשקעות תכניות את שנה מדי יאשר(1)
 ;בהם שוני וכל החברה של הפיתוח תקציב ואת הרגיל התקציב את שנה מדי יאשר(2)
 ;זו במדיניות שינוי וכל ,אחרות כספיות והטבות פרישה תנאי לרבות ,בחברה השכר מדיניות ואת בחברה האדם כוח תקן את יקבע(3)
 ;סמכויותיהן את ויקבע הדירקטוריון ועדות את ימנה(4)
 .החברה של הכללי המנהל בידי החלטותיו ביצוע אופן אחר יעקוב(5)

 

מומלץ לקיים שקיפות ציבורית באמצעות פרסום  . 4

 .ההתקשרות באתר האינטרנט

 



 מומלץ  להקפיד על הימנעות מסיכון הציבור. 5

  שינוי וכל חברה בידי וביוב מים מערכות של מיתקנים התקנת .38

  בהם יהא שלא באופן ייעשו ,הריסתם או סגירתם לרבות ,בהם

  בהם יהא שלא באופן האפשר וככל ,הציבור לבריאות סכנה משום

 .לסביבה או לציבור מפגע משום

 



 :מומלץ כי התמורות לתאגיד יצומצמו למוצר הסופי ולהשתתפות ברווחים. 6

מומלץ כי התמורה לא תכלול הון מניות. 

מומלץ כי נציגי התאגיד לא יכהנו בדירקטוריון החברה המפתחת. 

מומלץ כי התמורה לא תכלול זכויות בקניין רוחני. 

מומלץ כי התמורה תכלול את הטמעת המוצר הסופי באתרי התאגיד. 

  מומלץ כי התמורה תכלול השתתפות ברווחי היזם כתוצאה ממכירת

 .הטכנולוגיה
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