
2020עותק של דיווח כספי לרשות המים לשנת 

בני שמעון- הערות (₪)מים (₪) ביוב*פעילות שוטפת
לשנת הדיווח90%81%שיעור גביה שוטף

93%80%(מצטבר)שעור גביה מכלל החיובים 

משקי הבית שמקבלים שירות מהמועצה                 281                1,614בתי אב/מספר משקי בית

.מים/ביוב שחויבה יש לציין ביוב/ק מים"כמות מ         179,977            603,822ק "כמות מ

(₪277,006)₪514,289משנים קודמות   (גרעון)/יתרת פתיחה מצטברת עודף

למעט רכיב ** הכנסות מתשלומים שוטפים

שיקום ורכיב החזר הון בביוב
גביה בפועל₪1,970,200₪1,012,463

₪1,615,518₪1,137,012הוצאות ישירות לפעילות שוטפת

הוצאות , (ללא רכיב הון)שים "הוצאות בגין מט, חשמל לתחנות שאיבה-  בביוב

, (כגון איגוד ערים לביוב)תשלום לגוף חיצוני  בגין שרותי ביוב , ע"שכ, לקבלנים

, ע"שכ, רכישת מים ממקורות-  במים .ב"הוצאות אחזקה של מערכות ביוב וכיו

ב"הוצאות אחזקה של מערכות מים וכיו, חשמל לבוסטרים

₪473,866₪110,224פעילות שוטפת-הוצאות משותפות 

כגון , המים השוטפת/יש לציין רק את החלק היחסי בהוצאה השייך לפעילות הביוב

: כגון, ז המספקות שרותים לפעילות"הוצאות של המחלקות במוא, הוצאות גביה

ב"מחלקת מים וביוב וכיו, גביה, הנדסה

)₪234,773()₪119,184(₪- ח "שוטף בשנת הדו (גרעון)/עודף 

)₪511,779(₪₪395,105- ח "מצטבר  בשנת הדו (גרעון )/עודף

הערות(₪)מים (₪) ביוב*שיקום של מערכות
₪921,099₪95,700גרעון משנים קודמות/יתרת פתיחה מצטברת עודף

מים שוטפים המיועדים לשיקום/החלק היחסי מהגביה בפועל של תשלומי ביוב78,300            406,900הכנסות רכיב שיקום בתעריף השוטף

של מערכות  (חידוש)הוצאות ישירות להחלפה 

(ללא הלוואות)
62,212              62,654           

, תשלום לקבלנים: ההוצאות בפועל שהיו ללא עבודות הממומנות בהלוואת כגון

למתכננים ומדידות

של מערכות  (חידוש)מענק שהתקבל להחלפה 

קיימות
י הלוואות"מערכות  שלא מומנו ע

הוצאה בגין החזר הלוואות לפרויקטים של 

חידוש  מערכות קיימות הממומנים / החלפה

בהלוואות

- יש לציין את גובה החזר ההלוואה בשנת הדיווח  .הסעיף לא רלוונטי, נכון לשלב זה

ריבית והצמדה, קרן

החלפה וחידוש של המערכות- הוצאות משותפות  

יש לציין רק את החלק היחסי בהוצאה השייך . הסעיף לא רלוונטי, נכון לשלב זה

ז המספקות שרותים "הוצאות של מחלקות במוא, כגון הוצאות גביה, לפעילות

ב"ביוב וכיו/מחלקת מים, הנדסה, לפעילות

₪₪344,688₪15,647- ח "שוטף בשנת הדו (גרעון)/עודף 

₪₪1,265,787₪111,347- ח "מצטבר  בשנת הדו (גרעון )/עודף

הערות(₪)מים (₪) ביוב*פיתוח מערכות חדשות
 99.2%שיעור גביה שוטף

92.3%(מצטבר)שיעור גביה מכלל החיובים 

פעילות פיתוח בתחום המים אינה רלוונטית, נכון לשלב זה₪0(₪175,094)גרעון מצטבר משנים קודמות/יתרת פתיחה עודף

            200,110הכנסות מתשלומי הקמה
בביוב יש לכלול את רכיב ההון בתעריף הביוב השוטף באם . גביה בפועל מים וביוב

קיים

הוצאות ישירות לפיתוח ושדרוג המערכות שלא 

באמצעות הלוואות
898,794            

הוצאות כגון תשלום . ההוצאות בפועל שהיו ללא עבודות הממומנות בהלוואת

למתכננים ומדידות, לקבלנים

י הלוואות"מערכות חדשות שלא מומנו עשדרוג/מענק שהתקבל למימון פיתוח

הוצאות בגין החזר הלוואת לפרויקטים של פיתוח 

ושדרוג מערכות הממומנים בהלוואות
ריבית והצמדה, קרן- יש לציין את גובה החזר ההלוואה בשנת הדיווח          1,442,360

              56,160הוצאות משותפות לפיתוח ושדרוג מערכות ביוב
הוצאות , כגון הוצאות גביה, יש לציין רק את החלק היחסי בהוצאה השייך לפעילות 

ביוב/מחלקת מים, גביה, הנדסה, ז המספקות שרותים לפעילות"של מחלקות במוא

0 2,197,204₪ ₪-₪- ח "שוטף בשנת הדו (גרעון)/עודף 

0 2,372,298₪ ₪-₪- ח "מצטבר  בשנת הדו (גרעון )/עודף

.ניתן גם לדווח את הטבלה לעיל עבור כל שלב בנפרד, מנוהלים כמרכז עלות נפרד (ש"מט, מאסף, ציבורי)ברשויות בהן כל שלב במערכת הביוב *

כולל הכנסות ממסחר ותעשיה**

:בכללים (ו)א24- ו (ה)א24שדרוג לפי סעיף /הצהרה על קבלת מענק למימון פיתוח

ים בו נתנה הנחה/שם היישוב
תקופת מתן 

ההנחה
ההנחה% 

סוגי הנכסים ועילות החיוב 

הרלוונטים להנחה

:הריני מאשר כי הנתונים תואמים למידע הקיים במערכת הכספית של הרשות המקומית

_____________________24/05/2022לי אביטל-נטעבני שמעון

חתימהתאריךשם הגזברשם המועצה האזורית

1 מתוך 1עמוד 


