
רקערקע

::כמה גורמים עומדים ביסוד הרעיון להקמת חברת לטיפול במים וביובכמה גורמים עומדים ביסוד הרעיון להקמת חברת לטיפול במים וביוב        

רצון ודרישה הולכת וגוברת של ישובים ותיקים להעביר האחריות על    רצון ודרישה הולכת וגוברת של ישובים ותיקים להעביר האחריות על    )  )  אא            

..התשתיות הזורמות למועצההתשתיות הזורמות למועצה                        

..גילן ומצבם הגרוע של חלק מהתשתיות בעיקר בישובים הוותיקיםגילן ומצבם הגרוע של חלק מהתשתיות בעיקר בישובים הוותיקים)   )   בב          

הקמה מואצת של שכונות קהילתיות בצמוד לישובים שהמועצה אחראית הקמה מואצת של שכונות קהילתיות בצמוד לישובים שהמועצה אחראית )   )   גג           הקמה מואצת של שכונות קהילתיות בצמוד לישובים שהמועצה אחראית הקמה מואצת של שכונות קהילתיות בצמוד לישובים שהמועצה אחראית )   )   גג          

..על התשתיות בהםעל התשתיות בהם                      

..העלאת רף דרישות החוק לאיכות ואמינות הטיפול במרכיבי הסביבההעלאת רף דרישות החוק לאיכות ואמינות הטיפול במרכיבי הסביבה)   )   דד          

..הצורך בגוף אמין מקצועי לטיפול במרכיבים אלוהצורך בגוף אמין מקצועי לטיפול במרכיבים אלו)   )   הה            

משק הנדסי  משק הנדסי  ––ניהול מערכות המים והביוב באופן עצמאי נפרד מהמועצה ניהול מערכות המים והביוב באופן עצמאי נפרד מהמועצה )    )    וו          

..וכספי נפרדוכספי נפרד                      

            



מטרות החברהמטרות החברה

טיפול אחזקה ופיתוח תשתיות מים בתוך הישוביםטיפול אחזקה ופיתוח תשתיות מים בתוך הישובים��

))פ דרישהפ דרישה""עע.(.(אספקת מים ביתיים לתושבי המועצהאספקת מים ביתיים לתושבי המועצה��

אחזקה תפעול ופתוח מערכות הביוב בתחום המועצה  אחזקה תפעול ופתוח מערכות הביוב בתחום המועצה  ��
::האזוריתהאזורית::האזוריתהאזורית

פ דרישהפ דרישה""עע– – ביוב ציבורי ביוב ציבורי           

..קווים מאספים ותחנות שאיבהקווים מאספים ותחנות שאיבה          

..פתרונות קצהפתרונות קצה            

הקמת גוף מקצועי אמין ויעיל המחויב לפעילות  הקמת גוף מקצועי אמין ויעיל המחויב לפעילות  ��
.  .  במועצהבמועצה

..אופציהאופציה– – טיפול תשתיות ניקוז טיפול תשתיות ניקוז ��



עקרונות העבודה של החברהעקרונות העבודה של החברה

החברה תעבוד בכפוף לחוקי העזר הקיימים ואלו  החברה תעבוד בכפוף לחוקי העזר הקיימים ואלו  ��
..שיחוקקושיחוקקו

,  ,  עסקיתעסקית//החברה תעבוד על בסיס תכנית כלכליתהחברה תעבוד על בסיס תכנית כלכלית��
..ותקציבים מבוקרים ומאושריםותקציבים מבוקרים ומאושרים

,  ,  עסקיתעסקית//החברה תעבוד על בסיס תכנית כלכליתהחברה תעבוד על בסיס תכנית כלכלית
..ותקציבים מבוקרים ומאושריםותקציבים מבוקרים ומאושרים

פ פ ""עע, , החברה תפעל כמשק כספי סגור ועצמאיהחברה תפעל כמשק כספי סגור ועצמאי��
..תקציב מאושרתקציב מאושר

החברה תיזום פעילות פיתוח וחידוש מערכות  החברה תיזום פעילות פיתוח וחידוש מערכות  ��
..בתחום המועצה האזוריתבתחום המועצה האזורית



ביובביוב  --תחומי פעילות תחומי פעילות 

מתן שירותים באיסוף והולכת שפכים מהשוחה  מתן שירותים באיסוף והולכת שפכים מהשוחה  ��

).).כולל מכוני השאיבהכולל מכוני השאיבה.(.(שש""הציבורית ועד המטהציבורית ועד המט

ים  ים  ""שותפות בפעילות במסגרת שותפויות במטששותפות בפעילות במסגרת שותפויות במטש�� ים  ים  ""שותפות בפעילות במסגרת שותפויות במטששותפות בפעילות במסגרת שותפויות במטש��

..האזורייםהאזוריים

..ליווי עבודות הפיתוח בישובים ובהרחבותליווי עבודות הפיתוח בישובים ובהרחבות��

..קשר עם גורמים ורשויות באזורקשר עם גורמים ורשויות באזור��

....הכנה ויישום תכניות אב לביוב בתחום המועצההכנה ויישום תכניות אב לביוב בתחום המועצה��



מיםמים  --תחומי פעילות תחומי פעילות 

אחזקה שוטפת של מערכות המים הביתיות  אחזקה שוטפת של מערכות המים הביתיות  ��

..בישוביםבישובים

אספקת מים פרטנית לתושבים בישובים  אספקת מים פרטנית לתושבים בישובים  �� אספקת מים פרטנית לתושבים בישובים  אספקת מים פרטנית לתושבים בישובים  ��

..שיצטרפו לתהליךשיצטרפו לתהליך

..ייזום פיתוח ושדרוג מערכות מים בישוביםייזום פיתוח ושדרוג מערכות מים בישובים��

..קשר עם גורמים ורשויות באזורקשר עם גורמים ורשויות באזור��

..הכנה ויישום תכניות אב למים בתחום המועצההכנה ויישום תכניות אב למים בתחום המועצה��



מבנה ארגוני מוצעמבנה ארגוני מוצע
מליאת

המועצה האזורית 

דירקטוריון

ר דירקטוריון"יו

דירקטורים

ל"מנכ

תפעול ואחזקה

,ש"ת,ביב אזורי

קוים מאספים

תפעול ואחזקה

מערכות אספקת מים

קריאות מדי מים

ח"הנה, גביה

)י המועצה האזורית"ע(

הנדסה

בקרה, תכנון

, מזכירות 

מזכירות טכנית

,שרות לקוחות

)מוקד המועצה(

עובדים 2 עובדים 2 קבלנות משנה מועצה יועצים חיצוניים מוקד מועצה



היטלי ביוב

תקציב  

שוטף

אגרת ביוב

שיקום  

וחידוש

מענקים

עודפי פעילות

עקרונותעקרונות  --פעילות כספית ביוב פעילות כספית ביוב 

שוטף

ים"מטש ש וקו  "ת

מאסף

ביב ציבורי

וחידוש

החזר 

הלוואות

השקעות  

/בתשתיות

פרויקטים  

חדשים

השקעות  

בחידוש  

תשתיות  

קיימות



מענקים  

תקציב  

שוטף

אגרת ביוב    

שיקום  

וחידוש

היטלים

קרן חידוש  

עקרונותעקרונות  --פעילות כספית מים פעילות כספית מים 

שוטף

קריאת    

מונים

אחזקת 

רשת

מקורות

וחידוש

השקעות  

/בתשתיות

פרויקטים  

חדשים

השקעות  

בחידוש  

תשתיות  

קיימות



שלבי התארגנותשלבי התארגנות

הכנת תכנית כללית להקמת המערך הארגוני כלכלי  הכנת תכנית כללית להקמת המערך הארגוני כלכלי  ��
..משפטי והנדסי של החברהמשפטי והנדסי של החברה

..אישור מליאת המועצה לתהליךאישור מליאת המועצה לתהליך��

..הכנת ואישור תקנון לחברההכנת ואישור תקנון לחברה ..הכנת ואישור תקנון לחברההכנת ואישור תקנון לחברה��

..אישור משרד הפנים ורשם החברותאישור משרד הפנים ורשם החברות��

..התאמת חוקי העזר למצב החדשהתאמת חוקי העזר למצב החדש��

..הקמת המוסדות והפעלת החברההקמת המוסדות והפעלת החברה��

העברת הטיפול במערכות הביוב לאחזקה ותפעול של  העברת הטיפול במערכות הביוב לאחזקה ותפעול של  ��
..החברה באופן מיידיהחברה באופן מיידי



]]חח""אלשאלש[[הוצאות הוצאות //הכנסותהכנסות

מאגרת  מאגרת  

ביובביוב

מהיטלי  מהיטלי  

ביובביוב

ממכירת  ממכירת  

מיםמים

מהיטלי  מהיטלי  

מיםמים
הה""סס

הכנסות הכנסות 

צפויותצפויות

8,0008,0002,0002,0002,0002,0001,5001,50012,50012,500

מנהלה  מנהלה  

וכלליותוכלליות

תפעול  תפעול  

+  +  ביוב ביוב 

פחתפחת

תפעול  תפעול  

+  +  מים מים 

פחתפחת

פרעון  פרעון  

מלוותמלוות

הוצאות הוצאות 

צפויותצפויות

6506508,2008,2004004001,0001,00010,25010,250

2,0002,000יתרהיתרה


