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הנגברמת מי -תעודת זהות 
ומיםביובחברת-מ"בעהנגברמתמי•

רמתאזוריתבמועצהבאמצעותשהוקמה
.2009בשנתהנגב

פ"המומנהל',מוסקוביץיענקלה–ל"מנכ•
;חקלאיתועדהר"ויו

חברההנההחברה-החברהמעמד•
;"עירונית"

חברת-המסברשויותהחברהמעמד•
מעמדשקיבלההראשונהוהמיםהביוב

;מ"מעמבחינת'עוסק'



פריסה מרחבית 

:המועצה מטפלת בשלושה ריכוזי התיישבות•
מצומת הנגב ועד היישוב אשלים  –משאבים •

תחנות  8-קילומטרים של מאספים ו20מעל (
;)שאיבה

תחנות  2-מכון טיהור ו–שדה בוקר מרחב עם •
;שאיבה

מכון טיהור קיים והקמת מכון  –פתחת ניצנה •
;טיהור מודרני בביצוע



מי רמת הנגב–מאפיינים מיוחדים 

המועצה  (-רוב מקבלי השירות אינם תושבי המועצה•

רובם של מקבלי השירות הם אינם  ) תושבים7,000-מונה כ
;)חיילים13,000מעל (תושבי המועצה 

אין החברה נוטלת על עצמה סיכונים שאינם  •
;בשליטה

100החברה ביצעה פרויקטים בעלות של מעל •
ומבצעת  2013-2017מיליוני שקלים בשנים 

.2018פרויקטים בהיקף דומה עד לתום שנת 



פרויקטים מרכזיים





פרוייקטים–מ "מי רמת הנגב בע
:פרויקטים 

הכולליםמשאביםאגןשפכיוטיהורסילוקמערךהקמת•
ביצועהיקף–הנגבבצומתל"צהשלם"הבהדיעיראת
;;שקליםמיליוני87

-כרתמיםוכפררביבים',הדאגביר:היישוביםחיבור•
שקליםמיליוני40



מפעל ההשבה–מ "מי רמת הנגב בע

אגן משאבים  קולחיהמשיב את –הקמת מפעל השבה •
דונמים של 700חקלאית של מעל השקייהומאפשר 

.'כרמי זיתים בשלב א
;תכנון מפעל ההשבה בפתחת ניצנה•



פרויקטים–מ "מי רמת הנגב בע

ליישובי  , הקמת מכון טיהור מודרני בפתחת ניצנה•
;ל"ומחנות צהקציעותכלא , המועצה

;2018הקמת מכון הטיהור תסתיים בתחילת שנת •
כולל  (מיליוני שקלים 70-כ–בפתחת ניצנה פרוייקטים•

;)תחנות שאיבה ומאספים6



מי רמת הנגב והרפורמה של הקמת  
חברות ביוב אזוריות 



אין תועלת תפעולית  –פריסה רחבה 
מהקמת החברה

שטח החברה האזורית  
אינו מאפשר מוטת  –המוצע 
מרחקים גדולים  –שליטה 



גוף עצמאי הממן את –מי רמת הנגב 
פעילותיו

חלף  "החברה מממנת את פעילותיה באמצעות גביית •
הלוואות מבנקים ומענקים שונים להן  , "היטלים

;זכאיות מועצות אזוריות בפריפריה
:למרות נתוני פתיחה מאתגרים•

;החברה מאוזנת כספית•
כאשר גיוס  , החברה מגייסת אשראי מבנקים•

;איכות ליכולת ההחזר" חותם"האשראי מהווה 
החברה הוכיחה יכולת ביצוע של פרויקטים  •

מיליוני  150בארבע השנים האחרונות של מעל 
;שקלים



אין הוכחה אמפירית  –? יתרון לגודל 
בוצע  –מכרז הנחת קווי הולכה למפעל ההשבה •

ממחירון  40%-במחיר שמשקף הפחתה של כ
;הנורמטיבי של רשות המים והביוב 

ר למכון טיהור  "מכרז לחיבור בסיס בית הספר לחי•
;מהאומדן46%הנחה של –משאבים 

אין בהכרח יתרון לגודל כי –מסקנה •
מבצעים מכרזים פומביים שמאפשרים  

החברה  (. מהתחרות בענף הביצועלהנות
)אינה גדולה



אם נותנים לכל צד  –שיתוף פעולה אפשרי 
בהסכם להיות אחראי על סיכונים בשליטתו



הסכמים לשיתופי פעולה  
למי רמת הנגב הסכם עם משרד הביטחון להקמת  •

והפעלת מערך סילוק וטיהור השפכים של עיר  
:לפי העקרונות הבאים, ויישובי המועצהם"הבהדי

  המועצה לא גבתה היטלי פיתוח וקיבלה מימון באמצעות
;"חלף היטל"
  ההסכם כולל מנגנוני הגנה על מי רמת הנגב לנושא של

;)תשלום מינימום(ם"הבהדיאכלוס עיר 
 ר נוכח יכולת  "חיבור של בית הספר לחי–ניצול הצלחה

;להשיג מחירים נמוכים לביצוע הפרויקט
 את  )מקבוצת השביל הירוקשטאנגבאמצעות (מי רמת הנגב מפעילה

;מערך סילוק וטיהור השפכים



ז נווה מדבר"הסכם עם מוא
מי רמת הנגב מקימה מערך לאיסוף וסילוק שפכי  •

שייך למועצה אזורית  (' רביבים וביר הדאג, מרחב כפר רתמים
;)נווה מדבר

המינהלשל " מטריית הגנה"נחתם הסכם עם המועצה תחת •
:לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים והביוב

למינהלתהכסף הועבר בהמחאת זכות בלתי חוזרת •
;הביוב 

;הושגו הסדרים לעניין גבייה עתידית•
בניהול סיכונים מושכל מועצות אזוריות כן  –התוצאה •

;יכולות לשתף פעולה
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