
משק הביובאסדרת

אסדרה אזורית של הולכה ומתקני טיפול



תעריף הטיפול בביוב שונה בין סוגי הספקים השונים ומתחלק בין 
רכיב שוטף לתעריף הקמה
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*היטלי פיתוח תעריף שוטף היטלי פיתוח

מגורם שלישיש"מטלמעט רשויות אשר מקבלות שירותי *   
מועצות אזוריות בהן כלל הרכיב ההוני מגולם בתעריף השוטף4ישנן ** 

תעריף שוטף

תעריף שוטף תעריף שוטףהיטלי פיתוח היטל/ אין 

התאגיד  /האחריות לטיפול בשפכים היא פלילית ועל הרשות המקומית
לדאוג לטיפול באמצעים העומדים לרשותו



המהווים גם חסמי דיור, "תקועים"שים"מטרשימת 

ביתניה

קריית שמונה

עפולה

תימורים
דרום שרון  

דרישות תשלום  
י"מרמגבוהות 

בעיות מימון של תאגידים

רשויות שאינן בתאגידים וקושי בשיתופי פעולה של מספר גורמים

ניר עציוןחדרה

12

3

המהווים חסמי דיור מגלים מספר בעיות באסדרה הרוחבית של משק הביוב הארציים"המטש



שלוש בעיות מרכזיות מקשות על האסדרה של תחום הביוב

1

2

3

האחריות לטיפול בביוב נתונה בידי גופים קטנים  
המתקשים בגיוס המימון להשקעות הנדרשות

הבעלות על מתקני הטיפול מתחלקת בין כמה גופים 
המתקשים לשתף פעולה ביניהם

הפתרונות המתוכננים הם פעול יוצא של אילוצים  
וחסר תכנון אזורי והשגת תועלת מקסימלית בעלות  

מינימלית

מימון

שיתופי פעולה

תכנון יעיל

לצורך פתרון הבעיה יש להפקיד את האחריות בידי גוף גדול ויחיד



תאגיד מי נעם מתקשה בגיוס המימון להרחבה ושדרוג  
עפולהש"מטשל  מימון



הרווח התפעולי  . שהוזנחהמטשלצורך שדרוג והקמת ח"מלש200-תאגיד מי נעם נדרש לגייס כ
ועליו להשיב הלוואות רבות אחרותח"מלש7-המשמש אותו לגיוס עומד על פחות מ





ש"המטבעלי 
צרכנים עתידיים

ניר עציון בשל הצורך בשיתוף  ש"מטקושי בלהקים את 
הפעולה של מספר רשויות ותאגידים שיתופי פעולה

עבור צרכנים של מועצות  3.5פי ש"המטמועצה אזורית חוף כרמל נדרשת להרחיב את 
ותאגידים אחרים



תכנון לא מיטבי לפתרון הקצה ליחידות הדיור של מחנה 
צריפין בעקבות אילוצי רגולציה תכנון יעיל

ן"שפד

איילון

על אף  שים"מטהשפכים של יחידות הדיור שיוקמו על השטח של מחנה צריפין יחולקו בין שני 
ן"לשפדשתכנונית כדאי להעבירם 



האסדרה המוצעת היא לחלק את הארץ לאזורים ולהפקיד את  
הטיפול בביוב מחוץ ליישובים בידי גוף מתאים הפועל באזור

לגוף יחיד האחראי לטיפול הביוב במרחב גיאוגרפי מוגדר יתרונות בהקמה ובתפעול של 
ההנדסי והתכנוני, מערכות הביוב בצד הכלכלי

חוף –חיפה 
כרמל

חברת הביוב: ביוב מחוץ לקו הכחול

מצב קיים  : מים וביוב בתוך הקו הכחול

תאגיד ימים

קריתמי 
מי כרמלביאליק

עוספיה

דלית אל 
כרמל

חוף כרמל

טירת  
הכרמל

פלגי מוצקין

מעיינות  
אתא



הפקדת הטיפול בביוב בידי גוף קיים וגדול בתוך מרחב מוגדר ל
יש יתרונות רבים

מימון שיתופי פעולה תכנון יעיל

גוף אחוד מתכנן ומבצע  
את מתקני הטיפול וקווי  

ההולכה באגן ביוב  
מוגדר

:יתרונות נוספים

גוף יחיד אחראי על 
הטיפול מאפשר צמצום 

ממשקים בין הגופים

תעריף מוגדל לגוף 
אחד והתמקדות  

בגופים גדולים יגדיל  
את כושר הגיוס

פיתוח מומחיות מקצועית
תמריץ מתמשך ליעילות ולחסכון בעלויות
צמצום הגופים המפוקחים
יצירת מבנה רגולטורי מודרני לענף הביוב



תיקון החוק נועד לסייע בהקמת הגופים המרחביים ולאפשר  
בסיס חוקי המסדיר את ההצטרפות

קביעה של מרחבי ביוב

הסמכה של גוף מרחבי

גוף קיים
)באמצעות חברת בת(

רוב הגופים במרחב מתאגדים יחד 
בחברה משותפת

הצטרפות של ספקי המרחב לגוף המרחבי

:החקיקה מגדירה תהליך אשר צפוי לקדם את הקונסולידציה במשק הביוב



*בהתאם להמלצות הצוות הבין משרדי–מפת חלוקת מרחבי הביוב 

,  מים ואנרגיה, ס"הגנ, בריאות*
רשות המים, מנהל תכנון, אוצר

קריטריונים לבחירת גוף  
:מרחבי

היקף שפכים משמעותי•
יציבות כלכלית•
יעילות משק המים•
ניסיון והיקף תשתיות•



וולנטריהמעבר לחברת הביוב המרחבי יהיה על בסיס 

מצד ספק הביובמצד חברת הביוב המרחבית

בקשה להצטרפותקבלת הסמכה

)לא חובה–אפשרות להעברת הון (הסכם על תנאי ההעברה 

העברת התפעול של 
התשתיות כניסה לנעלי ספק הביוב

שחיקה של ההון עד למעבר  השקעות חדשות בתשתית
מלא

תפעול

הון
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