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הבהרות  

  הנה )עלמא –להלן( מ"בע ).א.י( וניהול יעוץ עלמא•

 שירותים ומתן פרויקטים ניהול ,אסטרטגי לייעוץ חברה

  .ובעולם בישראל התשתיות בתחום ניהול

  ,מייצגת ואינה עלמא של עמדתה את מייצגת זו מצגת•

.מעלמא ייעוץ המקבלים גופים של העמדה את ,בהכרח

  מביצוע הימנעות או לביצוע ייעוץ זו במצגת לראות אין•

  הנסיבות קיימות אזורית מועצה לכל ,מסוימת פעילות

 המוצג לניתוח מתאימות בהכרח לא והן לה המיוחדות

   .זו במצגת



הגברת הרגולציה בתחום המים והביוב על המועצות  

האזוריות בשנים האחרונות

        הממשלתיתהממשלתיתהממשלתיתהממשלתית    המיםהמיםהמיםהמים    רשותרשותרשותרשות    שלשלשלשל    לשימועלשימועלשימועלשימוע    כלליםכלליםכלליםכללים    שלשלשלשל    פרסוםפרסוםפרסוםפרסום�
        ברשויותברשויותברשויותברשויות    השירותיםהשירותיםהשירותיםהשירותים    באספקתבאספקתבאספקתבאספקת    רפורמהרפורמהרפורמהרפורמה    שלשלשלשל    בנושאבנושאבנושאבנושא

        האזוריתהאזוריתהאזוריתהאזורית    המועצההמועצההמועצההמועצה    ראשראשראשראש    ,,,,שנישנישנישני    רוןרוןרוןרון    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    הורחבהורחבהורחבהורחב    – – – – מקומיותמקומיותמקומיותמקומיות
        המיםהמיםהמיםהמים    ברשותברשותברשותברשות    אסדרהאסדרהאסדרהאסדרה    ליתליתליתלית""""סמנכסמנכסמנכסמנכ    ,,,,שורשורשורשור    תמיתמיתמיתמי    ידיידיידיידי    ועלועלועלועל    ,,,,משגבמשגבמשגבמשגב

....זוזוזוזו    במצגתבמצגתבמצגתבמצגת    יורחביורחביורחביורחב    לאלאלאלא    ולכןולכןולכןולכן    והביובוהביובוהביובוהביוב
 מהמועצות וביוב מים והיטלי אגרות תחשיבי ולקבוע לאשר הסמכות הפקעת�

;הממשלתית המים לרשות הסמכות והעברת האזוריות

  במדידה יסופקו מתוכננים ביישובים גם שהמים כך העתידי המים תעריף שינוי�
        ביישוביםביישוביםביישוביםביישובים    המיםהמיםהמיםהמים    ספקיותספקיותספקיותספקיות    אינןאינןאינןאינן    המועצותהמועצותהמועצותהמועצות    המקריםהמקריםהמקריםהמקרים    ברובברובברובברוב -עירוניים ובתעריפים

....המועצותהמועצותהמועצותהמועצות    בשליטתבשליטתבשליטתבשליטת    לאלאלאלא

 מחייבת המים דלף שעלות ומכך עלתה 'מקורות' מחברת הנרכשת המים עלות�
;וביוב מים תשתיות של שדרוג

        וביובוביובוביובוביוב    מיםמיםמיםמים    לתאגידילתאגידילתאגידילתאגידי    מיםמיםמיםמים    ספקיספקיספקיספקי    לצרףלצרףלצרףלצרף    שניתןשניתןשניתןשניתן    וביובוביובוביובוביוב    מיםמיםמיםמים    תאגידיתאגידיתאגידיתאגידי    חוקחוקחוקחוק    שלשלשלשל    שינוישינוישינוישינוי�
....אזוריותאזוריותאזוריותאזוריות    מועצותמועצותמועצותמועצות    בתחוםבתחוםבתחוםבתחום    שהםשהםשהםשהם



תהליך הניתוח האסטרטגי של מצב אספקת שירותי 

"  גנריות"חלופות –ביוב ומים במועצות אזוריות 

;במועצה ומים ביוב מחלקת הקמת -    עצמיעצמיעצמיעצמי    ניהולניהולניהולניהול�

 מים תאגידי חוק פי על וביוב מים תאגיד הקמת�
.)ביצוע בת אינה רעיונית חלופה( וביוב

וביוב מים תאגיד במאפייני עירונית חברה הקמת�
;עצמית הפעלה�

;אחר ידי על הפעלה�

;הכלכלית החברה פעילות הרחבת�
 בת חברת באמצעות הקיימת הכלכלית החברה פעילות הרחבת�

  וביוב מים תאגיד במאפייני



הקמת מחלקת ביוב במועצה 

:תיאור החלופה

במסגרת זו הפעילות . או המשך הפעילות במתכונת הקיימת, הקמת מחלקת ביוב במועצה

.  בתחום הביוב הנה פעילות רגילה של המועצה בדומה לשירותים מוניציפאליים אחרים



הקמת מחלקת ביוב במועצה 

:יתרונות

     שדרת הניהול וקבלת השירותים ניתנת מבעלי תפקידים קיימים   -עלויות נמוכות  -

;ללא הגדלת משאביםמועסקים במועצה 

מתכונת דומה לפעילות הקיימת לא מחייב   -לא מחייב שינויים ארגוניים דרסטיים  -

;ארגונית להקמת גוף חדששל התאמה עלויות 

:חסרונות

תחום השפכים והמים אינו ליבת הפעילות של מועצה –מיקוד והתמחותהעדר -

ר למרות  "מלכהקמת גוף בתוך המועצה הפועל במתכונת של –מבחינת מיסוי חסרונות -

.עסקיתוהמחוקק הכריעו שפעילות בתחום המים והביוב הנה פעילות שהממשלה 



הקמת תאגיד מים לפי חוק תאגידי מים וביוב  

:החלופה תאור•

  וביוב מים תאגידי חוק מתוכנת לפי וביוב מים תאגיד הקמת•
.)הכלכלה ועדת ואישור בכנסת חקיקה עבודת שתעשה לאחר(

 כולל( לחברה עוברות והמים הביוב בתחום הסמכויות כל•

  ושיוך לביוב שמשמשים נכסים העברת גם מחייב .)הפליליות

.)פנימיות ומים ביוב תשתיות של במקרים( נכסים



הקמת תאגיד מים לפי חוק תאגידי מים וביוב  

:יתרונות•

הפעלת תאגיד מים  מיום –העברת האחריות הכוללת לידי התאגיד שיוקם  -•

לתאגיד ובכלל זאת גם החשיפה להליכים פליליים  מהרשות המקומית וביוב עוברת 

במיסוי של תאגידי מים וביוב מספר הקלות חוק –יתרונות מיסוי מסוימים  -•

מים וביוב יהיו לתאגיד ותאגידי המועברים ) מכוני טיהור ומכוני שאיבה(מקרקעין 

.פטורים ממס חברות לתקופה מסוימת

תאגיד מים וביוב בין אם הוא רווחי או –מ "לעניין מע' עוסק'הכרה אוטומטית כ -•
'עוסק'כל תוחלת רווח עתידית מוגדר על ידי רשויות המס כמפסיד ללא תאגיד 



הקמת תאגיד ביוב במתכונת חוק תאגידי מים וביוב 

)המשך(

:חסרונות•

מחוץ  "מנגנון האישור של תאגיד מים וביוב במועצה אזורית הוא –מחוץ לקופסה  --

יחייב את המועצה בעלויות עודפות של התאמה לרגולציה חדשה וכן אי " לקופסה

.  ודאות לעניין הרגולציה

הוסדר נושא של הקניית זכויות על תשתיות מים וביוב פנימיות ביישובים  לא -

רשות המים הממשלתית מפקחת על תאגידי מים וביוב  –רגולציה רבה עלות -

  -בדיווחים רבעוניים ואחרים המהווים עלות של כ את התאגידים ומחייבת 

;שקלים לשנה 100,000

רפורמת תאגידי המים והביוב נתפסת בתודעה הציבורית –התנגדות ציבורית  -

התנדבות להקים תאגיד מים וביוב ללא חובה לפי חוק  , התושביםמיטב עם כמהלך לא 
.תושבי המועצהציבורי בקרב עשויה לגרום לקושי 



הרחבת פעילות חברה כלכלית קיימת  

:תיאור החלופה

  מועצה של הכלכלית החברה של במסגרת פעילות

  הביוב פעילות של בהפרדה צורך יש כאשר ,אזורית

.)ועוד נפרד חשבון באמצעות( והמים



הרחבת פעילות חברה כלכלית קיימת  

:יתרונות

אלפי שקלים לשנה נוספים על העלויות  50-80 -לא דורש עלויות של כ–עלויות נמוכות  -

;)ביחס לחלופה של חברה עירונית לביוב בלבד(הקיימות 

של  עלויות הרחבת פעילות קיימת מחייב –לא מחייב שינויים ארגוניים דרסטיים  -

;ארגונית להקמת גוף חדשהתאמה 

:חסרונות

למרות שתחום הביוב הוא תחום עסקי מובהק עלול להביא לבעיות  –מעמד כגוף עסקי -

;בנושא של הכרת רשויות המס בחברה כחברה הפועלת ממניעים עסקיים

הרחבת פעילות קיימת עלולה להקשות על   -חיבור או מיזוג עתידי עם גופים אחרים -

.נושא של חיבור או מיזוג עתידי עם ספקי מים אחרים



הרחבת הפעילות הקיימת בחברה הכלכלית 

באמצעות הקמת חברת בת חברת בת 

החלופה תאור

.  ז מגידו"תוקם חברת בת בבעלות מלאה של החברה הכלכלית של מוא

אז"מו

חברה כלכלית  

חברת ביוב  
ומים  



הרחבת הפעילות הקיימת באמצעות חברת בת לחברה 

הכלכלית הקיימת  

:יתרונות

;מוניציפאלית" חברת אחזקות"ריכוז פעילות כלכלי באמצעות –ארגוני •

ניתן בקלות יחסית להתקשר ולהתמזג  –אפשרות למיזוג עתידי עם חברות ביוב שכנות •

;")יובלי העמק: "לדוגמא(עם חברות כלכליות שכנות 

אם ישונה חוק תאגידי  –קלות להסבה לתאגיד מים וביוב לפי חוק תאגידי מים וביוב •

;מים וביוב ויוחל על מועצות אזורית ניתן יהיה להסב בקלות

:חסרונות

באופן פחות מהקמת חברה נפרדת לגמרי אך קיימות –עלויות הקמת גוף והפעלה •

ביקורת  : לדוגמא(עלויות של הקמת חברה ועלויות שוטפות נוספות ייחודיות 

;)חשבונאית לחברה



לביוב  " עירונית"הקמת חברה 

:יתרונות

לחברות בבעלות  –אפשרות טובה יותר להכרה לפי אופי הפעילות המתאים העסקי •

עירונית גם אם הן פועלות בתחום עסקי מובהק יש קושי לקבל הכרה מרשויות המס 

;סיווג המתאים לעיסוקן

ניתן בקלות יחסית להתקשר ולהתמזג  –אפשרות למיזוג עתידי עם חברות ביוב שכנות •

;עם חברות כלכליות שכנות 

:חסרונות

עלויות של הקמת חברה ועלויות שוטפות נוספות ייחודיות  –עלויות הקמת גוף והפעלה •

;)ביקורת חשבונאית לחברה: לדוגמא(

אז"מו

חברה כלכלית   חברת ביוב



לביוב  " עירונית"הקמת חברה 

:יתרונות

לחברות בבעלות  –אפשרות טובה יותר להכרה לפי אופי הפעילות המתאים העסקי •

עירונית גם אם הן פועלות בתחום עסקי מובהק יש קושי לקבל הכרה מרשויות המס 

;סיווג המתאים לעיסוקן

ניתן בקלות יחסית להתקשר ולהתמזג  –אפשרות למיזוג עתידי עם חברות ביוב שכנות •

;עם חברות כלכליות שכנות 

:חסרונות

עלויות של הקמת חברה ועלויות שוטפות נוספות ייחודיות  –עלויות הקמת גוף והפעלה •

;)ביקורת חשבונאית לחברה: לדוגמא(



  סוג/קריטריון

התאגדות

מצב   השארת

על כנו  

פעילות  הרחבת

קיימת של  

  ל"החכ

פעילות  הרחבת

  ל"החכשל 

באמצעות  

חברת בת

חברה נפרדת  

 עלויות ותקורה

פשטות  

גמישות תפעולית

 

יתרונות מיסוי  

לשינוי   גמישות

מבנה בעתיד

.עיגול מלא יתרון יחסי ריק חסרון יחסי: הסבר•



?איך תהליך ביקורת הפנים תומך בתהליך 



שלב  , תרומתו של מבקר הפנים בבחינת החלופות

היישום ושלב ההפעלה

  מקיפה רפורמה בפני עומדות האזוריות המועצות•

  ,והמים הביוב בתחום

 שלבי בכל לתהליכים תרומה הפנים למבקר•

:הרפורמה
;שלב ניתוח המצב הקיים ובחינת חלופות–

;שלב יישום של החלופה הנבחרת–

חברה בבעלות –)  במקרה של הקמת חברה נפרדת(לאחר יישום החלופה –

עירונית מחויבת מתוקף הוראות בתקנון החברה למנות מבקר פנים וכן למנות 

;ועדת ביקורת מקרב חברי הדירקטוריון



שלב בחינת החלופות  

האם הוצגו למקבלי ההחלטות במועצה כל •

?החלופות בנות הביצוע

האם הוצגו למועצה יתרונות וחסרונות של כל •

?חלופה

האם הוצגה תכנית ארגונית ופיננסית לחמש שנים  •

?

האם תהליך בחינת החלופות בחן משתנים  •

?רלוונטיים לקבלת ההחלטות



)  המשך(שלב בחינת החלופות 

האם המועצה האזורית הסדירה את נושא חקיקת  •

?) חוק עזר לביוב, חוק עזר לאספקת מים(העזר 

האם המועצה הסדירה עדכון של תעריפי אגרות  •

?והיטלי ביוב במסגרת כללי רשות המים 

האם נתקבלו חוות דעת של אנשי מקצוע הכתובות  •

?באופן נגיש ונהיר למקבלי ההחלטות 



שלב בחירת חלופה ארגונית  

האם הוצגה תכנית יישום של החלופה  •
?הנבחרת

;היבטים משפטיים האם קיבלו התייחסות–

תכנית אסטרטגית במתכונת הנדרשת ממשרד ) במידת הצורך(–
;הפנים להקמת גופים עירוניים

?האם הוגשה תכנית פיננסית הכוללת–
;התייחסות לפיתוח עתידי וקיים•

;התייחסות לכמויות השפכים והמים המסופקים•

;דוח תחזית לחמש שנים לפחות•

;ניתוח וניהול סיכונים•

נושאי מיסוי•



לאחר הקמת גוף חדש לתחום הביוב והמים

  יפעלו שיוקמו שהגופים מניחים אנו•

."עירונית חברה" של במתכונת

  אזוריות מים אגודות יוקמו בהם במקרים•

  למנות חובה שאין פרטיים בגופים מדובר

  זו מחלופה מתעלמים אנו ,פנים מבקרי בהן

.זה עיון יום לקהל רלוונטית שאינה מהטעם



מקור החובה במינוי מבקר פנים לחברות עירוניות

חוק הביקורת הפנימית מוחל עליהן כהוראה  " פרטיות"חברות עירוניות הינן חברות 

:בתקנון התאגדות החברה

הקימה בתחום הביוב והמים במועצות  שעלמא דוגמא מנוסח תקנונים של חברות 

):דרישה זו הנה גורפת לכל חברה עירונית(אזוריות 

פנימימבקר "•

הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חברי הדירקטוריון על פי הוראות חוק הביקורת  –

הדירקטוריון יקבע את תפקידיה וסמכויותיה  . שמספר חבריה לא יפחת משלושה, הפנימית

.של ועדת הביקורת הפנימית

אם אין מבין חברי הדירקטוריון חבר  . בראש ועדת הביקורת יכהן רואה חשבון או עורך דין –

הועדה תהא  . זו לועדהר "ימנה הדירקטוריון מבין חבריו יו, או עורך דין/שהינו רואה חשבון ו

.   והצעותיה לדירקטוריון חותיה"דוכפופה ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ותגיש את 

לחוק   16יהיו בהתאם להוראות סעיף  וסמכיויותיואופן מינויו . החברה תמנה מבקר פנים–

". הביקורת הפנימית



יחסי הגומלין בין מבקר הפנים של המועצה לזה של 

החברה

 חובת "עירונית" בבעלות לחברות רגילות לחברות בניגוד•

 ולא המקומית הרשות כלפי הנה הדירקטוריון של הנאמנות

;לחברה

 ושליש מקומית רשות עובדי שליש ,ציבור נבחרי שליש( דירקטוריון הרכב•

;")תלויים בלתי" דירקטורים

 מוסדות בכל רוב" יהיה שלמועצה החברה בתקנון הוראות•

;"החברה

 בין מובנה מתח קיים - וסדן פטיש בין מצוי הפנים מבקר•

;המועצה ובין במועצות והביוב המים ספקי עצמאות

?זמנית בו הגופים בשני לכהן יכול פנים מבקר האם•



תרומתו של מבקר הפנים לשיפור ניהול חברות ביוב 

והמים

 מבקר של בעיקרה סוגייה( ? התקנון הוראות את מקיימת החברה האם•

;)המניות כבעלת המועצה של הפנים

:אפקטיבית פנימית בקרה מקיימת החברה האם•

;והתקשרות רכש נהלי–

;גבייה בנושאי טיפול–

;ופרויקטים חוזים ניהול–

: תפעוליים סיכונים•
 הרשויות של והוראות התקנות בכל ועומדת מצייתת החברה האם–

  .)סביבה איכות בהיבטי בעיקר( המוסמכות

 סיכון כל מהתרחשות ההשלכות בחינת ,סיכונים סקר ביצעה החברה האם - 

?מושכלת סיכונים ניהול תכנית והכינה מהותי



תרומתו של מבקר הפנים לשיפור ניהול חברות ביוב 

והמים

:פיננסיים סיכונים•

?לספקים תשלומים על אפקטיבית בקרה ישנה האם–

  רשות לכללי בהתאם החברה לקוחות חיוב על אפקטיבית בקרה ישנה האם–

?והביוב מים

?מאושר תקציב לפי פועלת החברה האם–

:המים וספק המקומית הרשות בין גומלין יחסי•

?"שוק מחירי" בסיס על מתבצעות המקומית הרשות עם עסקאות האם–

  "אורגנים" עקיפת תוך החברה בניהול מתערבת המקומית הרשות האם–
?החברה של



דוגמאות מהשטח



מי רמת הנגב 

 רמת מי אזורית מועצה עבור עלמא ידי על הוקמה החברה–
  .1/1/2010 מיום פעילה ,עירונית חברה הנה החברה הנגב

  לטיפול נערכה אך הביוב בתחום עוסקת בעיקר החברה–
  ולהרחבה בודדים לחוות מים זה בשלב מספקת( המים אספקת בתחום

;)חרום לשעת משק בנושא הצטיידות על אחראית וכן קהילתית

 ₪ 120,000,000מעל של בהיקף השקעות מנהלת החברה–
  בשנים 70,000,000₪-כ של נוספות השקעות לבצע וצפויה

;הקרובות

 הכספיים הדוחות את עורכת וולנטרי באופן החברה–
 מים תאגיד של במתכונת המים רשות להנחיות בהתאם

.וביוב



מי מגידו

 רמת מי אזורית מועצה עבור עלמא ידי על הוקמה החברה–

  .1/1/2013 מיום פעילה ,עירונית חברה הנה החברה הנגב

  יורחב ,"נכסית" חברה של במודל לפעול מיועדת החברה–

;ורמוס צחי ידי על

 ₪  40,000,000 מעל של בהיקף השקעות תנהל החברה–

;הקרובות בשנים



!תודה


