
 

 

 

 אגרת ביוב אחידה

 

עד היום, בהתאם להחלטות עבר במליאת המועצה, נקבעו תעריפי אגרה 

שונים לכל אחד מיישובי המועצה. חישוב האגרה נערך  בהתאם להוצאות 

אע"פ שמשק הביוב הינו משק  אחזקת המערכת שנרשמו בכרטסת הנה"ח.

 כספים סגור ברמה המועצתית נרשמות הכנסות והוצאות לפי ישוב.

שות המים מובילה את המועצות האזוריות לקביעת תעריף אחיד לכל ר

הנכסים במועצה, מתוך ההנחה כי על שירות זהה  משלמים תשלום זהה. 

 48קביעת תעריף מפורט לפי ישובים הינו חריג במועצות האזוריות, מתוך 

)ביוב(" רק בשתי  –המועצות האזוריות הכלולות ב"כללי הרשויות המקומיות 

קיים עדיין תעריף מפורט ע"פ ישובים:  מוא"ז בני שמעון ומוא"ז יואב.  מוא"ז

במוא"ז יואב נמצאים כעת בהליך בהאחדת התעריף לתעריף כלל מועצתי. 

 -בשלוש מועצות אחרות )מגידו, שער הנגב וחוף כרמל ( חולקו התעריפים ל

ת קבוצות  בעקבות חלוקות אחריות בעיקר. ככל הנראה גם אצלנו האגרו 2

 של "עידן הנגב" יהיו מופרדות.

אגרה אחידה מפשטת מאוד את הטיפול בנושאי הביוב השונים ובכללם: 

הקטנת הבירוקרטיה, שיפור הליכי גביה, שיפור תהליכי בקרה תקציבית 

 ופישוט הליכי אישורים ברשות המים.

הנחת העבודה שלנו היא שבסופו של דבר רשות המים תקבע תעריפים 

לכל התושבים. בתחילה בתאגידי המים העירוניים  ובהמשך  אחידים בביוב

 גם ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות.

 תמונת מצב:

למעט הישובים; שומריה, כרמים, להב שובל וחצרים להם מערכות 

עצמאיות, המועצה מספקת שרותי ביוב לכל יתר יישוביה, בחלק מהישובים 

ע"י הישוב. בכל ההרחבות בישובים  איסוף הפנים בישוב הישן עדיין מתבצע

 המועצה היא ספקית שרותי הביוב.

ם ומזרימה שפכים לשלושה מטשי"ם אזוריים יהמועצה מטפלת בשני מטש"

 חיצוניים בבעלות גופים אחרים, להם משולם תשלום עבור טיהור השפכים.

בעתיד הקרוב יבוטלו מט"ש קמה ומט"ש שובל ושפכי הישובים יוזרמו 

 ט"ש רהט.לטיהור במ



 

 

 

 

 התחשיב החדש של אגרת הביוב נערך בשיטה הבאה:  

 חישוב עלויות תפעול

רוכזו כל עלויות התפעול של מערך הביוב במועצה הכוללות בין היתר את 

 המרכיבים הבאים:

 )הוצאות תפעול שוטף )חשמל, חומרים, קבלן אחזקה 

 )שכר עבודה ותקורות )חדש 

 עבודות קבלנים 

 תשלומים למט"שים 

 תקשורת 

 ...עוד 

ביב ציבורי )מערכת האיסוף  –עלויות אלה חולקו למרכיבי המערכת 

השכונתית(, הולכה )קווי הולכה ותחנות סניקה(, טיהור השפכים 

 )במט"שים(.

רוכזו כמויות השפכים בכל אחד מהישובים בהתאם למרכיבי המערכת 

 )ציבורי, הולכה, טיהור(

בהתאם להוצאות וכמויות נערך תחשיב אגרה לכל אחד מהמרכיבים 

 השפכים.

 קרן שיקום

בהתאם להנחיות רשות המים על הרשות לקבוע אגרת שיקום וזאת לצורך 

ביצוע תחזוקה יזומה, שיקום המתקנים בעקבות בלאי תפעולי וכן תיקון 

תקלות פתע נרחבות )"קטסטרופות"( אשר להן אין כיסוי באגרת התפעול 

יס תכנית עבודה רב שנתית אותה השוטפת. קרן השיקום נקבעת על בס

מציגה המועצה. לחילופין מועצה שלא קובעת תכנית רב שנתית לשיקום 

 מהאגרות שנקבעו לטובת קרן שיקום. 15%מחויבת להפריש 

 בסופם של הליכים אלה נקבעת אגרת ביוב מוגשת לאישור רשות המים.

 אישור רשות המים לאגרת הביוב:

 יש לעבור את ההליכים הבאים:

  בדיקה של גוף חיצוני אותו מפעילה רשות המים לבחינת התחשיב

 ותקינותו.

 .עריכת שימוע ציבורי במועצה לצורך קבלת הערות 



 

 

 

  לאחר אישור התחשיב ע"י הגוף החיצוני והשימוע, הטיפול עובר

למועצת רשות המים, כאשר היא מבצעת שימוע ברמה הארצית לכל 

ו מועד. רשות המים המועצות האזוריות האמורות לעדכן באות

מעדכנת תעריפים פעמיים בשנה, בחודשים ינואר ויולי.( אנו 

 מעוניינים להגיש לעדכון התקציב של ינואר(

  פרסום התעריפים החדשים ע"י רשות  –במידה ואין הערות נוספות

 המים ברשומות וכניסתם לתוקף.

 מוצע להחלטה:

ניקס ויאושר ע"י מעבר לתעריף אחיד ע"פ התחשיב שהוכן ע"י חב' אורב .1

 רשות המים

 ניהול קרן השיקום כקרן כלל מועצתית. .2

 

 נספחים:

 תעריפים קיימים במועצה ע"פ "כללי רשויות..." של רשות המים. .א

 תעריפים במועצות אחרות בהם אגרת הביוב אחידה לכל נכס. .ב
 

 
 
 
 
 
 


