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הבהרות  

  ניהול ,אסטרטגי לייעוץ חברה הנה )עלמא – להלן( מ"בע ).א.י( וניהול יעוץ עלמא•

  .ובעולם בישראל התשתיות בתחום ניהול שירותים ומתן פרויקטים

  גופים של העמדה את ,בהכרח ,מייצגת ואינה עלמא של עמדתה את מייצגת זו מצגת•

.מעלמא ייעוץ המקבלים

  מועצה לכל ,מסוימת פעילות מביצוע הימנעות או לביצוע ייעוץ זו במצגת לראות אין•

  המוצג לניתוח מתאימות בהכרח לא והן לה המיוחדות הנסיבות קיימות אזורית

    .זו במצגת



.....  הסביבה העסקית משתנה

  בשנים –וביובוביובוביובוביוב    מיםמיםמיםמים    משקימשקימשקימשקי    בניהולבניהולבניהולבניהול    התמקצעותהתמקצעותהתמקצעותהתמקצעות    נדרשתנדרשתנדרשתנדרשת�

  והשפכים המים בתחום התמקצעות נדרשת האחרונות

;")עדין אבנר 'פרופ ועדת" תקנות ,"ענבר ועדת" תקנות(

 –     היישוביתהיישוביתהיישוביתהיישובית    ברמהברמהברמהברמה    מקומייםמקומייםמקומייםמקומיים    שפכיםשפכיםשפכיםשפכים    טיהורטיהורטיהורטיהור    פתרונותפתרונותפתרונותפתרונות    שלילתשלילתשלילתשלילת�

  ולקיחת השקעות מחייב אזוריים טיהור במכוני שפכים טיהור

 ממשלתיים מענקים( היחיד היישוב בהישג שאינן בהיקפים הלוואות

.)חברות/אזוריות למועצות ורק אך מועברים



.....וגם הרגולטור חרוץ

  את מגבשת הממשלתית המים רשות -     הכפריהכפריהכפריהכפרי    במגזרבמגזרבמגזרבמגזר    רפורמהרפורמהרפורמהרפורמה�

;אזוריות מועצות ועל רישיונות בעלי על הרגולציה

–2010201020102010    משנתמשנתמשנתמשנת    החלהחלהחלהחל�

;לצרכן סופי בתעריף מחויבים מקומיים מים ספקי גם �

  וביוב מים והיטלי אגרות תחשיבי ולקבוע לאשר הסמכות הפקעת �

  ;האזוריות מהמועצות



)המשך.....(וגם הרגולטור חרוץ

  מחברת הנרכשת המים עלות -     הכספיהכספיהכספיהכספי    החלוקההחלוקההחלוקההחלוקה    מרווחמרווחמרווחמרווח    צמצוםצמצוםצמצוםצמצום�

  עלתה לא מהצרכנים הגבייה יכולת ואילו עלתה 'מקורות'

.מידה באותה

  שניתן וביוב מים תאגידי חוק של שינוי    - - - -     2014201420142014    משנתמשנתמשנתמשנת    החלהחלהחלהחל�

  מועצות בתחום שהם וביוב מים לתאגידי מים ספקי לצרף

.אזוריות



אפליית המגזר הכפרי בתעריפי המים לשימוש ביתי

        ,,,,נשחקנשחקנשחקנשחק    """"המיםהמיםהמיםהמים    מכירתמכירתמכירתמכירת""""    וביןוביןוביןובין    המיםהמיםהמיםהמים    רכישתרכישתרכישתרכישת    עלויותעלויותעלויותעלויות    ביןביןביןבין    המרווחהמרווחהמרווחהמרווח�

        - - - - ::::ומכאןומכאןומכאןומכאן

        תאגידתאגידתאגידתאגיד    שלשלשלשל    לשירותלשירותלשירותלשירות    ''''מידהמידהמידהמידה    אמותאמותאמותאמות''''    לפילפילפילפי    שירותיםשירותיםשירותיםשירותים    אספקתאספקתאספקתאספקת    יכולתיכולתיכולתיכולת    איןאיןאיןאין�

;;;;וביובוביובוביובוביוב    מיםמיםמיםמים

;;;;))))הקייםהקייםהקייםהקיים    שימורשימורשימורשימור    ואףואףואףואף((((    פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח    לצורךלצורךלצורךלצורך    משאביםמשאביםמשאביםמשאבים    לשמרלשמרלשמרלשמר    יכולתיכולתיכולתיכולת    איןאיןאיןאין�

        אתאתאתאת    מסבסדמסבסדמסבסדמסבסד    מימימימי::::    העבודההעבודההעבודההעבודה    אתאתאתאת    לקרואלקרואלקרואלקרוא    ניתןניתןניתןניתן    – – – – להרחבהלהרחבהלהרחבהלהרחבה�

....    ilililil....cocococo....consultingconsultingconsultingconsulting----almaalmaalmaalma....wwwwwwwwwwww    באתרבאתרבאתרבאתר    ????    מימימימי



חוק תאגידי מים וביוב  

 ביוב שירותי כי קובע וביוב מים תאגידי חוק�
 הרשויות של ישירה מאחריות יועברו ומים

;חברות ליידי המקומיות והמועצות העיריות

 ,הראשון בשלב עירונית בבעלות הן החברות�
  משקי את להפריט )כללים לאישור בכפוף( מאפשר החוק
;והביוב המים

        וביובוביובוביובוביוב    מיםמיםמיםמים    תאגידיתאגידיתאגידיתאגידי    בחוקבחוקבחוקבחוק    מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים    הסדריםהסדריםהסדריםהסדרים�
        תפעולייםתפעולייםתפעולייםתפעוליים    נכסיםנכסיםנכסיםנכסים    העברתהעברתהעברתהעברת    שלשלשלשל    לנושאיםלנושאיםלנושאיםלנושאים
        ....המיםהמיםהמיםהמים    ותאגידותאגידותאגידותאגיד    המקומיתהמקומיתהמקומיתהמקומית    מהרשותמהרשותמהרשותמהרשות



חוק תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות 

  ידי על כללים קביעת מחייב( וביוב מים תאגידי בחוק אזוריות מועצות לשלב ניתן�

  -)השרים

  ,אזורית מועצה שהיא מקומית רשות על יחול לא זה חוק  .151"�
  ובאישור ,הרשות מועצת הצעת פי על ,בצו ,רשאים השרים ואולם
  אזוריות מועצות על זה חוק להחיל ,הכנסת של הכלכלה ועדת

".לכך והתאמות תנאים ולקבוע

מפעל  : דוגמת(במתכונת שונהתאגידי מים וביוב מכיר גם בפעילות חוק •
 -):כפר סבאהמים של 

בזכויותיהן של אגודות  אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע  .150"•
שהוקמו , של חברות - 149ובכפוף להוראות סעיף  ,שיתופיות

לפני תחילתו של  , להפעלת משק מים או משק ביוב ברשויות מקומיות
."חוק זה



הכנסת תאגידי מים וביוב  -2013חוק ההסדרים משנת 

"דלת האחורית"למועצות האזוריות ב

2013תיקון חוק ההסדרים בשנת •
 המספק )חברה/שיתופית אגודה(=אדם וכן ,ערים איגוד   )1(  )ד( ......ג6"•

 לבקש רשאים ,אזורית מועצה בתחום ביוב שירותי או מים שירותי
  כך על הורתה אם ,לצרפם האזורית החברה ועל ,אזורית לחברה להצטרף

  הדבר כי שמצאה ולאחר הממונה דעת חוות קבלת לאחר ,הרשות מועצת
 בתחומה והביוב המים שירותי ואסדרת החוק מטרות מימוש לשם דרוש

;"האזורית החברה של

  במועצות מים ספקי זה תיקון לפי•
 לתאגידי להיכנס רשאים אזוריות

.)האזורית המועצה על דילוג תוך( וביוב מים



לקחים מהתאגידים  

  העברת בנושא קניין נושאי –נכסים�

;נכסים

; תעריפים�

 בחברות קיימים אינם( מיוחדים מיסוי הסדרי�

)עירוניות



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



מקרי מבחן  



יישום המודל 



הנגברמת מי  -תעודת זהות 

 ומים ביוב חברת - מ"בע הנגב רמת מי•

 אזורית מועצה עבור עלמא ידי על שהוקמה

.2009 בשנת הנגב רמת
 ראש ,ריפמן שמוליק – דירקטוריון ר"יו•

;המועצה
 פ"המו מנהל ',מוסקוביץ יענקלה –ל"מנכ•

;חקלאית ועדה ר"ויו

 חברה הנה החברה - החברה מעמד•

;"עירונית"

  חברת - המס ברשויות החברה מעמד•

 מעמד שקיבלה הראשונה והמים הביוב

;מ"מע מבחינת 'עוסק'



)המשך(מ "מי רמת הנגב בע

:הישגי מי רמת הנגב

  אגן שפכי וטיהור סילוק מערך הקמת•

 של ם"הבהדי עיר את הכוללים משאבים
ביצוע היקף – הנגב בצומת המוקמת ל"צה

000,000,85₪;

  וכן היין בדרך בודדים לחוות מים אספקת•

;טללים של קהילתית בהרחבה

  נווה( שכנה אזורית למועצה שירותים מתן•

  הביוב למערכת חיבורה באמצעות )מדבר

;הנגב רמת ז"מוא של האזורית



)המשך(מ "מי רמת הנגב בע

תועלת מוכחת למועצה מהקמת החברה מעל  
6,000,000 ₪ !

הנחת קו מפעל ההשבה פרויקט בניהול ארגון עובדי המים  

)10התמונה באדיבות אופק אתרים ( 



תעודת זהות מי מגידו 

:תעודת זהות מי מגידו
;הוקמה על ידי עלמא עבור מועצה אזורית מגידו•

;1/1/2013החברה פעילה מיום •

ראש המועצה האזורית    - חולבסקיאיציק  ר "יו•

;מגידו
;וניהולבאמצעות עלמא יעוץ , ארז ימיני –מנהל•

;אחראית על תחום הביוב של המועצה•
₪  40,000,000של מעל  -השקעות בביצוע •

;  2013-2015בשנים 



מי מגידו 

:פרויקטים מרכזיים
;הקמת מכון טיהור מודרני ברמת מנשה•

ארבע תחנות  (שפכים  וסניקתהקמת מערך הולכה •

;)קילומטרים של מאספים 13שאיבה ומעל 

;תפעול ותחזוקה של מכון טיהור הקיני•

השתלבות במכון טיהור של תאגיד מעיינות העמקים •

).עבור יקנעם המושבה(



מי מגידו 

–תועלת מוכחת מהקמת החברה 

7,000,000 ₪  . 



!תודה

054-4785710ארז ימיני 
consulting.co.il-Erez.yemini@alma


