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מבוא

מדי שנה מיוצרים בישראל 6 מיליון טונות של פסולת, מהם 4.5 מיליון טונות פסולת ביתית. לנוכח מיעוט הקרקעות והמשאבים, 

האתגר הלאומי של ניהול פסולת מוצקה גדל והולך. המשרד להגנת הסביבה נמצא בעיצומו של תהליך מורכב, שמטרתו להפוך את 

היוצרות ולהוביל מהפכה: טיפול בפסולת באמצעות מינימום הטמנה ומקסימום מחזור והשבה. המערכת הנוכחית לטיפול בפסולת 

אינה בת-קיימא, ותמריצים לשינוי הסטטוס-קוו לא הניבו עד כה את התוצאות המקוות.

גרמו  והן  עד סוף שנות ה-80 לא הייתה בארץ מדיניות בנוגע לטיפול בפסולת. בישראל פעלו כחמש מאות מזבלות לא חוקיות, 

לזיהום קרקעות, מים ומי תהום, תפסו קרקעות יקרות ופגעו בערך הקרקע והדירות. מראשית שנות ה-90 נחקקו חוקים לשם הסדרת 

הטיפול בפסולת, ובעקבותיהם נסגרו אתרים לא חוקיים, הוקמו אתרי פסולת הכפופים לתקנים מחמירים וכן נקבעה מדיניות אשר 

מעודדת הפחתת פסולת, שימוש חוזר ומחזור. למרות ההתקדמות הרבה שהושגה בארץ בתחום הפסולת בעשרים השנים האחרונות, 

אחוז ההשבה נכון לשנת 2010 נמוך בהשוואה למדינות המערב, שבהן היקף ייצור הפסולת השנתי דומה להיקף הייצור בישראל,1 
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ועומד על 20% בלבד. שיעור המחזור וההשבה נותר ללא שינוי משנת 2004 אף שהמשרד להגנת הסביבה השקיע יותר מ-70 מיליון 

שקלים בקידום הנושא. נתונים אלו הניעו את השר להגנת הסביבה להציב יעד מאתגר של אפס אחוזי הטמנה ישראל בשנת 2020. 

כדי להקטין באופן משמעותי את כמויות הפסולת המוטמנות, יש להקים תשתית מתאימה לטיפול בפסולת וליצור מנגנון מימון 

להקמה ולתפעול של מערכת זו. חקיקה בדמות אחריות יצרן מורחבת לאריזות וזרמי פסולת שונים מחד, והעלאת היטל ההטמנה 

מאידך, יוצרות זרם הכנסות הניתן למינוף פיננסי לצד מוטיבציה גבוהה יותר למציאת אלטרנטיבות ראויות להטמנה. 

להפרדה  תשתית  הקמת  לשם  וביזמים  המקומיות  ברשויות  לתמוך  שמטרתם  צעדים  בשורת  החל  כבר  הסביבה  להגנת  המשרד 

במקור. צעדים אלו כוללים בין השאר מימון חלקי של הקמת תשתיות לאיסוף ומחזור בדמות מענקים לרשויות המקומיות וליזמים, 

כדי לעודד שיתוף  גישה שיטתית  ופעולות חינוך והסברה. שיפור הניהול של פסולת מוצקה מחייב  והכוונת רשויות,  ייעוץ כללי 

פעולה בין כל שחקני השוק. בפועל, למרבה הצער, המאמצים להגשמת “מהפכת הפסולת” עדיין אינם מתואמים לחלוטין מנקודת 

מבט כלכלית, טכנולוגית ומדעית. אחת הדרכים לשלב נושאים פיננסיים, מדעיים וטכנולוגיים וליצור השפעה מרבית ושינוי מהיר 

היא להקים פורום שבו אנשי אקדמיה, נציגי ממשלה, מומחים למימון, ארגוני הסביבה ואנשי טכנולוגיה יוכלו לאחד כוחות ולעצב 

פתרונות לבעיה תוך מציאת אפיקים ארוכי טווח בזמן קצר.

לשם כך ערך מכון מילקן מעבדה לחידושים פיננסיים בחודש ינואר 2011 בירושלים. המעבדה התמקדה בבחינה של מודלים פיננסיים 

הנוגעות  בשאלות  הסביבה  להגנת  המשרד  לצורכי  מענה  לתת  רצון  מתוך  בישראל,  מוצקה  בפסולת  הטיפול  למימון  המיועדים 

לאסטרטגיות להפחתת פסולת מוטמנת וליצירת שיתוף פעולה ציבורי-פרטי, תוך מינוף כספים ממשלתיים. המעבדה מומנה בתור 

מיזם משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון מילקן, בתמיכה מקרן גולדמן. ביום המעבדה השתתפו יותר מ-60 משתתפים ממשרדי 

ממשלה, מהאקדמיה, מארגוני סביבה ומבנקים, וכן יזמים, משקיעים פרטיים ויועצים עצמאיים מהמגזרים השונים, בהם אורחים 

מסקנות  בין  בישראל.  הדרושות  ובהתאמות  אחרות  במדינות  שאומצו  שונים  בפתרונות  דנו  המעבדה  משתתפי  מחו”ל.  מומחים 

המעבדה אפשר למנות את הצורך לשתף את הרשויות המקומיות בכל שרשרת הטיפול בפסולת המוצקה ולא לצמצם את אחריותן 

לאיסוף פסולת בלבד כפי שנעשה עד היום. כמו-כן הועלו אפשרויות שונות למימון הפרויקטים, לאו דווקא באמצעות מענקים אלא 

נכנס השוק הפרטי לתמונה והרשויות משתתפות ברווחים הטמונים בהשבה ובמחזור של פסולת  בשיטות אחרות. בשיטות אלו 

מוצקה. 

מיד לאחר המעבדה התקיימה ישיבת סיכום ובה סוכמו הנקודות העיקריות והוחלט להקים צוות עבודה כדי לבחון לעומק רעיונות 

שעלו במעבדה.
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“כדי שהמהפכה תקרום עור וגידים חשוב למצוא את המודל הפיננסי 
הנכון כך שלא נפגר בעוד עשור אחרי העולם המערבי. אמנם יש תקציב, 

אבל צריך לנהוג בו בחרדת קודש מכיוון שטעויות יעלו לציבור כסף.”

גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה 
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9
1 חלק 

סוגיות ורקע

בשנים האחרונות קודמו מיזמים שונים של המשרד להגנת הסביבה בניסיון ליישם את המדיניות של “אפס הטמנה”. המשרד קידם 

שורה של צעדים, כגון מימון חלקי של הקמת תשתיות למחזור, ייעוץ כללי והכוונת רשויות, פעולות חינוך הסברה, ופרסום קולות 

קוראים למימון הקמת התשתיות להפרדה במקור ברשויות מקומיות והקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת המופרדת בעלות כוללת 

של 650 מליון שקלים. 

הנצברים  ניכר בסכומי הכסף  גידול  יחול בשנים הקרובות  היטל ההטמנה  להגנת הסביבה, עקב העלאת  על-פי הערכות המשרד 

בקרן הניקיון. עד סוף שנת 2011 הצטברו בה כ-200 מליון שקלים. עם השנים, כאשר יוקמו חלופות ראויות להטמנת פסולת, יפחתו 

סכומים אלה בגלל ירידה בהיקף הפסולת המוטמנת. המשרד להגנת הסביבה מעריך שבעשר השנים הקרובות ישקיע 750 מיליון 

יקימו  ביזמים אשר  זהה בתמיכה  וסכום  שקלים בסיוע כספי לרשויות המקומיות לשם הקמת תשתית התומכת בהפרדה במקור 

מתקני קצה לטיפול בפסולת המופרדת. בסך הכול המשרד מתכוון להקצות בעשור הקרוב 1.5 מיליארד שקלים כדי להבטיח טיפול 

הולם בפסולת עירונית. הערכת המשרד היא כי סך העלויות של הקמת התשתית העירונית והקמת מתקני הקצה היא כ-3 מיליארד 

שקלים.

בלבד  אחת  בתחנת מעבר  ומעבר.  מיון  לתחנות  מגיעה  1(, הפסולת  )תרשים  בישראל  הנוכחי של שוק הפסולת  המודל  במסגרת 

הפסולת מופרדת לזרמים שונים ומטופלת בהתאם, ובשאר התחנות נעשה מיון למטמנות השונות. הרשויות משלמות דמי כניסה הן 

לתחנות המיון והן למטמנות, וכן משלמות את היטל ההטמנה. כספי היטל ההטמנה מגיעים לקרן הניקיון בהפעלת המשרד להגנת 

הסביבה. כמו כן, ישנם זרמים המקבלים מענה על-ידי מפעילים ייעודיים כגון בקבוקים ופחיות במסגרת חוק הפיקדון, או נייר. זרמי 

פסולת אלה ממוחזרים ומשמשים כחומרי גלם לתעשיה.

עם מתן מענקי התמיכה ובניית מתקני הקצה צפוי שוק זה להשתנות, ושחקנים נוספים ייכנסו אליו. ייווצרו מקורות הכנסה נוספים, 

כמו מכירת האנרגיה המושבת וקומפוסט לצרכנים או למגזר החקלאי, ומכירת חומרים ממוחזרים כחומרי גלם. עלות הכניסה לתחנות 

המיון השונות תשתנה על-פי סוג הפסולת ואיכותה. במבנה החדש נוצרת הזדמנות לפתח את שוק המחזור ולשלב את הסקטור 

הפרטי בתור שותף פעיל בניהול הטיפול בפסולת המוצקה בישראל. 
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למרות השינוי המתוכנן בשוק הפסולת, ואף שקיימים מקורות הכנסה מקרן הניקיון למימון חלקי של הקמת תשתית, ישנם בתהליך 

זה אתגרים, ואלה באים לידי ביטוי בשלושה מישורים:

יכולת הקמה מוגבלת של מתקני קצה למתן מענה ראשוני לכמות הפסולת הממוינת העתידית. בסבב הראשון של מענה לקולות  �

הקוראים שהפיץ המשרד ב-2010 נענו 42 רשויות. אם כל הרשויות אשר נענו לקולות הקוראים יעמדו בכל הקריטריונים ואכן 

יקימו את התשתית המתאימה להפרדה ולאיסוף של פסולת מופרדת, קיים חשש כי לא יהיו מספיק מתקני קצה אשר יטפלו 

בתוצרים המופרדים. דבר זה עלול להוות מכשול להיענות הציבור ולהצטרפות של רשויות מקומיות נוספות בעתיד. כך למעשה 

יכול להיווצר מצב שבו הרשויות אשר השקיעו כספים רבים בהקמת התשתיות במטרה לחסוך את היטל ההטמנה, תיאלצנה 

עקב תכנון לא נכון לשלם גם עבור התשתיות וגם עבור היטל ההטמנה. 

1
ם י ש ר ת

שוק הפסולת בישראל

מקור: שירי חפר, מודל אינטגרטיבי לטיפול בפסולת מוצקה, מחקר מס’ 47, עמוד 32, תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן, 2011.

המשרד להגנת הסביבה

רשויות מקומיותמוגבל לקרן בלבד

תשתיות איסוף והפרדה במקור
מופעלת ע“י הרשויות ומומן ע“י 

הכנסות מסים

תחנות מיון ומעבר

פסולת מעורבת

מפעלי מיחזור

חומר גלם ממוחזר

תעשייה

השקעה הונית 
ותפעולית

צרכנים

ארנונה 
ומסים 
נוספים

דמי 
כניסה

היטל 
הטמנה

משולם פר טון 
ומוגבל לקרן 

הניקיון

הטמנה

גוף ציבורי
גוף פרטי

תוצרים
מקורות הכנסה

מקרא

פסולת מעורבת

השקעה הונית ושוטפת

מקורות מיחזור

השקעה הונית ותפעולית

מופעלים באופן 
פרטי וממומנים 
ע“י דמי הכניסה
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טווח הזמן לביצוע בפרישה ארצית ארוך מדי. במתכונת הנוכחית, תכנית המעבר להפרדה במקור אמורה להארך זמן רב מדי,  �

ומטרתה הראשונית להגיע ל-50% הפרדה בעשר השנים הקרובות. הרחבת מערך ההפרדה בנויה בהתאם לתקציב הקיים ועל 

האצת  ליד  להביא  שיוכל  ההון,  של  המינוף  יכולת  את  בחשבון  מביאה  היא  ואין  הניקיון,  קרן  של  ההכנסות העתידיות  בסיס 

התהליך לבניית התשתית הדרושה. ייתכן שבתכנון נכון יותר, ובעזרת מינוף, יהיה אפשר, עם אותה השקעה כספית, לשלב מהר 

יותר מספר רב יותר של רשויות מאשר בתכנון המקורי. 

אתגר המימון. למרות שהכסף בקרן הניקיון עבור השנים הקרובות קיים, עלות המענקים המבוקשים בסבב הראשון של הקול  �

הקורא הגיעה ל-600 מליון שקלים, סכום גדול הרבה יותר מהסכום המקורי שהוקצה לשלב הראשון של המענקים. מענקים 

מהווים פתרון חלקי, אשר אינו נותן מענה מיידי לרשויות חלשות ולרשויות הגדולות במיוחד. כדי לבצע את המעבר להפרדה 

כן  בין התקציב הקיים לתקציב הדרוש. כמו  גישור על הפער  יש צורך במינוף של ההון הקיים לשם  במקור בפרישה ארצית 

יושמו  שלא  ציבוריים-פרטיים  פעולה  שיתוף  מנגנוני  בעזרת  ביורוקרטיים  לחסמים  מענה  שיתנו  חדשניים  מודלים  דרושים 

בישראל עד כה. 

מהלכי המשרד להגנת הסביבה בתחום הפסולת, העלייה במודעות הציבור לנושאים סביבתיים וחשיבותם, עובדת היותו של שוק 

הפסולת בישראל קטן ומוכנות השוק הפרטי לקחת חלק בפרויקטים הקשורים בנושאים סביבתיים – כל אלה יוצרים הזדמנות פז 

לבצע קפיצת מדרגה משמעותית בנושא הטיפול בפסולת המוצקה בישראל. באמצעות מינוף נכון של כספי קרן הניקיון וההכנסות 

מחקיקת חוק אחריות יצרן מורחבת, וכן על-ידי פיתוח טכנולוגי, פיתוח מדיניות חדשנית ופיתוח כלכלי ארוך טווח, אפשר לזרז את 

מהפכת הטיפול וההשבה בטווח הבינוני ולמצב את ישראל בחזית הטיפול בפסולת מוצקה. 
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במסגרת ההכנות למעבדה, המשרד להגנת הסביבה הגדיר כמה סוגיות הדורשות תובנות ספציפיות: 

איך מקימים יותר תשתית בפחות זמן מתוך התקציב הקיים?  �

איך מייצרים בתוך שנתיים פתרונות קצה לפסולת מופרדת של שני מיליון תושבים, כאשר הביקושים בפועל גדולים פי ארבעה  �

מההערכה המקורית?

איך לפתור את החסמים הביורוקרטיים להקמת מפעלים, כאשר תהליך תכנון סטנדרטי אורך חמש שנים? �

איך מתגברים על חסמים ברשויות הגדולות - ירושלים, תל-אביב וחיפה - אשר אינן יכולות להתחייב על שינוי בתוך שלוש שנים? �

המעבדה לחידושים פיננסיים

בחודש ינואר 2011 כינס בירושלים מכון מילקן מעבדה לחידושים פיננסיים™, כדי לדון באסטרטגיות למינוף כספי הציבור בעזרת הון 

פרטי לשם מימון הטיפול בפסולת מוצקה. במסגרת המעבדה נבחנו מודלים ספציפיים שיכולים לגשר על פערי המימון ולייצר מגוון 

פתרונות רחב לשחקנים השונים בשוק הפסולת. במעבדה נטלו חלק נציגים ממשרדי ממשלה, מן האקדמיה, מארגוני הסביבה, וכן 

נציגי בנקים, יזמים, משקיעים פרטיים, יועצים עצמאיים, רשויות מקומיות ומומחים בינלאומיים ומקומיים למימון פרויקטים בתחום 

הפסולת.

המעבדה התמקדה בשתי סוגיות עיקריות:

בחינת כלים לשיתוף פעולה פרטי-ציבורי על ידי בחינת כלי השקעה ופתרונות מימון באמצעות שוק ההון הישראלי והבנקים. �

מינוף כספי קרן הניקיון לשם האצת התהליך והגעה לאחוזי הפרדה והשבה של 75% בתוך חמש שנים )במקום 50% בתוך עשר  �

שנים(.

המעבדה לחידושים פיננסיים היא כלי מחקרי שפותח ושוכלל במשך שנים על ידי מכון מילקן ומיושם למציאת פתרונות מדיניות 

ומימון ברחבי העולם. על בסיס מחקרי מוצק, התרחש במפגש המעבדה סיעור מוחות מובנה בשאלה איך אפשר ליישם פתרונות 

מובילים בנושא פסולת המתאימים לישראל. בפרט נבחנה השאלה כיצד אפשר לבצע את מהפכת הפסולת בעתיד הקרוב, מהפכה 

אשר כוללת תמיכה ברשויות המקומיות השונות, הקמה ושדרוג של מתקני הקצה לטיפול בפסולת המופרדת, ושיתוף הסקטור הפרטי 

במימון הפרויקטים ובהפעלתם. לאחר סקירת המצב בארץ על-ידי אנשי המשרד להגנת הסביבה וסקירת מודלים שונים שיושמו 

באירופה וארה”ב, נחלקו המשתתפים לקבוצות עבודה כדי לדון בחסמים השונים )פיננסיים, רגולטוריים ותכנוניים( ובמודלים השונים 

באינטנסיביות  נמשכה  המקומיים  והמודלים  הרעיונות  פיתוח  על  העבודה  הישראלי.  בשוק  השונים  לצרכים  מענה  לתת  היכולים 

במשך כשנה לאחר מפגש המעבדה.
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“אסור להתחיל את ההליך כך שפסולת שתופרד תגיע להטמנה 
במקום להיות מטופלת כראוי. חשוב להשאיר כספים עבור הרשויות 
הגדולות, ולכן חשוב להבין מהו השימוש היעיל ביותר בכספי הקרן”

 ד”ר יוסי ענבר
מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה לשעבר
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2 חלק 

מכשולים ופתרונות אפשריים 

משתתפי המעבדה זיהו את המכשולים ואת החסמים העיקריים למימון הקמת תשתית להפרדה במקור ולטיפול בזרמי הפסולת 

השונים. המכשולים והחסמים נוגעים לשלבים השונים בתהליך, לגורמים השונים המעורבים בו ולצרכים השונים ברשויות המקומיות.

מכשול: תמונת מצב ברשויות המקומיות 

ישנם הבדלים רבים בין הרשויות המקומיות השונות, ומידת מוכנותן לכניסה לתהליך אינה זהה. הנושאים הבאים זוהו כבעייתיים 

ודורשים תשומת לב בזמן תכנון התהליך והפתרונות האפשריים: 

כושר הלוואה מוגבל, בייחוד של הרשויות החלשות. �

הבדלים בצרכים וביכולות בין רשויות גדולות לבינוניות-קטנות, הן מבחינת כוח האדם המקצועי והן מבחינת היכולת להיכנס  �

לתהליך בצד הלוגיסטי. 

התהליך בעיצומו, לא “מתחילים מאפס”: חלק מהרשויות חזקות יותר, וכבר מקדמות את נושא הטיפול בפסולת מוצקה בדרכים  �

שונות.

מחסור בגורמים מקצועיים וביכולת מקצועית בנושא פסולת ומימון ברמת הרשות המקומית, דבר המונע לעתים השתתפות  �

בקולות הקוראים. 

ראייה כלכלית מוגבלת בנוגע להתכנות של פתרונות פיננסיים חדשניים.  �

חוסר ניסיון בתאגוד ובשיתופי פעולה פרטיים-ציבוריים הדרוש לרוב בפרויקטים כאלה. �

פתרונות אפשריים: 

הקמת אגד ערים ייעודי לטיפול בפסולת.  �

שיתוף פעולה פרטי-ציבורי.  �

הקמת חברה ייעודית.  �
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מכשול: שוק המחזור אינו מפותח 

שוק המחזור בארץ מפגר בהתפתחותו בהשוואה למדינות שהגיעו להישגים גבוהים בתחום הטיפול בפסולת. במצב הנוכחי, אפילו 

עם קבלת המענקים הממשלתיים, הסיכון ליזמים גדול ותנאי הסיוע נתפסים כלא אטרקטיביים מספיק. נוסף על כך, השוק קטן 

ונשלט כיום על-ידי מספר מועט של שחקנים. בשיטה הנוכחית ניתנת ליזמים היכולת לקבוע את מפת הפסולת בארץ, השוק לא 

יעיל, אינו תחרותי ולא מפותח מספיק.

פתרונות אפשריים: 

מתן ביטחונות לכמויות מינימום והקטנת הסיכונים ליזמים.  �

הכנסת שחקנים נוספים לשוק.  �

הגדלת שוק המחזור ועידודו באמצעות קביעת יעדי מחזור והשבה גבוהים.  �

מכשול: החלוקה הנוכחית לטיפול במקטעים

כן, אין מודל  יכולת ההחזר. כמו  כיום הוצאות ההפרדה והשינוע מופרדות מזרמי ההכנסות מהטיפול בפסולת, דבר המגביל את 

עסקי המשלב את כל מקורות ההכנסה יחד כדי למנף את יכולת ההחזר. משמעות הדבר שבחלוקה למקטעים השונים )פנים עירוני, 

מעבר, חוץ עירוני/מתקני קצה( תזרים ההכנסות מופרד באופן מלאכותי מהעלויות. הפרדה זו נעשית בעייתית כאשר חלק מהכלים 

של  האחריות  תחומי  את  לראות  אפשר   2 בתרשים  עתידי.  הכנסות  ותזרים  עלויות  של  אינטגרטיבית  ראייה  דורשים  הפיננסיים 

הגורמים השונים ואת תזרים הכספים האפשרי בין הגורמים השונים.

2
ם י ש ר ת

מודל מימון נוכחי

דמי כניסה                היטל הטמנה

משרד הגנת הסביבהשלטון מקומימתקני מיחזור פרטיים

הפרדה, איסוף, שינוע	 העברה וטיפול	 
חינוך תושבים	 

מתן מענקים לבניית תשתית 	 
על ידי קולות קוראים

 תעשייה )אחריות יצרן 
ציבור - מסיםמורחבת(

מקור: מכון מילקן, 2012.
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פתרונות אפשריים: 

בניית מודל פיננסי אינטגרטיבי אשר בו תזרים ההכנסות העתידי משמש לתשלומי החזר של הלוואות ולכיסוי הוצאות התפעול. �

מכשול: ביורוקרטיה 

יזמים אשר יקבלו מענקים במסגרת הקולות הקוראים לא יוכלו להבטיח שיתגברו על הקשיים הסטטוטוריים כגון קבלת אישורי 

התכנון  זמן  ספציפית,  וכדומה.  מקומיות  מרשויות  גבייה  קשיי   ,)NIMBY( ציבוריות  התנגדויות  הסביבתי,  המטרד  פתרון  בנייה, 

הסטנדרטי בישראל, הכולל את הוצאת כל האישורים הדרושים, אורך עד חמש שנים. במקרה של הקמת מתקני הקצה, מדובר בטווח 

זמן של שלוש שנים, ופירוש הדבר שיש לקצר את זמן התכנון במידה ניכרת. 

פתרונות אפשריים: 

הקמת צוות בין-משרדי לשם האצת התהליך ומציאת פתרון מיידי לבעיות ביורוקרטיות.  �

התקשרות PPP, כאשר חלק מאחריות הממשלה הוא פתרון מהיר לבעיות ביורוקרטיות. �
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3 חלק 

חידושים פיננסיים לטיפול בפסולת מוצקה 

משתתפי המעבדה הציעו כמה פתרונות, בקטגוריות שונות: מכשירים פיננסיים, מנגנוני תמיכה, וכלי מדיניות. שילוב כלים אלו יכול 

לתת מענה למרב המכשולים שזוהו. 

הכלים הפיננסיים המובילים שזוהו מרוכזים בטבלה 1. 

הלוואותאיגרות חוב – אג”ח

מענקים
Revenue אג”ח בנקאי

Bonds
סינדיקציה קרן מחזורית

בנקאית
הלוואות 
מסחריות

הגדרה

אג”ח המונפקות 
למימון כמה 

פרויקטים על ידי 
הקטנת הסיכון 

הגלום בכל 
פרויקט. ללא 

שעבוד של נכסים 
ציבוריים נוספים

אג”ח המונפקות 
כנגד רווחים 

עתידיים מפרויקט 
ספציפי ללא 

שיעבוד של נכסים 
ציבוריים נוספים

הלוואות 
לפרויקטים 

ראויים. החזרי 
ההלוואה 

משמשים למימון 
פרויקטים נוספים

הלוואות לרשויות 
מקומיות או 

למפעילים פרטיים 
אשר ניתנות על ידי 

כמה בנקים ו/או 
גופים מסחריים

הלוואות לרשויות 
מקומיות או 

למפעילים פרטיים 
אשר ניתנות על 

ידי גוף פיננסי יחיד

מענקים 
לרשויות 
מקומיות 

מקורות

שוק ההון, כלומר 
כספים פרטיים 

וציבוריים

שוק ההון, כלומר 
כספים פרטיים 

וציבוריים

נכסים ממשלתיים 
המסתמכים על 

היוון רווחים עתידי 
 Tipping כגון

. fee
מקור הון משני 
הוא ביטחונות 

כנגד החזרי 
הלוואות 

ממשלתיות בשוק 
ההון

פיקדונות בנקאים; 
מקורות לא 

בנקאיים כגון קרנות 
פנסיה וחברות 

ביטוח

רווחים פיקדונות בנקאיים
מתפעול שוטף 

של מתקני 
הטיפול, כגון 

דמי כניסה 
שוטפים

ניהול

האג”ח מונפקות 
על ידי רשות 

מקומית או על ידי 
גוף פיננסי

האג”ח מונפקות 
על ידי גוף ציבורי, 
רשות מקומית או 

חברה עירונית 

החיתום מתבצע 
על ידי מנהלי 

הקרן; תשלומי 
עמלות וריבית 

תומכים בניהול 
השוטף של הקרן

לרוב אחד הבנקים 
אשר יוזם את 

ההלוואה הוא גם 
החתם של ההלוואה 

בשמם של שאר 
הבנקים

חיתום וניהול 
ההלוואה על ידי 
גופים מסחריים

ניהול 
המענקים על 

ידי משרד 
האוצר

1
ה ל ב ט

מכשירים פיננסיים
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הלוואותאיגרות חוב – אג”ח

מענקים
Revenue אג”ח בנקאי

Bonds
סינדיקציה קרן מחזורית

בנקאית
הלוואות 
מסחריות

ריבית

שיעור ריבית ריבית השוקריבית השוק
קבוע; ייתכן 

והריבית תשתנה 
באופן שהוגדר 

מראש ע”פ שלבי 
ביצוע הפרויקט 

או ע”פ צרכי 
הפרויקט

ריבית משתנה, בד”כ 
ריבית השוק צמודה 

למדד 

ריבית משתנה, 
בד”כ ריבית השוק 

צמודה למדד

לא רלבנטי

תנאים

10-20 שנה ועד 
120% משנות 

הפחתת הנכסים

10-20 שנה ועד 
120% משנות 

הפחתת הנכסים

10-15 שנים
קיימת גמישות 

בתנאי החזר 
ההלוואה

 1-5 שנים; אפשר 
למחזר את ההלוואה 

ולממן בעזרתה את 
המשך הפרויקט/

פרויקט נוסף

1-5 שנים;
אפשר למחזר את 

ההלוואה ולממן 
בעזרתה את המשך 
הפרויקט/פרויקט 

נוסף

חלוקת 
המענקים 

למספר 
פרויקטים 

מצומצם 
ומוסכם מראש

לא רלוונטי0-10%0-10%10-20%20-30%20-30%הון עצמי

מקורות 
לפירעון 
ההלוואה

שעבוד של רווחי 
 tipping הפרויקט

fee; שעבוד של 
הכנסות מסים, 

היטלים ועמלות 
עירוניות

שעבוד של רווחי 
 tipping הפרויקט

fee; שעבוד של 
הכנסות מסים, 

היטלים ועמלות 
עירוניות

שעבוד של רווחי 
 tipping הפרויקט

fee; שעבוד של 
הכנסות מסים, 

היטלים ועמלות 
עירוניות

שעבוד של רווחי 
 tipping הפרויקט

fee; שעבוד של 
הכנסות מסים, 

היטלים ועמלות 
עירוניות

שעבוד של רווחי 
 tipping הפרויקט

fee; שעבוד של 
הכנסות מסים, 

היטלים ועמלות 
עירוניות

לא רלוונטי

עירבון

לחתם יש זכות 
שעבוד כנושה 

ראשון על נכסי 
הפרויקט

לחתם יש זכות 
שעבוד כנושה 

ראשון על נכסי 
הפרויקט

החתם חולק זכות 
כנושה ראשון 

בנכס

לחתם יש זכות 
שעבוד כנושה 

ראשון על נכסי 
הפרויקט

לחתם יש זכות 
שעבוד כנושה 

ראשון על נכסי 
הפרויקט

לא רלוונטי

בטחונות 
נוספים 

שעבוד קרן שעבוד קרן רזרבית
רזרבית

 Loan Loss
Fund- קרן רזרבית 

שתוקם כנגד 
הפסדים צפויים 
ועל ידי שעבוד 

חלק מרווחי 
הפרויקט

נכסים נזילים של 
הרשות או של 

החברה העירונית

נכסים נזילים של 
הרשות או של 

החברה העירונית

לא רלוונטי

מקורות 
אשראי/ 

הון 
נוספים

 LOC -Letter of
Credit ביטוח 
אג”ח ;השקעה 

פילנתרופית 
שתספק הון 

ראשוני או אשראי 
כתמיכה

LOC ביטוח 
אג”ח: השקעה 

פילנתרופית 
שתספק הון 

ראשוני או אשראי 
כתמיכה

לא קיימים. 
אפשרות להשקעה 

פילנתרופית 
שתספק הון 

ראשוני או אשראי 
כתמיכה

לא רלוונטיאיןאין

שימוש 
בכספי 

הקרן

הון ועלויות תפעול 
ראשוניות

הון ועלויות 
תפעול ראשוניות

הון ועלויות תפעול 
ראשוניות

הון ועלויות תפעול 
ראשוניות

הון ועלויות תפעול 
ראשוניות

הון ועלויות 
תפעול 

ראשוניות
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הלוואותאיגרות חוב – אג”ח

מענקים
Revenue אג”ח בנקאי

Bonds
סינדיקציה קרן מחזורית

בנקאית
הלוואות 
מסחריות

נהנים 
עיקריים

רשויות ומפעילים/
יזמים פרטיים

רשויות 
ומפעילים/יזמים 

פרטיים

רשויות ומפעילים/
יזמים פרטיים

רשויות ומפעילים/
יזמים פרטיים

רשויות ומפעילים/
יזמים פרטיים

רשויות 
מקומיות

תפקיד 
הרשות 

המקומית 
במימון 
ההלוואה

אחראית על ניהול 
רווחי האג”ח 

ופירעון ההלוואות

אחראית על ניהול 
רווחי האג”ח 

ופירעון ההלוואות

עמידה בתנאי לווה אופציונאלילווה אופציונאלילווה
החוזה, ניהול 

ודיווח

תפקיד 
הממשלה 
במימון 
ההלוואה

אישורים 
והרשאות; ניהול 
תזרים הרווחים 

המשועבדים

אישורים 
והרשאות; ניהול 
תזרים הרווחים 

המשועבדים

הון ראשוני; ניהול 
תזרים הרווחים 

המשועבדים

ניהול תזרים 
הרווחים 

המשעבדים

ניהול תזרים 
הרווחים 

המשועבדים

תשלום 
המענקים 

וניהול 
הפרויקט

יתרונות

מקורות הון  �
חדשים ולטווח 

ארוך;
שיעורי ריבית  �

תחרותיים;
אפשרות לאיגוד  �

פרויקטים 
היוצרים הלוואה 

אטרקטיבית 
יותר;

עלויות עסקה �

מקורות הון  �
חדשים ולטווח 

ארוך;
שיעורי ריבית  �

תחרותיים

תנאים גמישים; �
מחזור תשלומי  �

ריבית ופירעון 
הקרן

הזדמנות לערב  �
כמה בנקים 

בפרויקט;
הקטנת הסיכון  �

של כל לווה 
בנפרד;

נגישות למקור הון  �
גדול;

גיוס מלווים  �
מקצועיים בייעול 

ניהול פרויקטים

מעורבות של  �
מלווה מסחרי 

בפרויקט 
ציבורי/ עירוני

פשוט �
מהיר �
עלויות ניהול  �

נמוכות

חסרונות

מורכבות; �
שוק מוגבל; �
דרישה לאשראי  �

נוסף וביטחונות 
רבים 

מורכבות; �
שוק מוגבל; �
דרישה לאשראי  �

נוסף וביטחונות 
רבים;

עלויות עסקה  �
גבוהות

מורכבות  �
ניהול התכנית, 
המצריכה כוח 

אדם מקצועי
סיכון פיננסי �

מורכבות; �
מעט בנקים בשוק  �

הישראלי;
שיתוף בנקים  �

זרים כרוך בסיכוני 
מטבע וגידור;

תהליך  �
החיתום על ידי 
הבנקים מורכב 

ביורוקרטית;
דרישה להון עצמי  �

ראשוני גבוה 
ועמידה בתקנות 

המיוחסות 
להלוואות בנקים;

ביורוקרטיה רבה  �
ועמלות גבוהות

אפשרות לתהליכי  �
חיתום ותהליכים 

ביורוקרטיים 
כפולים

שוק קטן ולא  �
מאוד תחרותי;

עמלות גבוהות; �
רגולציה ודרישה  �

להון עצמי גבוה 
יחסית

שימוש לא  �
יעיל בהון 

כספי;
אין שימוש  �

חוזר בהון;
תמריצים  �

מוגבלים 
ואף היעדר 

תמריצים 
לביצועים 

יעילים 
וטובים של 

מפעילי 
הפרויקט

מקור: מכון מילקן, 2012.
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מדיוני המעבדה עלה כי בפרויקטים בעלי ניהול ומימון משותף למגזר הפרטי והציבורי, אחת מנקודות המפתח ביישום מוצלח של 

יש אפשרות לקבל הלוואות  גרמניה לרשויות המקומיות  חלוקת הסיכונים היא האופן שבו ממומן הפרויקט. בעוד במדינות כמו 

בריבית הנמוכה ביותר במשק ולכן היתרון הפיננסי שלהן בתור שותפה ברור, הרי שבארץ המצב שונה: כדי להכניס את הרשויות 

בתור שותפות לתהליך יש להקים מערך פיננסי תומך אשר ישמש כמקור לערבויות וביטחונות ויקל על הרשויות המקומיות לגייס את 

הכספים. את הערבויות והביטחונות אפשר להשיג באמצעות תמיכה ממשלתית. לשם כך זוהו מנגנוני התמיכה )טבלה 2( המשמשים 

כפלטפורמות לשימוש בכלים הפיננסיים השונים. חשוב להדגיש כי שימוש במנגנונים שונים יכול להתאים ליותר מכלי פיננסי אחד. 

 

ישימותתאורמכשיר

קרן רזרבית 

יצירת קרן רזרבית כדי לבטל את סיכון ההון של כמה 
פרויקטים או כמה רשויות 

ישות משפטית שתקים ותנהל את הקרן  �
פרויקטים מובנים כך שאפשר להחזיר חלק מהמימון  �

לקרן 
צריך: קווים מנחים ומבנה הולם לקרן  �
הטמעה: תכנון 6-3 חודשים �
הטמעה: תלויה במימון  �

סינדיקציה בנקאית 

לסייע לבנקים בהשתתפות בהלוואות לפרויקט יחיד כך 
שדרישות ההון יקטנו והסיכון יפוזר בין כמה מלווים 

בנקים משתתפים בסינדיקציה בעסקי הנדל”ן ולמימון  �
פעולות עסקיות 

הבנקים מעוניינים  �
צריך למצוא בנקים שמוכנים להשתתף בתכנית  �

שיתוף פעולה פרטי 
 PPP ציבורי

מכרזים ליצירת כלי מימון מיוחד הנשלט על ידי שיתוף 
פעולה פרטי-ציבורי, לשם תכנון, מימון והטמעה של 

כל השלבים הנחוצים במערכות טיפול בפסולת מוצקה

קיימים כיום מיזמי PPP בתחום המים והתחבורה  �
יאפשר יציאה למכרזי PPP בתחום הפסולת המוצקה  �

קרן ייעודית 

ליצור נאמנות עירונית או אזורית המנוהלת על ידי נאמן 
לקבלה והפצה של הכנסות משועבדות כדי להחזיר 

חובות 

מנגנון רגולציה שיאשר הקמת חשבון עירוני נפרד  �
שיכול להיות משועבד ללווים 

מקור: מכון מילקן, 2012.

2
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מנגנוני תמיכה
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חלק  על  להתגבר  כדי  השונים  הפיננסיים  את  הכלים  וליישם  לקדם  לעזור  שיכולים   )3 )טבלה  מדיניות  כלי  שלושה  זוהו  לבסוף, 

מהחסמים שתוארו בתחילת במסמך. 

ישימות תיאור מכשיר 

הטבות מס 
מענק בצורת זיכוי מס על מס החברות עבור השקעות בתשתית, 

אפשרות ל-10 שנות הטבה 
דורש התאמות לחוקי המס ולעקרונות  �

חשבונאיים 

היערכות מיוחדת 
מעניקים לרשויות את הסמכות להטיל מס מיוחד על נדל”ן לשם 

יצירת ביטחונות כנגד הלוואות הון 
דורש התאמות לחוקי המס העירוני  �

ולעקרונות החשבונאיים 

צוותי פיתוח פרויקטים 
–”שולחן עגול” 

צוות אד הוק המורכב ממומחים מקרב משרדי הממשלה )לרבות 
המשרד להגנ”ס, האוצר, הפנים והתמ”ת(, מומחים פיננסיים 
ויועצים טכניים בתשלום כדי לגבש תכנית לשם יצירת מבנה 

הולם של פרויקטים בתחום הפסולת המוצקה והטמעתם 

מזהים משתתפים מתאימים ומעורבים  �
צריך: התאמה להליך המכרז כך  �

שיתאפשר הליך מהיר ומציאת 
משתתפים ראויים 

הטמעה: מהירה  �

מקור: מכון מילקן, 2012.

ניסיון ממדינות אחרות 

– דוגמאות  במסגרת המעבדה הובאו דוגמאות קונקרטיות רבות של פרויקטים ותכניות לטיפול בפסולת מוצקה ממדינות שונות 

לאתגרים של מימון פרויקטים, ובכלל זה נזילות הבנקים, עלויות אשראי, ביטחונות ובעיות גישה להון חדש באמצעות שוק ההון 

המקומי והבינלאומי. דוגמאות אלו כללו אזורים כפריים, מרכזי ערים ופרויקטים אזוריים בארה”ב. כמו כן הובאו דוגמאות מתכניות 

ופרויקטים שפותחו בבריטניה ובמדינות מתפתחות במזרח אירופה. להלן תקציר התכניות השונות, שהציג סטיבן זכר, ראש תחום 

פיתוח אזורי ומימון פרויקטים במרכז לישראל של מכון מילקן.

זמינות ועלויות אשראי קונבציונאלי 

ובכך למנף את ההלוואות שלהם, להוזיל את עלות הלוואות בעזרת קרן  ולחלוק את הסיכונים בפרויקט,  יכולים להתאגד  בנקים 

מחזורית ולהבטיח ערבויות צד ג’. הכלים להפחתת סיכוני הבנק, לנזילות ולתנאי הלוואות כוללים הלוואות גישור, סינדיקציה עם 

בנקים נוספים, קרנות מחזוריות וביטחונות. 

3
ה ל ב ט

כלי מדיניות
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דוגמה 1: סינדיקציה- פרויקט פסולת מוצקה ב-Zgos-Zagre, קרואטיה 

Zgos נוצרה לצורך הבטחת אשראי ללא תמיכה מבנקים רגילים, באמצעות צירוף של הלוואת EBRD וסינדיקציה בנקאית. הבנקים 
חולקים את החוב המלא וממזערים את החשיפה של כל אחד מהם לסיכונים. החזר החוב מתבסס על תקבולי השירות, והמבנה ההוני 

של הפרויקט מגן על השלטון המקומי מסיכוני אשראי בשל החוב. 

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

Zgos  הא חברה בבעלות הרשות המקומית  �
 Jakusevac האזורית ואחראית על מטמנת

ושיקומה. המטמנה משמשת 309,000 תושבים 
מ-9 ערים ו-25 רשויות. 

הפרויקט כולל השלמת שני אזורי הטמנה  �
במסגרת שיקום מתמך של המזבלה. השיקום 

יביא לשיפורים סביבתיים משמעותיים ולהגנה 
על מקורות מי תהום. זאת על ידי סילוק אמין 

ומסודר של פסולת למטמנה “סניטרית”.
המימון המחודש כלל חלק מההלוואה הקיימת  �

של Zgos והשלמת שני חללי ההטמנה הנוספים 
באתר. 

העלות הכוללת של הפרויקט: 66.5 מיליון אירו �
חלק מהפרויקט ממומן באמצעות הלוואת  �

EBRD. ההלוואה ל-Zgos מובטחת על ידי 
הסכם תמיכה עירוני של מחוז זאגרב. יתרת 

החוב מתפרסת על בנקים אחרים בסינדיקציה. 
ההלוואה עבור רכיב ההשקעה החדשה והמימון 

המחודש מכוסה על ידי תשלום אגרה בעד 
סילוק פסולת מוצקה, ללא ערבות כספית 

של העירייה. זו העסקה הראשונה בקרואטיה 
לשירותים ציבוריים הממומנת על ידי הבנקים 

ללא ערבות.

סינדיקציה בנקאית לפיזור  �
הסיכונים

תשלום חוב על בסיס תשלומי  �
משתמשים במערכת

מימון ללא ערבות של השלטון  �
המקומי

דוגמה 2: הלוואת גישור - Rural Community Assistance Partnership (RCAC), ארצות הברית

יכול להחזיר את הוצאות ההלוואה לצורכי טיפול  לא  זו מעמידה אשראי לקהילות כפריות קטנות שבהן מקבל ההלוואה  תכנית 

בפסולת מוצקה בטווח הקצר. התכנית מגשרת על הפער בזמן על-ידי מתן הלוואות קצרות טווח, עד למועד שבו כספי התשלומים 

של המשתמשים בשירותים מסוגלים להחזיר את החוב.

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

שותפות הסיוע  �
של קהילות הכפר 
)RCAC( מספקת 

סיוע למערכות טיהור 
מים ולמערכות 

ניהול אשפה מוצקה 
ברשויות מוניציפליות 
קטנות ושאינן למטרת 

רווח באחת-עשרה 
מדינות במערב.

התארגנות כמוסד  �
מימון לפיתוח קהילות 

ללא מטרות רווח 
עם 87 מיליון דולר 

בנכסים )2009(, ו-24 
מיליון בשטרי הלוואה 

)2009(

סכום ההלוואות בדרך כלל אינו עולה על 10,000 דולר
ללא ביטחונות, שטרי חוב בלבד �
מועד הפירעון - בדרך כלל שנה �
עלות ההלוואה - אחוז אחד �
הישות והפרויקט חייבים להיות זכאים למימון ארוך טווח  �

מהממשל או ממקור אחר, ובעלי סיכוי סביר לקבל מימון כזה
הישות חייבת להסכים להחזיר את ההלוואה , בתנאים  �

מורחבים אם יהיה בכך צורך, אם הפרויקט אינו נמשך

רכישה
סכום ההלוואה המרבי הוא השוויה המוערך של האתר ועוד  �

עלות ההלוואה והריבית של הפדרל ריזרב. הסכום בדרך כלל 
אינו עולה על 2 מיליון דולר

נדרש עירבון בצורת הזכות להחזיק בנכס �
תקופת ההלוואה - עד שלוש שנים �
עלות ההלוואה - אחוז אחד �
שותפות הסיוע של קהילות הכפר רשאית לשעבד למלווה  �

לשם קדם-פיתוח או הקמה

הלוואות לטווח קצר )שנה עד שלוש שנים(
קדם-פיתוח

סכום ההלוואה מבוסס על תקציב פרטי  �
קדם-פיתוח

ערבונות על ידי נכס הנדל”ן �
טווח ההלוואה - עד שלוש שנים �
עלות ההלוואה - אחוז אחד �
שותפות הסיוע של קהילות הכפר רשאית  �

לשעבד למלווה לשם הקמה

הקמה
סכום ההלוואה - בדרך כלל אינו עולה על 2  �

מיליון דולר
עירבון בצורת זכות ההחזקה בנכס �
מועד ההלוואה - ביחס לתקופת ההקמה של  �

הפרויקט
עלות ההלוואה - אחוז אחד  �
 מימון קבע חייב להיות זמין �
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דוגמה 3: טיפול בפסולת מוצקה אזורית במחוז Arges, רומניה

מחוז Arges ברומניה השיג מימון אירופי והלוואה בנקאית לפיתוח מערכת אינטגרטיבית אזורית לטיפול בפסולת מוצקה. נוסף על 

כך מונפו יכולות השוק הפרטי על-ידי מתן חוזים לאיסוף ולניהול של הטמנה לחברות פרטיות.

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

120 טון פסולת יומית מאוכלוסייה של 652 אלף  �
תושבים במחוז

מתקנים אזוריים של הטמנה ואיסוף פסולת מוצקה;  �
מתן זיכיונות לטיפול באשפה במגזר הפרטי והספקת 

שירותי הטמנה ואיסוף פסולת
פיתוח מוסדי של פיקוח על הפסולת האזורית, ניהול  �

חוזי זיכיון ורגולציה
התכנית מאפשרת תחרות ומעורבות של המגזר הפרטי;  �

איסוף תשטיף וטיפול בו, תחנות מעבר, תחנות שקילה, 
“נקודות ירוקות” למחזור ויצירת קומפוסט, וכלי רכב 

מודרניים לאיסוף אשפה

24.5 מליון אירו. �
הלוואה של 6.5 מיליון אירו �
�  ISPA מימון משותף בעזרת מענק של

בסך 18 מיליון אירו

מערכת אינטגרטיבית �
קרן מחזורית �
מערכת טיפול אזורית �

דוגמה 4: ערבות מוסדית של USAID לפרויקט טיפול בפסולת מוצקה, צ’כיה 

USAID מעניקה ערבויות לחברת המימון הצ’כית המוניציפלית, וזו מעבירה את הערבויות כביטחונות לבנקים מסחריים המלווים 
לרשויות כספים לביצוע פרויקטים בנושא פסולת מוצקה. מבנה זה מאפשר לרשויות לקבל הלוואות בתנאים סבירים ובשיעורי ריבית 

נמוכים. הממשלה הצ’כית, בתמורה, נותנת ל-USAID ערבות נגדית כדי לפצות על סיכונים הנובעים משינויים בשערי המטבע. חשוב 

מכל, מבנה מימוני זה מכשיר את שוקי ההון במזרח אירופה להתעסק בחובות ובהלוואות עירוניות. 

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

תכנית שיתופית בחסות USAID ושותפות  �
בה ממשלת צ’כיה וחברת המימון 

המוניציפלית )MUFIS( - רשות מימון אזורית
100 מיליון דולר מוקצבים לשם מימון ארוך  �

טווח של תשתיות סביבתיות מוניציפליות
MUFIS מקבלת את המימון ומספקת הון  �

לטווח ארוך לבנקים מסחריים כדי שילוו 
לרשויות מוניציפליות עבור פרויקטים של 

פינוי פסולת מוצקה

USAID ערבה לחוב לבנק, וכך מאפשרת תנאים  �
מועדפים )הלווואות עד 30 שנה עם תקופת חסד 

של עשר שנים(. העלויות כוללות אחוז אחד 
מסכום הקרן ו-5 אחוזים מדי שנה מהיתרה הלא 

משולמת
הארכות: טווחי הזמן העומדים לרשות  �

הפרויקטים הם שלוש שנים בשוק ההון הצ’כי 
ועד 15 שנים במחירים תחרותיים קבועים

השתתפות ממונפת של בנקים,  �
המכסה את סיכון האשראי 

והבטוחות
הממשלה הריבונית מממנת את  �

סיכון שער מטבע החוץ
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איכות אשראי וביטחונות
רשויות מקומיות יכולות להגדיל את הכנסותיהן על-ידי הטלת מסים ותשלומי כניסה לשימוש במטמנות, על-ידי קביעת תעריפים 

שונים לפעילות מחזור, דמי פגיעה, דמי סילוק פסולת וכדומה. נוסף על כך, הרשות יכולה ליהנות מההכנסות נטו ממכירת אנרגיה, 

חומרים מתמחזרים וקומפוסט. לעתים הרשות יכולה אף ליהנות מקבלת קרדיט על הפחתת פליטות גזי חממה. כדי לעשות זאת, 

רשויות יכולות לשתף קבלנים פרטיים בתור שותפים וליצור עמם שיתוף פעולה ציבורי-פרטי )PPP(. שותפויות אלו מהוות בסיס 

למימון הפרויקט מבנקים פרטיים, מקבוצות של בנקים או משוק ההון. שותפויות אלו בנויות כחברות למטרה מיוחדת )SPCs( והן 

פועלות בנושאי נכסים והכנסות תוך הגנה על כושר ההלוואה של השותפים. חברות אלו יכולות למנף את ההון הפרטי בתור מקור 

חדש של הון, בהתבסס על הרווחים )וההפסדים( ועל הוצאות פחת, על-פי חוקי המשחק בשוק הפרטי. החשוב מכול, דוגמאות אלו 

מראות כי הדרך לשיפור איכות האשראי והאיתנות הפיננסית היא על-ידי שילוב של הפעולות השונות, כולל איסוף פסולת מוצקה 

ותהליכי הטיפול, כך שההוצאות וההכנסות של התהליכים משולבות ליצירת מודל עסקי מאוזן ובר-קיימא. דוגמאות של גישות אלו 

כוללים דמי כניסה לאתרי פינוי פסולת, מסים ממוקדים ודמי זכיינות.

דוגמה 1: סילוק פסולת מוצקה במחוז Broward, פלורידה, ארצות הברית

הפעלת מיזם איזורי לסילוק פסולת מוצקה במחוז נעשתה על-ידי חוזה עם WTE במבנה של PPP. יתרת המיזם )92%( משולמת 

על-ידי גביית דמי כניסה לאתרי פינוי פסולת )tipping fees(, והשאר )3%( ממכירת חומרים ממוחזרים.

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

המיזם האזורי של מחוז  �
ברוורד משרת 1.75 מיליון 

איש ואוסף 3.4 מיליון טונות 
של פסולת מדי שנה - 1.9 
טונות של אשפה מוצקה 

לכל אדם.
המערכת כוללת שני מפעלי  �

 ,)WTE( ”פסולת לאנרגיה“
מרכז מחזור והטמנה

מפעלי “פסולת לאנרגיה” - 4500 טונות ליום, על- �
 Wheelabrator Environmental פי חוזה עם

System, Inc כדי לתכנן להקים ולתפעל שני מפעלי 
“פסולת לאנרגיה”

פעולות הטמנה - 10,000 טונות ליום, דמי הכניסה:  �
22.60 דולר לטונה

מחזור - 300 טונות ליום, שיעור מחזור של 24% �
עלות כוללת של טיפול בפסולת מוצקה: 47.72 דולר  �

לאדם לשנה

92% מההכנסות במערכת מקורן בדמי הכניסה  �
של המשתמשים. הנהלת המחוז קובעת את 

התעריפים, מתכננת את התכנית ומפקחת עליה
מפעלי “פסולת לאנרגיה” מתוכננים ומופעלים  �

בבעלות ציבורית-פרטית
ההכנסות הישירות מתפעול מפעלי “פסולת  �

לאנרגיה” אינן משמשות לתשלום עבור מערכת 
הפסולת. האנרגיה משמשת כדי להפחית את 

עלות האנרגיה לתושבים באופן עקיף
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דוגמה 2: מערכת אזורית METRO לטיפול בפסולת מוצקה, פורטלנד, אורגון, ארצות הברית

חברת “מטרו” הפועלת באזור פורטלנד היא דוגמה לפתרון אזורי הפועל כעסק לכל דבר. החברה מוכרת את שירותיה לקהילות באזור 

וגובה תמורתם תשלום. בעזרת הרחבת מספר המשתמשים בשירותים, החברה מקטינה את העלות השולית שלה. 

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

מערכת מטרו משרתת יותר מ-1.5  �
מיליון תושבים בשלושה מחוזות 

ואת 25 הערים באזור פורטלנד
הרשות מפקחת על הפסולת  �

המוצקה הנוצרת במטרו או 
המסולקת למטרו, ועל כל מתקני 

 הפסולת המוצקה הנמצאים 
בתוך מטרו

מטרו מכניסה 56 מיליון דולר  �
בשנה, המגיעים מתשלומים עבור 

הפסולת המוצקה המופקדת 
בתחנת המעבר של מטרו

תשלומים אלו מממנים תכניות אזוריות לצמצום כמות הפסולת  �
המוצקה )תכנון, מידע על מחזור וחינוך(, איסוף וסילוק פסולת 

מסוכנת, ניהול מערכת הפסולת המוצקה )תשלום חובות, עלויות 
ניהול כלליות, תכנון(, ותכניות נוספות המועילות לאזור כולו

בתוך האזור שבו פועלת מטרו, תשלום זה נגבה על ידי מפעיל  �
מתקן הסילוק ומועבר למטרו. כך הדבר גם בנוגע למתקני הסילוק 

הנמצאים מחוץ לאזור, ואשר חתמו על הסכם מתאים עם מטרו 
)110.85 דולר לכל טונה ועוד 11 דולר עמלת עסקה(

על-פי כללי מטרו, אפשר לגבות מס בלו עבור שימוש במתקנים,  �
בציוד, במערכות, בשירותים ובשיפורים שבבעלות או בתפעולו של 

המחוז, או כאלה שניתנו ברישיון או בזכיינות.
בתוך המחוז של מטרו, מס זה נגבה על ידי מפעיל מתקן הסילוק,  �

ומועבר למטרו

שירותים אזוריים ובסיס  �
פיננסי

שילוב של מסים ותשלומים  �
עבור השירותים בתוך 

האזור, ותשלומים עבור 
השירות על-פי חוזה, מחוץ 

לאזור

דוגמה 3: הרשות לפסולת מוצקה, מחוז פאלם ביץ’, פלורידה, ארצות הברית 

מחוז פאלם ביץ’ הקים פרויקט WTE לניצול אנרגיה מפסולת, ובכך הדגים פרויקט אזורי המשלב הכנסות ממכירת אנרגיה המבוססות 

על חוזים ארוכי טווח, תשלומי שימוש על-ידי התושבים, והיטלים מיוחדים על נכסי מקרקעין לתמיכה בכיסוי החוב. 

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

תכנית מימון באמצעות אגרות חוב  �
של 750 מיליון דולר לשם הקמת 

מתקן “פסולת לאנרגיה”
מתקן “פסולת לאנרגיה” חדש  �

המטפל ב-3000 טונות ביום 
יוקם ליד המתקן הקיים, המטפל 

ב-2000 טונות ביום

הערבות לאגרות החוב אינה על-פי הערכת הערך,  �
ונכללת בחשבון המסים השנתי של הנכס

תשלום שנתי עבור בית אב הוא 156 דולר, והסכום  �
יעלה ל-180 כשיושלם המתקן

המכירות תומכות במימון באמצעות שוק  �
ההון

אומדנים מיוחדים על מבנה אשראי נוסף  �
של תושבים

החוב מדורג כ-Aa3 על ידי חברת “מודי’ס”  �
ו-AA על ידי “סטנדרט אנד פורס” 
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דוגמה 4: הסכם זכיינות, Coral Springs, פלורידה 

מחוז קורל ספרינגס מדגים את השימוש בהסכם זכיינות בתור שיטה לגייס כספים למימון עלויות הון. יתר על כן, הסכם הזכיינות 

כיסוי  כך, ההסכם דורש את  נוסף על  נהנה מ”כוח המס”.  ייחודית לתושבים לשלם עבור השירותים, כאשר ההסכם  מספק צורה 

העלויות בפועל, כך שבמידת הצורך אפשר להעריך מחדש את המס הדרוש.

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

הסכם זכיינות בין קורל ספרינגס ובין  �
“Waste Management “ על איסוף 

וסילוק של פסולת מוצקה
“Waste Management“ אוספת את  �

הפסולת פעמיים בשבוע וממחזרת נייר 
משרדי

קורל ספרינגס גובה על נכסי התושבים מס שלא  �
על-פי ערכם כדי לממן את עלויות השירות של 
איסוף וסילוק פסולת מוצקה,וזאת על-פי עלות 

סילוק הפסולת של המפעיל
מרכיב הסילוק במחיר שמשלמים התושבים  �

מותאם כדי לשקף את השינויים בדמי הכניסה 
שגובה המתקן המקבל. מחירי האיסוף והתחזוקה 

מותאמים למדד המחירים לצרכן

שימוש בהסכמי זיכיון לשירותי ניהול  �
פסולת

שימוש בהערכות מיוחדות כדי לשלם  �
עבור הסכמי שירות

התאמת ההערכות כך שיהיו קשורות  �
לעלויות האמיתיות של השירותים

 דוגמה 5: הרשות לסילוק פסולת, אזור מנצ’סטר רבתי, אנגליה 

 ,)EIB( מחוז מנצ’סטר יצר מערכת אזורית משולבת המקדמת הפחתת פסולת. הרשות לקחה הלוואה מהבנק האירופי להשקעות

)PPP(, לשם פיתוח ותפעול של מערכת למניעה, לשימוש חוזר, למחזור ולהשבת אנרגיה  המבוססת על שותפות ציבורי-פרטית 

מפסולת.

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

רשות סילוק הפסולת של מנצ’סטר רבתי )משרתת  �
2.54 מיליון תושבים( בנתה ומתחזקת מערכת משולבת 

לניהול פסולת המטפלת ב-1.16 מיליון טונות בשנה
בשותפות פרטית-ציבורית עם “וירידור ליינג’”  �

)מנצ’סטר רבתי( יש בסך הכול 42 מתקנים ב-28 
אתרים. 29 מהם כבר הושלמו, 11 בבנייה ובניית 2 

נוספים אמורה להתחיל

הלוואה של 200 מיליון אירו מהבנק  �
האירופי להשקעות. המערכת כוללת 

מחזור, יצירת קומפוסט והטמנה
תשלום על הוצאות תפעול, כולל  �

שירות חוב המסופק באמצעות מס 
המוטל על כל מחוז על-פי מספר 

הטונות 

מבנה של שותפות ציבורית-פרטית �
מערכת אזורית המתמקדת  �

בצמצום כמות הפסולת
המימון ניתן על ידי הבנק האירופי  �

להשקעות 

מיפוי מיזמים ניסיוניים פוטנציאליים
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דוגמה 6: שיתוף פעולה פרטי-ציבורי )PPP( לפסולת מוצקה, Kirklees Metropolitan, בריטניה

פרויקט Kirklees הוא פרויקט אזורי משולב המשתמש במבנה PPP לפיתוח, למימון ולתפעול של מתקניו. הפרויקט מומן באמצעות 

הלוואה ממשלתית ואשראי פרטי ל-SPV. מימון עלויות התפעול והחזרי החוב מומנו על-ידי היטלי כניסה ושימוש במתקנים. 

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

קירקליס משרתת 404,000 תושבים.  �
התכנית כוללת מפעל “פסולת לאנרגיה” 
חדש, מרכז מחזור לחומרים רבים, תחנת 

מעבר וטעינה, שני מפעלי קומפוסט 
ושני מרכזי מחזור לפסולת ביתית

�  United הסכם שיתוף ל-25 שנים עם
Waste Services Limited כדי להעניק 

פתרון משולב לפסולת

השקעת הון חדשה של כ-41 מיליון ליש”ט. 33 מיליון  �
סופקו באמצעות אשראי ממשלתי

פותח גוף מיוחד שנקרא “שירות הפסולת קירקליס  �
בע”מ” 

בתקופה שבה נבנו המתקנים שולמו תעריפים הגדלים  �
בהדרגה, תעריפים קבועים ומשתנים על-פי טונות 

ותעריפי מחזור נמוכים. עם ההפעלה המלאה יש 
מכסת טונות מינימלית מובטחת ומחיר כניסה קבוע

מערכת משולבת לניהול פסולת  �
לשם צמצום ההטמנה

שותפות ציבורית פרטית �
מחירי כניסה למתקנים �

גישה לשוקי הון חדשים
טובים  עסקיים  מודלים  על  המתבסס  מימון  ממס,  הפטור  ומימון  ממוסה  מימון  של  שילובים  עם  משתפרת  ההון  לשוקי  הגישה 

ויצירת קבוצות שיתוף לאג”ח או אג”ח בנקאי כדי להקטין סיכונים ולהגדיל את הגישה למגוון רחב יותר של קוני אג”ח. נוסף על כך, 

הגישה משתפרת עם יצירת קרנות גיבוי לכיסוי תזרימי הכנסות לא שווים, ואפילו הפסדים חלקיים. הדוגמאות הבאות כוללות מימון 

פרויקטים ושיתוף אג”חים.

דוגמה 1: אג”ח תקבולים מפסולת מוצקה, Tampa, פלורידה, ארצות הברית

פרויקט טמפה מדגים את השימוש בחוזה ארוך טווח למכירת אנרגיה וגביית דמי שימוש כדי לשלם את החוב של תכנית לטיפול 

בפסולת מוצקה. הפרויקט עונה על תנאי מימון פטורים ממס לפי תקנת מס מיוחדת לעידוד פרויקטים של WTE , פסולת מוצקה 

ותשתיות ציבוריות אחרות הנבנות בשיתוף עם מפעיל פרטי.

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

הכנסות מאגרות חוב  �
של 98 מיליון דולר לשם 

החזר החובות ולשם 
השבחת ההון

המערכת אוספת את כל  �
הפסולת הביתית ו-60% 

מהפסולת המסחרית

המערכת שולטת בזרם הפסולת באמצעות שימוש בתקנות  �
כ-80% מהכנסות המערכת מקורן בתשלומי המשתמשים הנגבים  �

בשילוב עם חשבון המים והביוב החודשי
מכירת חשמל ממתקן “פסולת לאנרגיה” McKay Bay אחראית  �

לשיעור צנוע של 14% מהכנסות המערכת
ההתחייבות על השיעור ומבחן אגרות חוב נוספות מבוססים על  �

דרישה לכיסוי של 110% שפיץ’ רואה בו את הצד הנמוך של רצף 
המבחנים הקבילים

הביטחונות מוגבלים להכנסות ולנכסים המשועבדים �

שילוב של תשלומי משתמשים ומכירת  �
אנרגיה לתשלום החוב

דרישות על פי חוק בדבר זרימת  �
פסולת מבטיחות זרם הכנסות קבוע
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דוגמה 2: בנק אג”חים, Maine, ארצות הברית 

בהצלחה  האג”חים  בנק  יצר  ההון  לשוקי  גישה  מתן  על  נוסף  במיין.  שהוקם  האג”ח  בנק  מודל  הוא  במיוחד  וחשוב  מעניין  מודל 

מבנה וגישות חדשניות להשגת פיזור סיכונים בקרב הלווים העירוניים, כגון מיזוג רמות האשראי השונות ליצירת אשראי כולל חזק, 

והרחבת החשיפה של שוק קוני האג”חים על-ידי גיוון האחזקות העירוניות שלהם.

מרכיבים עיקרייםמבנה המימוןהתכנית

רשות מימון בחסות המדינה �
הנפקת אגרות חוב בשוק ההון בשם המועצות  �

המקומיות
מימון פרויקטים מוניציפליים, בהם תחבורה,  �

פסולת מוצקה, מים, ביוב וכו’
 משנת 1972 הונפקו 4 מיליארד דולר; �

1 מיליארד עדיין לא נפרע

משכון כספי מדינה כדי לכסות התחייבויות  �
של אגרות חוב; שימוש במודל של קרן 

שמורה כדי לכסות התחייבויות של החזרי 
חוב

אפשרות להציע תעריפים חייבים במס  �
ופטורים ממס

חלוקת סיכוני אגרות החוב בין  �
הרשויות המקומיות, ועירוב נכסים 

ברמות שונות
אפשרות להציע לקונים תיקי אגרות  �

חוב מוניציפליים מגוונים

 )PPP( שיתוף פעולה פרטי ציבורי
 Heiko( הופֵלר  הייקׂו  פרופסור  אורח המעבדה,  במסגרת הרצאה שנשא  הורחב   )PPP( נושא שיתוף הפעולה הפרטי-ציבורי  על 

Höfler( מגרמניה. הופלר סקר את הרקע לפעילות מנגנון זה בשוק הפסולת הגרמני. בגרמניה, האחריות והניהול של תחום הפסולת 
וביצוע  תקצוב  תפעול,  ניהול,  בעלות,  כגון  הפסולת,  בניהול  הרכיבים  שכל  כך  הציבורי,  המגזר  בידי  מסורתי  באופן  היו  המוצקה 

שנגבו  ובעמלות  במסים  היה  ומקורו  ציבוריים,  מתקציבים  הגיע  המימון  המקומיות.  הרשויות  על-ידי  בוצעו  וההטמנה,  האיסוף 

השינוי:  את  הניעו  מרכזיים  כוחות  שני  בגרמניה.  וגם  העולם  בכל  להשתנות  המסורתית  הגישה  החלה  ה-90  בשנות  מהתושבים. 

הראשון הוא ההבנה כי השטחים להטמנה הולכים ואוזלים וכן כי הטמנת הפסולת גורמת לזיהום קרקעות מי תהום ולמפגעים רבים 

נוספים, והשני הוא ההכרה שזרמי הפסולת יכולים להיות משאב כלכלי, אם מתבצעת הפרדה לכמה זרמים המטופלים בטכנולוגיות 

מתאימות כגון מחזור חומרים או השבת אנרגיה מפסולת. מכיוון שהבנה ויישום של טכנולוגיות אלו היה מעבר ליכולתם של הרשויות 

המקומיות בגרמניה, וההשקעה הנחוצה להקמת התשתיות ותפעולן הייתה גבוהה בהרבה מתקציבי הרשויות, נדרשו שותפים בעלי 

ידע טכנולוגי ובעלי הון שיכול לתמוך בהקמתם ובתפעולם של מפעלים מסוג זה.

הגישה
מינימום . 1 סף  מעל  דורשים.  שהם  המימון  היקף  מבחינת  מגוונים  גודל  בסדרי  לפרויקטים  להתאים  ויכול  גמיש   PPP-ה מודל 

)מבחינת עלויות ורווחים( מודל ה-PPP יכול להתאים כפלטפורמה לפרויקטים קטנים וגדולים. 

הפרטת המחלקה העירונית האחראית על ניהול תחום הפסולת המוצקה, כך שתהפוך לחברה בע”מ.. 2

הצדדים . 3 כל  על  מקובל  שיהיה  עסקי  מודל  פיתוח   .PPP במסגרת  מראשיתם  פרויקטים  תכנון  לשם  הון  ובעלי  יזמים  הזמנת 

.PPP-השותפים ל

תכנון חוזים ארוכי טווח וגמישים דיים להתמודד עם שינויים בטכנולוגיות ועם חריגות בביצועים בלי להזדקק למכרז חדש.2. 4

המכרזים עבור חוזי שירות במסגרת PPP תחרותיים מבחנת המחיר, העלויות והחדשנות שבטכנולוגיה. תחרותיות מנוהלת מסוג . 5

זה הבטיחה לרשויות המקומיות את השגת “צורכי הציבור” )ראו “דרישות” בהמשך(.
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הפתרון
PPP כדי ליצור שיתוף פעולה עם יזמים פרטיים שיספקו מומחיות ויחלקו עם המגזר הציבורי את הסיכונים  � שימוש במודל 

הפיננסיים ואת ההצלחה, אשר תניב רווחים פיננסיים.

הרשות הציבורית גיבשה את מבנה החוזים, והאגף הציבורי שהופרט הפך לחברה בע”מ. חברה זו הייתה השותף העיקרי )49/51(3  �

ב-PPP, שהוא למעשה “כלי למטרות מיוחדות”.

 מכיוון שלמגזר הציבורי יש גישה להלוואות בריבית נמוכה במיוחד, התאפשר מימון הפרויקט בעליות הנמוכות ביותר עבור  �
4.PPP-ה

הדרישות
ציפייה לביצועים ספציפיים ולשיתוף פעולה מצד הציבור.. 1

חוזים לטווח ארוך )15-20 שנה( ובעלי גמישות למציאות משתנה.. 2

הבטחת רווחים )ראו “סיכונים” בהמשך(.. 3

שליטה של הגוף הציבורי )אחזקה של 51% מהמניות( בכלי המיוחד שנוצר.. 4

בהתאם למודל העסקי, היתרונות הכלכליים התחרותיים הטמונים בשימוש במודל מסוג PPP )עלות נמוכה, תמורה להשקעה . 5

וכו’( חייבים להיות גדולים ב-20% מאשר בשירות שהוא ציבורי בלבד.

סדר הפעולות
הצעדים הנחוצים לשם הקמת פרויקט במודל ה-PPP צפויים לארוך 18 חודשים. צעדים אלו כוללים:

מבחן יציבות ל-PPP – מהלך זה כולל סדרה של בדיקות הנחוצות כדי לקבוע את מידת הישימות של פיתוח המודל העסקי, . 1

של התכנית הפיננסית ושל התכנית התפעולית שהשותפים יכולים להטמיע. אפשר לבנות את מודל ה-PPP כך שיהיה גמיש 

בהתאמתו לפרויקטים בעלי היקפים שונים, בתנאי שהעלויות הקבועות מכוסות.

תכנון מודל עסקי – פיתוח של מודל עסקי שלם עם פוטנציאל לשותפות ציבורית ופרטית, כולל בחינת הגמישות של התאמתו . 2

לפרויקטים בעלי היקפים שונים.

ביצוע מכרז – אשר באמצעותו ייבחרו השותפים הפרטיים.. 3

יצירת ה-PPP – באמצעות רכישת המניות וחוזה ברור יש לחלק את הבעלות והשליטה בין הישות הציבורית המופרטת לשותף . 4

הפרטי ב-PPP למטרות מיוחדות.

הבטחת ביטחונות פיננסיים – השותף הפרטי אחראי על ההון הראשוני העצמי ועל המימון.. 5

חתימת חוזה שירותים – הכולל את היקף העבודה, את המחיר ואת הציפיות לביצועים מכל הצדדים.. 6

סיכונים
הבטחת רווחים – המגזר הפרטי יממן פרויקטים בעלי תזרים הכנסות ודאי, מוגדר וברור, אשר יתמוך בכל צורכי הפרויקט. 1

ערבות לרווח – המגזר הפרטי יצפה לתזרים הכנסות קבוע שאינו תלוי בכמות ובאיכות של זרמי הפסולת. לכך יידרש הסכם מסוג. . 2

“Give Or Take”.5 חשיבותה של ערבות מסוג זה מודגשת לנוכח הציפייה והכוונה של הרשויות והציבור להפחית את כמויות 
הפסולת לאורך זמן.6

מחלוקות וסיום ההתקשרות – מכיוון שהחוזים הם ארוכי טווח, שינויים בציפיות, בתנאים או בטכנולוגיות יכולים לגרור שינויים . 3

להביא  שיוכלו  מהלכים  ולכלול  משבר  בעת  הצדדים  להתנהלות  התייחסות  לכלול  החוזה  על  החוזה.  סיום  לידי  יביאו  שאף 

לפתרון המחלוקות. אם הגיע החוזה לסיומו, על הנכסים לחזור לבעל המניות העיקרי – כלומר לגוף הציבורי. 
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4 חלק 

פתרונות מובילים

לאחר שבוצע ניתוח ראשוני של ישימות וסיכונים לכל אחד ממגוון הכלים שהעלו משתתפי המעבדה, נבחרו כלים פיננסיים מובילים 

לבחינה יותר מעמיקה. כל כלי קיבל ציון משוקלל לפי הקטגוריות של ישימות,7 סיכון8 ויכולת השפעה.9 תוצאות הניתוח מוצגות 

המנגנונים  פיילוט.  ומענקי  לאיג”וח,  מנגנון  יצירת  מחזורית,  הלוואה  קרן  הם  הנבחרים  הכלים  לראות,  שאפשר  כפי   .3 בתרשים 

המובילים כוללים שיתוף פעולה פרטי-ציבורי וסינדיקציה בנקאית להסדרת הלוואות. הקרן המחזורית נבחרה מהשיקולים האלה: 

מקור הכסף )קרן הניקיון( כבר קיים ואפשר למנף אותו; בעבר הייתה קיימת קרן דומה להנחת מערכות ביוב ברשויות; זמן ההטמעה 

קצר יחסית, ופתרון זה יוצר תזרים מזומנים עתידי להשקעות נוספת. פתרון האג”חים נבחר מהשיקולים האלה: יש לו יכולת היתכנות 

למזעור סיכונים ברשויות; עלות הון בו נמוכה; הוא מהווה קרש קפיצה לגיוס הון חדש לפרויקטים מסוג זה; הוא יבטיח תכנון עסקי 

נכון, והוא נותן יכולת ביצוע לרשויות המוכנות להיכנס לתהליך. מענקי פיילוט קיבלו עדיפות גבוהה מכיוון שחלק מהכסף כבר זמין 

בקרן הנקיון, וקיימים פרויקטים שמוכנים להתחלה מיידית. המענקים יכולים להוות דוגמה ליכולת השוק והמערכת להיכנס למהלך 

ההפרדה במקור, ולתת אינדיקציה לאיכות הפסולת המופרדת, לכמות הפסולת בזרמים השונים ולכמות התוצרים הניתנים למכירה 

והמשמשים כמקור לרווחים. 

3
ם י ש ר ת

ניתוח ישימות וסיכונים 

 קרן ההשקעות פרטית
 חוזה עתידי על פסולת

 הלוואת ניתנות להמרה

 איגרות חוב בנקאיות

 סינדיקציה בנקאית

 קרן ייעודית

 הטבות מס

 הערכות מיוחדת

 יצירת ביקושים לאנרגיה

 קרן הלוואות מחזורית

 "פיילוט"מענקי 

שיתוף פעולה פרטי  
 PPPציבורי 

 קרן רזרבית

 ציוותי פיתוח פרויקטים

 הלוואות לתכנון/מענקים
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 יותר        סבירות        פחות  

 ניתוח ישימות וסיכונים
   2011מכון מילקין  -מקור 

 שלב ווו
 
 

וו שלב הערכה יותר  
 
 

מקור: מכון מילקן, 2011.

מענקי פיילוט

ציוותי פיתוח פרויקטים

הלוואות לתכנון
קרן הלוואות מחזורית

סינדיקציה בנקאית

קרן ייעודית

קרן רזרבית

איגרות חוב בנקאיות

הלוואות ניתנות להמרה

 שיתוף פעולה פרטי 
ppp ציבורי

הטבות מס

יצירת ביקושים לאנרגיה

הערכות מיוחדת

קרן השקעות פרטית

חוזה עתידי על פסולת

יותר הערכה ותכנון
גבוהה    סבירות    נמוכה
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מכיוון שמענקי פיילוט מיושמים כיום במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה, ונושא שיתוף הפעולה פרטי-ציבורי סוקר בהרחבה 

במעבדה, נבחנה ישימות היישום של קרן מחזורית, אג”ח בנקאי וסינדיקציה בנקאית. טבלה 4 מסכמת את הנקודות העיקריות שעלו, 

ולאחר מכן מובא פירוט המגדיר את התנאים והעקרונות ליישום. 

ישימותתיאורמכשיר

קרן מחזורית: קרנות עם הון התחלתי ייעודי, 
שמסוגלות למחזר כספים להלוואות כדי 

לממן פרויקטים במקטעי זמן שונים לטווח 
זמן ארוך. הקרן למעשה משמשת כלי תיווך 

בין רשויות המדינה המבקשות לממן את 
הפרויקטים לבין גופים פיננסיים המחפשים 

אפיקי השקעה.

מנגנון המספק הלוואות לטווח 
ארוך לרשויות מקומיות שיממן 

את הקמת התשתיות עבור 
ההפרדה במקור, את מנגנון 

האיסוף, ופתרונות קצה לטיפול 
בפסולת הממוחזרת 

כבר קיימות קרנות דומות ומצליחות  �
בישראל 

אפשר להשתמש בחלק מהכנסות היטל  �
ההטמנה כדי לממן את ההלוואות

צריך: חלוקת רווחים בהווה  �
זמן הטמעה: 6-9 חודשים  �

אג”ח בנקאי: גיוס כספים משוק ההון; 
המדינה או כמה רשויות מאגדות כמה 

פרויקטים ומנפיקות אג”ח כנגדם. כך קטן 
הסיכון לאי-החזר ההלוואה. הנפקת האג”ח 

נעשית ברמה הממשלתית ולא ברמה 
המקומית, ועלויות התיווך הפיננסי קטנות.

יש ליצור רשות פיננסית מקומית 
שתאחד את החובות העירוניים 
בהקשר של פסולת מוצקה כך 

שתהיה נגישות לכניסת הון, 
שיתוף של כל הסיכונים במקום 

אחד תוך כדי הקטנת מרכיב 
הסיכון 

כיום לא קיימים גופים פיננסיים בעלי  �
סמכויות שלטוניות 

יש לפתח מנגנון פיננסי הולם כדי להקל  �
את הכניסה לשווקים פיננסיים 

תכנון אג”ח בעל דירוג תחרותי שידורג גם  �
על ידי סוכנויות דירוג בינלאומיות 

צריך: רשות פיננסית סטטוטורית  �
זמן הטמעה: 1-2 שנים  �

סינדיקציה בנקאית: הלוואות אשר ניתנות על 
ידי כמה בנקים ישירות לרשויות המקומיות. 
מקור מימון זה מאפיין בדרך כלל פרויקטים 

קצרי טווח )עד 5 שנים(.

סיוע לבנקים בהשתתפות 
בהלוואות לפרויקט יחיד, כך 

שדרישות ההון יוקטנו והסיכון 
יפוזר בין כמה מלווים 

בנקים משתתפים בסינדיקציה בעסקי  �
הנדל”ן ולמימון פעולות עסקיות 

הבנקים מעוניינים  �
יש למצוא בנקים המוכנים להשתתף  �

בתוכנית 

1: קרן מחזורית פתרון מוביל 
הגדרה: קרנות מחזוריות משמשות ככלי תיווך בין רשויות המדינה המבקשות לקדם ולממן פרויקטים, ובין גופים פיננסיים ומשקיעים 

ישמשו  ואשר  כהלוואות  שיינתנו  כספים  למחזר  המסוגלות  התחלתי  הון  עם  בקרנות  מדובר  השקעה.  אפיקי  המחפשים  פרטיים 
למימון פרויקטים במקטעי זמן שונים.10

עקרונות תפעול:11

איגוד פרויקטים: איגוד פרויקטים מאפשר להוזיל את עלויות ההלוואות וכן מאפשר לתת הלוואות לפרויקטים קטנים בהיקפם. אם 

מונפק אג”ח כנגד אגד פרויקטים, אפשר לחסוך את עלויות ההנפקה עבור כל פרויקט, וסיכון המשקיעים באג”ח פוחת. אם פרויקט 

מסוים מתקשה להחזיר את חובותיו, ההפסד הכספי יהיה קטן יותר.

4
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חלופות פיננסיות למימון פרוייקטים בפסולת יצוקה
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ולתפעול  ההלוואה  להחזר  מלכתחילה  מיועדים  אשר  רווחים  הפרויקט,  מרווחי  מתבצע  ההלוואה  החזר  ייעודי:  מזומנים  תזרים 

הפרויקט בלבד. לפיכך יש לבנות את תזרים המזומנים של הפרויקט כך שהתזרים השוטף גבוה מהסכום הנדרש להחזר ההלוואה, 

כדי לא לפגוע בהחזר החוב במקרה של אי-עמידה בתזרים.

מעורבות הממשלה בקרן: יש להגדיר בצורה מדויקת את חלוקת העבודה בין הממשלה לבין בעלי העניין בקרן: את זכות החלטה 

יכולת ההחזר של מקבלי ההלוואות, פיקוח על התקדמות הבנייה  והאחריות בעניין קביעת סדר העדיפויות לפרויקטים, הערכת 

והחזרי הכספים מהלווים. אמנם המדינה מעורבת בקרן בתור משקיעה, אך יחד עם זאת יש לה אינטרס ואחריות שונים מאלו של 

המשקיע הפרטי בקרן. כמו כן, אפשר לצפות מהמדינה לספוג את הסיכון הטמון בפרויקטים יותר מהמשקיעים הפרטיים, כלומר 

המדינה תהיה השנייה שתקבל את כספה בחזרה, לאחר המשקיע הפרטי, במקרה של קשיי פירעון.

פיתוח פרויקטים: קרנות מחזוריות יכולות להיות מנגנון מימוני אשר יותנה באבני דרך לאורך הפרויקט, כגון תכנון הפרויקט, פיתוח 

המודל וההטמעה, או יכולות להינתן כסכום קבוע התלוי בהצלחת הפרויקט.

כפי שאפשר לראות בתרשים 4, בסיס ההון של הקרן הוא ממקורות ממשלתיים, ממקורות פילנתרופיים וממשקיעים הרוצים לבצע 

השקעה חברתית נושאת תשואה. אפשר למנף את בסיס ההון באמצעות הנפקת איגרות חוב ייעודיות, כך שהכנסות ההנפקה יחד 

עם בסיס ההון יעברו לקרן.12 זהו למעשה מימון משותף של המדינה והרשות, שמצד אחד מקבלת את התקציב ומצד שני מחויבת 

להגדילו ב 20 אחוזים. אותה הרשות יכולה להיות גם אגד רשויות, חברה לפיתוח כלכלי, או לכלול שיתוף פעולה עם גוף פרטי.

4
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מבנה הפעולה של קרן מחזורית

מקור: שירי חפר, מודל אינטגרטיבי לטיפול בפסולת מוצקה, מחקר מס’ 47, עמוד 24, תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן, 2011.

משקיעים פילנתרופיה ממשלה

בסיס הון ראשוני

קרן מחזורית לניהול 
פסולת מוצקה

נית רו ם, חברה עי ד ערי גו ppp, אי ואה:  נושא הלו ף  גו

הקמת תשתיות 
ומתקני טיפול

מקורות הכנסה 
מזדמנים

מקורות הכנסה 
קבועים
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תנאים פיננסיים:

ריבית: קביעת אחוזי הריבית צריכה להתבסס על עלויות ההשקעה, על מידת הסיכון להצלחת הפרויקט ועל עלויות הניהול. יחד עם 

זאת, הקרן יכולה לתת הלוואות בריבית אטרקטיבית לפרויקטים בעלי עדיפות לאומית או לפרויקטים אשר משיגים כמה מטרות 

לאומיות )כגון איגוד רשויות מקומיות או הקמת מתקני קצה באזורים מרוחקים או אזורים המאוכלסים פחות(

מועדי פירעון: קרן מחזורית יכולה לספק הלוואות לטווחי זמן משתנים. ככלל, ככל שזמן ההלוואה קצר יותר, אפשר למחזר את 

הכספים ולתת הלוואות חדשות מהר יותר. כמו כן, הלוואות לזמן קצר הן בעלות ריבית נמוכה יותר לקרן, ולכן צריך להיות איזון בין 

היקף ההלוואה לבין כיסוי הוצאות הקרן.

ביטחונות: קרן מחזורית יכולה לממן 100% מההלוואה. במקרה כזה הקרן תהיה נושה מועדפת )באותו סדר עדיפות כמו הלקוחות 

והנכסים(. עם זאת, מקובל שהקרנות מעניקות הלוואות יחד עם מלווים נוספים, ואז מעמדן של הקרנות משני יחסית לשאר המלווים 

מבחינת מתן הערבויות וההשתתפות בתזרים המזומנים, בהתאם לערך הפרויקט.

ניהול: קרן זו יכולה להיות מנוהלת על-ידי משרד ממשלתי, רשות ממשלתית או גוף ייעודי חוץ-ממשלתי. 

מקבלי ההלוואות: הקרן תעניק הלוואות לגופים אשר אחראים על קידום וביצוע של פרויקטים המשרתים את ייעוד הקרן בכל הקשור 

יקימו  אשר  והציבורי  הפרטי  המגזר  מן  המורכבים  פעולה  לשיתופי  או  רשויות  לאגד  מקומיות,  לרשויות  מוצקה:  פסולת  לניהול 

תשתיות להפרדה במקור, מתקני מיון ומתקני טיפול בפסולת המופרדת.

יתרונות: יתרונותיהן של הקרנות המחזוריות על-פי המודל האמריקאי הם: איגוד כמה פרויקטים כדי להקטין את סיכון אי-החזר 

הלוואה; הנפקת איגרות חוב ברמה ממשלתית במקום ברמה מקומית; הקטנת עלויות תיווך פיננסיות.

2: איגרות חוב מוניציפאליות פתרון מוביל 
הגדרה: איגרת חוב היא מכשיר חוב סחיר המונפק על-ידי לווה לתקופת זמן קצובה, ומשלם במועדים הקבועים מראש ריבית למחזיקי 

האיגרת )על-פי תנאי האיגרת(, עד למועד הפדיון שבו מוחזרת יתרת ההלוואה )הקרן(. רכישת איגרת חוב כמוה כנתינת הלוואה 

לגורם המנפיק.

אפשר לתאר את מנגנון האג”ח באופן הבא:
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5, אגרות החוב המוניציפאליות מונפקות על-ידי רשויות מקומיות )רשות אחת או אגד רשויות( או  כפי שאפשר לראות בתרשים 

על-ידי גופי השלטון המקומי כדי ללוות כספים למימון פעולתם. ההלוואות ניתנות כנגד תקבולי מסים עירוניים או רווחים הצפויים 

ההון.  בשוק  אותן  למכור  יכול  והמלווה  סחירות,  אלו  חוב  איגרות  להלוואה.  משועבדים  הפרויקט  נכסי  ולרוב  ספציפי,  מפרויקט 
בארה”ב, הכנסות הריבית המתקבלות מאיגרת חוב מוניציפאלית פטורות ממס.13

עקרונות תפעול:

 ישנם שני סוגים של אג”ח מוניציפאלי:

General Obligation – איגרת חוב המשמשת לכיסוי גירעונות הרשות ומימון פעילות שוטפת. החזר החוב מתבצע באמצעות . 1
הכנסותיה השוטפות של הרשות המקומית, ללא שריון הכנסות מסוימות. לפיכך נדרשת יציבות פיננסית ברורה כתנאי לשימוש 

במכשיר זה . בישראל יכולות לגייס אג”ח מסוג זה רשויות איתנות עם עודף תקציבי, כגון תל-אביב ורעננה.14

Revenue Bond - איגרת חוב המונפקת בהיקף התואם את כניסת המזומנים הצפויה מפרויקט. לעתים כדי לגייס אג”ח מסוג . 2
זה מוקמת חברה עירונית נפרדת. באופן זה לא מתבצע שעבוד של כספי תקציב, והסיכון לקבלת האשראי פוחת במידה ניכרת. 

למעשה יש כאן היוון לערך נוכחי של תזרים הכנסות עתידי מפרויקט, והפירעון יבוצע מהתזרים של אותו פרויקט. לפיכך, יש 

לבנות את תזרים המזומנים של הפרויקט כך שהתזרים השוטף גבוה מהסכום הנדרש להחזר ההלוואה, כדי שלא לפגוע בהחזר 

החוב במקרה של אי-עמידה בתזרים.15 

מקורות: בסיס ההון הנצבר הוא כספי שוק ההון, כלומר כספים השייכים למגזר הפרטי והציבורי. 

5
ם י ש ר ת

מבנה הפעולה של אגרות חוב מוניציפאליות

מקור: שירי חפר, מודל אינטגרטיבי לטיפול בפסולת מוצקה, מחקר מס’ 47, עמוד 26, תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן, 2011.

1. אג“ח מוניציפלי

 4. חברת 
חשמל/ מפעלי 
מיחזור/ חקלאים

3. מפעלי קצה 
בטיפול בפסולת

2. רשות מקומית

ממשלה: ערבויות 
ובטחונות

 ממשלה:
 תמריצים כגון פטור 
ממס על רווחי אג“ח

גיוס כספים

 הכנסות ממכירת ח“ג
ממוחזרים/ דשן/ ארגיה

השקעה
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תנאים פיננסיים:

ריבית: קביעת אחוזי הריבית צריכה להתבסס על עלויות ההשקעה, על מידת הסיכון להצלחת הפרויקט ועל עלויות הניהול. ככל 

שהפרויקט מסוכן יותר או שהרשות איתנה פחות, הסיכון עולה ואיתו מחיר האג”ח. הריבית לאורך חיי האג”ח קבועה. בארה”ב, מכיוון 

שרוב איגרות החוב העירוניות פטורות ממס, הריבית נמוכה יחסית ומעודדת רשויות מקומיות ללוות כספים באמצעות מנגנון זה.

מועדי פירעון: ככל איגרת חוב, גם איגרת חוב מוניציפאלית מחזירה תשלומי ריבית בתום כל תקופה קצובה )רבעון, חצי שנה או שנה(, 

והקרן נפרעת לאורך חיי האיגרת במרווחים קבועים או בסוף חיי האג”ח. אורך חיי האיגרת תלוי בסוג האיגרת: כאשר מדובר באיגרת 

הכנסה אשר מונפקת כנגד פרויקט מסוים, אורך חיי האיגרת הוא 10-30 שנה, אך לא יותר מ-120% מאורך החיים של נכסי הפרויקט 

.)revenue bond שכנגדו נלקחה ההלוואה )במקרה של

ביטחונות: אם מדובר באג”ח General Obligation, הרשות צריכה להוכיח איתנות פיננסית ועודף תקציבי. אם מדובר בגיוס כספים 

כנגד רווחים צפויים מפרויקט צפוי, על הרשות להוכיח קיום ביטחונות. אלה יכולים להיות מכמה סוגים: א. ערבות מדינה, כדי לעודד 

מהלך זה. ב. שעבוד הנכסים של הפרויקט המוקם, ובמקרה של מפעלי טיפול בפסולת - שעבוד המבנים. ג. זרם הכנסות כגון מסים 

עירוניים או הכנסה אחרת, אשר ישמשו את הרשות רק במקרה של חדלות פירעון.

עמלות: ככל שהעסקה מורכבת יותר היא תכלול תשלומי עמלות גבוהים יותר למעורבים בבניית העסקה, אך אפשר לכלול את עלויות 

העמלה בעלות העסקה הכוללת ולהפחיתם לאורך חיי ההלוואה כחלק מההלוואה עצמה.

ניהול: הניהול יכול להתבצע על-ידי אגף רלבנטי ברשות המקומית או על-ידי חברה ייעודית לניהול הפרויקט, כגון תאגידי המים 

והביוב.

שותפים פוטנציאליים: ממשלה – הממשלה יכולה לערוב לאגרות החוב או לספק להן ביטחונות, ובכך להוזיל את מחירן. שותפים 

פוטנציאליים נוספים הם בנקים או חברות פיננסיות אשר יעזרו בכל תהליך ההנפקה.

מקבלי ההלוואות: רשויות מקומיות או חברות ייעודיות השייכות לרשות אשר קמות למטרה ספציפית, כגון תאגידי הביוב בארץ. גופי 

השלטון המקומי יכולים לאגד כמה פרויקטים של רשות אחת או של כמה רשויות ולהנפיק אג”ח עבור מימונם. באופן זה מופחת 

הסיכון הגלום בכל פרויקט )מימון צולב(, וכן נחסכות עלויות עסקה. 

יתרונות:

ייעול עלויות האשראי של הרשות. �

לעתים זו האפשרות היחידה לקבלת הלוואות. חלק מן הרשויות נאלצות ללוות בריבית גבוה מהריבית הנהוגה בשוק, ולחלקן  �

הבנקים מסרבים לתת הלוואות עקב הגירעונות הרבים.

הארכת תקופת הפירעון של ההתחייבויות והקלה על העומס הכספי של הרשות. �

צמצום היקפי השעבודים שהרשות המקומית מעמידה לצורך גיוס כספים. �

הפחתת התלות של הרשויות המקומיות בשלטון המרכזי, בזכות הקטנת חלקו של המימון הממשלתי מסך התקציב של הרשות.16  �

קיימת אפשרות למחזר את החוב באמצעות הנפקת סדרת אג”ח נוספת. �

גיוון מקורות המימון מגביר את התחרותיות על גובה הריבית בהלוואות לרשויות המקומיות, דבר אשר מביא בדרך כלל לידי  �
הפחתת הריבית.17

גיוון מקורות המימון מאפשר לפתח ולקדם פרויקטים חברתיים-כלכליים ולהיכנס לפרויקטים שעד היום לא עסקו בפיתוחם. �
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באופן כללי, גיוס הון באמצעות איגרות חוב הוא אמצעי חדש יחסית בישראל. עד היום השתמשו בו רק ארבע רשויות מקומיות מתוך 

253. על-פי חוק יסודות התקציב, הנפקת האיגרות המוניציפאליות מותנה באישורם של שר האוצר ושל שר הפנים. ארבע הרשויות 

שבהן בוצעה הנפקת איגרות חוב מוניציפאליות עד כה הן רמלה, רעננה, יהוד ואילת. בנובמבר 2005 גייסה רמלה כ-140 מיליון שקל 

בריבית צמודת מדד של 5.9%; ביולי 2006 גייסה רעננה אג”ח לכיסוי גירעונות בסך 150 מיליון שקל בריבית צמודת מדד של 5.35%; 

באוגוסט 2006 גייסה יהוד-נווה מונוסון, באמצעות חברה ייעודית, כ-100 מיליון שקל בריבית צמודת מדד של 5.8%; ואילת גייסה 80 

 .General Obligation מיליון שקל מאיג”וח הארנונה. ברעננה הונפקה איגרת חוב מסוג

3: סינדיקציה בנקאית פתרון מוביל 
הגדרה: הלוואות הניתנות על-ידי כמה מלווים, כאשר היוזמה, הגדרת המבנה ותנאי ההלוואה, הניהול והפיקוח מתבצעים על-ידי בנק 

מסחרי אחד ולעתים יותר, אשר נקראים מארגני הסינדיקציה.15 מבנה הפעולה של סינדיקציה בנקאית מתואר בתרשים 6.

עקרונות תפעול:

 איגוד פרויקטים: איגוד פרויקטים מאפשר להוזיל את עלויות ההלוואות וכן מאפשר לתת הלוואות לפרויקטים קטנים בהיקפם. אם 

פרויקט כלשהו מתקשה להחזיר את חובותיו, ההפסד הכספי יהיה קטן יותר. 

ולתפעול  ההלוואה  להחזר  מלכתחילה  מיועדים  אשר  רווחים  הפרויקט,  מרווחי  מתבצע  ההלוואה  החזר  ייעודי:  מזומנים  תזרים 

הפרויקט בלבד. לפיכך יש לבנות את תזרים המזומנים של הפרויקט כך שהתזרים השוטף גבוה מהסכום הנדרש להחזר ההלוואה, 

כדי שלא לפגוע בהחזר החוב במקרה של אי-עמידה בתזרים.

קיימים כמה סוגים נפוצים של שיתופי פעולה בין הבנקים המשתתפים בסינדיקציה:18

חיתום מלא: המארגן ערב לכל גובה ההלוואה, והיוזם מציע את ההלוואה לגופים נוספים הרוכשים חלקים מסוימים בהלוואה. . 1

לעתים היוזם מחזיק אחוזים גדולים יותר בהלוואה, וזאת כאשר היא לא נמכרה במלואה.

Best Effort: המארגן ערב לסכום חלקי מההלוואה המקורית, אך מנסה לשווק את כולה.. 2
Club Deal: ההלוואה משווקת לכמה לווים, כאשר היוזם מחזיק חלקים שווים בהלוואה כמו שאר הלווים. סוג הלוואה זה נפוץ . 3

יותר בהלוואות שגובהן עד 150 מליון אירו, ובדרך כלל המשתתפים יהיו בנקים בלבד.
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מקור: חפר שירי, מודל אינטגרטיבי לטיפול בפסולת מוצקה, מחקר מס’ 47, תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן, 2011, עמוד 29.

כשותפים  שיצטרפו  המוסדי  השוק  וחברות  פיננסיות  חברות  כספי  או  הבנקים  כספי  כמובן  הוא  להלוואה  ההון  מקור  מקורות: 

לסינדיקציה. כפי שאפשר לראות בתרשים 6 ערבות להלוואה יכולה להינתן על-ידי שעבוד נכסי המפעלים שיוקמו )או נכסים אחרים 

אשר נמצאים בידי הרשויות(, או כנגד קרן ייעודית אשר מקורותיה יכולים להיות כספי רשויות מקומיות )כאשר מדובר ברשויות 

הבנקאית.  הסינדיקציה  בתנאי  נוספת  הלוואה  לקיחת  או  הניקיון  מקרן  כספים  הקצאת  כגון  ממשלתית  ייעודית  קרן  או  חזקות(, 

הלוואה זו תושקע באפיקים רווחיים, כך שתשואת הריבית עליהם תהיה גבוהה מריבית ההלוואה.

תנאים פיננסיים:

עמלות: בהלוואת סינדיקציה קיימות עמלות רבות, בהן אפשר למנות:

עמלת מארגן: משולמת על-ידי מבקש ההלוואה למארגן ההלוואה בגין חיתום וארגון ההלוואה )עמלה חד-פעמית(. �

עמלת ניהול: עמלה שנתית המשולמת לבנק או לבנקים המנהלים את הסינדיקציה. �

עמלת “ריטייל”: עמלה המשולמת על-ידי המארגן למלווים השונים )עמלה חד-פעמית(.  �

עמלת התחייבות: עמלה המשולמת למלווים בגין הלוואות שלא נפרעו. �

6
ם י ש ר ת

אופן הפעולה של סינדיקציה בנקאית

רשות מקומית

 ממשלה/ רשות מקומית
- קרן רזרבית משועבדת 

להלוואה החזר הלואה 

 מפעלי קצה
בטיפול בפסולת

 חברת חשמל/ 
מפעלי מיחזור/ חקלאים

השקעה

גיוס כספים

 הכנסות ממכירת ח“ג
ממוחזרים/ דשן/ ארגיה

החזר הלוואה

סינדיקציה בנקאית
בנק

שוק מוסדי
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ריבית: גובה הריבית נקבע על-ידי הבנקים, ולרוב מדובר בריבית השוק צמודה למדד. גובה הריבית משתנה בין עסקת סינדקציה אחת 

לאחרת ותלוי במדיניות הבנק או הבנקים המארגנים וכן במספר הבנקים אשר לוקחים על עצמם את הסיכון לאי-החזר ההלוואה.

מועדי פירעון: סינדיקציה בנקאית יכולה לספק הלוואות לטווחי זמן משתנים, אך בדרך כלל מדובר בהלוואות לטוח קצר עד בינוני, 

בין שנה לחמש שנים, המאפיינות את מדיניות ההשקעות והלוואות של הבנקים.

ביטחונות: בהתאם למבנה הסינדיקציה ייתכן כי בנק אחד יהיה ערב לכל ההלוואה )מבנה חיתום מלא( או שהביטחונות יחולקו בין כל 

הבנקים על-פי גודל ההלוואה וחלקם בתזרים המזומנים. הביטחונות תלויים בערך ובמידה של נזילות הנכסים המשועבדים להלוואה. 

במקרה של מתקני פסולת, מדובר בנכסים קבועים שעקב חשיבות ייעודם יהיה קשה להמירם לייעוד אחר )עקב מגבלות ציבוריות(. 

לכן, סביר שהבנקים ידרשו ערבויות נוספות כדי לתמוך בהלוואה. נכסי מפעלי הקצה או קרן ייעודית/רזרבית אשר מקורותיה יהיו 

כספים ממשלתיים יכולים לשמש כביטחונות להחזר ההלוואה.

ניהול: המארגן למעשה מגייס הון עבור לווה, והלווה משלם ליוזם עמלה עבור השירות. באופן טבעי, ככל שההלוואה גדולה ומורכבת 

יותר והסיכון הגלום בה גדול יותר, גם הריבית המשולמת תהיה גדולה יותר.

שותפים פוטנציאלים: בנקים בארץ ו/או בחו”ל, חברות פיננסיות, קרנות הון סיכון, קרנות הון והשוק המוסדי.

מקבלי ההלוואות: סינדיקציה בנקאית היא כלי מימוני נפוץ מאוד בעולם וגם בארץ. מקבלי הלוואות הם בדרך כלל חברות פיננסיות, 

יקימו תשתיות  אך אין מניעה שגם רשויות מקומיות, אגד רשויות או שיתופי פעולה המורכבים מן המגזר הפרטי והציבורי אשר 

להפרדה במקור, מתקני מיון ומתקני טיפול בפסולת, ייהנו מהלוואה מסוג זה.

יתרונות:

הלוואות סינדיקציה בדרך כלל זולות יותר. �

הן עסקאות בעלות ניהול יעיל יותר של הון וסיכון, מכיוון שליוזם יש האפשרות להחליט איזה נתח מההלוואה להשאיר לבנק  �

ואיזה למכור לגופים אחרים.

הן ממומנות על-ידי גופים רבים שחולקים את הסיכון הגלום בעסקה. �

מדובר בעסקה המאפשרת ליזם לגבות עמלות על ארגון ההלוואות. �

מדובר בהזדמנות לגייס כמה בנקים, בהם בנקים זרים, לשם מימון ההלוואה. �

ומגופים  ביותר להלוואת כספים מהבנקים, מגופים פיננסיים  1999 הפכו הלוואות סינדיקציה באירופה לדרך הדומיננטית  משנת 

מוסדיים. בארץ זה מנגנון הלוואות מקובל. אחת העסקאות המפורסמות היא עסקה של בתי זיקוק חיפה שנוהלה על-יד בנק הפועלים 

)היוזם( ובשיתוף עם בנק לאומי, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, בנק מזרחי, בנק איגוד, עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות, וכן 
חברות הביטוח כלל והראל.19
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במסגרת “מהפכת הפסולת” שמוביל המשרד להגנת הסביבה ניתנת הזדמנות פז לשדרג את הטיפול בפסולת מוצקה ולהפוך אותה 

ממטרד למשאב, תוך יצירת מגוון הזדמנויות עסקיות. 

במקום לתת מענקי תמיכה חד–פעמיים, שבהם נעשה שימוש מוגבל בפוטנציאל המימון, אפשר לשלב מגוון מכשירים פיננסיים 

לשימוש בפלטפורמות שונות. כדי למנף את תוצרי המעבדה, מומלץ לנקוט מיד בצעדים הבאים: 

לקבוע סדר עדיפויות לפתרונות שהוצגו על בסיס בחינת ישימותם במציאות הישראלית. יש לבחון כיצד המודלים המוצעים . 1

יכולים להיות מיושמים בצורה הטובה ביותר בישראל, על בסיס המדיניות, החוקים והתקנות הקיימים.

לבחון לעומק את הפתרונות המובילים ואת התאמתם לבעיות בטווח הקצר ובטווח הארוך: לבנות מודל לבחינת הכלים השונים, . 2

הכולל תרחישים שונים עם נתוני אמת של העלויות והרווחים הצפויים מהפעילויות השונות, בהסתמך על התכניות שהגישו 

הרשויות השונות ועל עבודות המחקר שמבצעת היחידה הכלכלית של המשרד להגנת הסביבה בנושא. המודל יהיה בנוי בראייה 

אינטגרטיבית, ובעלי עניין שונים יוכלו לבחון את רווחיות הפרויקטים מנקודות מבט שונות )רשויות, משקיעים, ממשלה וכו(. 

הבחינה יכולה להיעשות בעזרת פיתוח כלים להערכת הפתרונות השונים, כולל מודלים של מימון מדרגי במגוון של תרחישים 

שונים.20 

להתחיל לתכנן פרויקטים במימון משותף של השוק הפרטי על-ידי יצירת מנגנוני PPP לשיתוף פעולה ציבורי-פרטי במתכונת . 3

הדומה לנעשה בגרמניה ובמקומות נוספים שנסקרו. יש להתחיל בתהליך עם משרד האוצר ולזהות פרויקטים שעשויים להתאים 

לשותפויות ציבוריות-פרטיות בסדרי גודל קטנים ובינוניים.

בהקמת מודל PPP שיתאים למימון פרויקט הפסולת המוצקה בישראל יש לשקול את הנושאים האלה:. 4

להתחיל בפרויקטים בעלי היקף כספי נמוך יחסית, עם פוטנציאל להרחבה. �

במקרה של רשויות קטנות, שבהן הכמות הנאספת, הממוחזרת והמושבת אינה יכולה להיות כדאית בייצור הכנסות בהיקף  �

המתאים לפרויקט PPP, אפשר לאחד את כל רכיבי ניהול הפסולת תחת פרויקט אחד או לאחד כמה רשויות תחת פרויקט 

PPP אחד. 
נוסף על רווחים ממכירת אנרגיה מושבת, יהיה צורך לזהות מקורות הכנסה זמינים נוספים כדי ליצור הון זמין וגמיש למימון  �

הפרויקט.

לרווחים  � )וכן  הפסולת  זרמי  הפחתת  של  הלאומיות  למטרות  להתאים  צריכים  העסקיים  המודלים  ומבנה   PPP הסכמי 

הפוטנציאליים הנובעים מהם(. ייתכן שיהיה צורך לכלול פסולת תעשייתית או קבלת פסולת ממקורות מרוחקים יותר.

יש להקים מקור זמין של כספים למימון ההלוואות או להשקעות ההון הראשוניות. אפשרות אחת היא קרן מחזורית או קרן  �

רזרבית שתתגמל את ה-PPP על-פי השגת מטרותיו הלאומיות.

להקים צוות משותף למכון מילקן המרכז לישראל ולמשרד להגנת הסביבה לשם קידום העבודה השוטפת ובחינת הפתרונות . 5

התומכים בקבלת החלטות בדרג מנכ”ל וסמנכ”לים. 

להקים מנהלת מקצועית במשרד להגנת הסביבה לטיפול בנושא הפסולת המוצקה ולתמיכה בתכנון וביצוע בפועל. צוות זה . 6

יכלול אנשים טכניים ואנשים בעלי רקע בכלכלה ובמימון פרויקטים. 

להקים קבוצת עבודה לנושא המימון בשיתוף משרד האוצר, הבנקים ונציגי שוק ההון. הקבוצה תהיה מעורבת בבחינת הפתרונות . 7

השונים, תוך מתן משוב רלוונטי בזמן אמת עם נתונים מהשטח.

לשלב מתקני קצה ניסיוניים בתורbeta-sites של טכנולוגיות חדשות מובילות בתחום הטיפול בפסולת. . 8

סיכום והמלצות להמשך עבודה
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חץ אקולוגיה והנדסה אוברסיס 
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גדי רוזנטל
חברת כיוון – אסטרטגיה, כלכלה 
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זה נושא חשוב תחת מטריית החוקים האירופית והגרמנית, מכיוון ששינוים   2
 עלולים להזיק לחוזים ארוכי טווח הדרושים 

להשקעות פרטיות.

על-פי חוקי הרכש האירופיים, כל התקשרות בין המגזר הציבורי למגזר   3
הפרטי צריכה להתנהל באמצעות מכרז. יש לכך רק יוצא דופן אחד, והוא 

“In-house Business”. הכוונה היא שהגוף הציבורי מתקשר עם גוף פרטי, 
אך החוזה וההתקשרות מנוהלים ומוחזקים ברוב יחסי על-ידי הגוף הציבורי 

)שותף עיקרי(. במקרה כזה ההתקשרות לא חייבת להיות מנוהלת בצורת 
מכרז.

בגרמניה, היתרון של השותף הציבורי הסתמך על זיכויים ממס הניתנים   4
לרשויות המקומיות. כמו כן יכולות הרשויות המקומיות ללוות בריבית 
נמוכה מאוד, שכן הן מדורגות AAA. בישראל המצב שונה והיתרון של 

השותף הציבורי יבוא לידי ביטוי על-ידי יצירת קרן רזרבית/מחזורית או 
כלי מימוני אחר שישמש כביטחונות כנגד ההלוואות שיילקחו )ראו פרק 

המלצות(.

הגוף הציבורי זיהה את הביקוש לפסולת ומחויב תחת ההסכם לכך שכמות   5
זו אכן תגיע בתקופת זמן מסוימת. אם לא, המגזר הציבורי ייאלץ לשלם את 

ההפרש.

כשפרויקט ה-PPP מסתמך על זרמי פסולת ארוכי טווח בתור מקור הכנסות   6
עתידי, ומצד שני, כאשר מטרת הציבור והרשויות להפחית את הפסולת ככל 
האפשר, למעשה נוצרים אינטרסים צולבים. על-פי הניסיון שנצבר בגרמניה, 
במקרים שבהם זרם הפסולת הולך ופוחת אפשר לכלול במערכת גם פסולת 

תעשייתית או פסולת ממקורות רחוקים יותר. בכל מקרה, החוזים בין 
השותף הפרטי לשותף הציבורי למעשה יהיו מסוג “Bring or Pay”, או כל 

התאמה אחרת, כך שיהיה אפשר להסתמך על זרם הכנסות יציב.

הישימות נבחנה על בסיס המהירות - היכולת לביצוע בטווח המיידי או   7
הקצר, החקיקה קיימת, הרגולציה ותכנון הפרויקט; תכולה - בעלי עניין 

שיוכלו לבצע תכניות עם הצוותים הארגון והמבנה הקיימים; דרישה - 
שווקים קיימים, הסרת חסמים לכניסה מיידית; הון - קיימים מקורות מימון.

הסיכון נבחן על בסיס פוליטי - קבוצות פוליטיות בעלות אינטרסים   8
מנוגדים, תמיכה, כל הצדדים מרוויחים; פיננסיים - סיכונים מובנים, הקלות 

ואיבוד שליטה; הטמעה - יכולת להטמיע את התכנון המקורי, בנייה 
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המעבדות לחידושים פיננסיים® מאגדות חוקרים, קובעי מדיניות ואנשי מקצוע מתחום העסקים והכספים כדי ליצור פתרונות מבוססי שוק לאתגרים בתחום העסקים 
והמדיניות הציבורית. המשתתפים שוקלים ומעצבים מבני הון חלופיים בעזרת מקרי בוחן אמיתיים וֵתאורטיים, ולאחר מכן מיישמים עליהם טכנולוגיות כלכליות מתאימות.
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