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  ראש המועצה –יוסי ורדי 

 גזבר –בועז יוסף 

 

 שלום רב, 

 1/7/14הנדון: הכוונה והדגשים לתקנות רשות המים שנכנסו  לתוקף מ 

 מצ''ב קובץ התקנות

 
  -רקע

ביוב  כללי הרשויות המקומיות ) ביוב( )תעריפים בעד שירותי –תקנות חדשות רשות המים הוציאה 
 .1/7/14 –שתוקפם החל מ שנותנת רשות מקומית ולא תאגיד( ) הוראת שעה( 

, האגרה, צורת  הביוב  הנוגעת להגדרות הנושאים בתחום ההאינפורמציתקנות אלו כוללות את כל 
( ולאחריה באות תוספות )מהתוספת שנייה עד התופסת ראשונההחישוב וכדומה. ) תוספת 

הנוגעות לקביעת העלויות לכל רשות, תקנות אלו מחליפות את חוקי העזר  הקיימים החמישית( 
 היום.

 
 .9עמוד ב (38מק הירדן )מס' ע -אגרות והיטלים  בנושא ומלל  בכתב תקנות  :תוספת ראשונה

 .14( בעמוד 38עמק הירדן )מס'  -היטל ביוב :תוספת שנייה

 ום של סה"כ המרכיבים.כתשלום היטל ביוב הוא ס

 המצוין  המחיר כפול  גודל שטח הקרקע במ"ר ועוד למ"ר קרקע  המחיר המצוין בתקנות - הסבר

 .סה"כ שני המרכיבים  כפול גודל שטח הבנייה במ"רלמ"ר בנייה  בתקנות 

 עמודות לאפשרויות חיוב,   2   , 91(בעמוד 38אגרת ביוב עמק הירדן )מס'  :תוספת שלישית

 .מד ביוב בעמודת  כל מרכיבי הביוב לקובהמחיר של מד  הביוב  כפול  מדידת  על פי אחתעמודה 

 מים.מד בעמודת  לקוב   מד מים  כפול כל מרכיבי הביובמדידת  על פי  שנייהעמודה 

של  למי שאין מד ו/או בגלל סיבה אחרת עושים הארכת כמויות הוא מחויב במחיר – על פי התקנה

 מד הביוב.מחיר על פי  העמודה של 

 .21( בעמוד 38עמק הירדן )מס'  ,העברה לקרן שיקום -תוספת רביעית
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₪   .951, המחיר יהיה על פי אגרת הביוב+ תוספת של 22אגרת ביוב לרפת עמ'  -תוספת חמישית

 לקוב.

לקוב ביוב על ₪  6.71יהיה  לקוב  מחיר האגרה ,רפת שמשלמת על פי הערכה או מד ביוב לדוגמא:

 פי התקנה.

 בברכה ,

 

 

  מנהל האגף לפיתוח כלכלי - אורי ישראלימ
 יועץ משפטי –עו"ד יעקב קורין 

 מהנדס המועצה –ששון מועלם 
 הוועדה לתכנון ובניהמזכירת  –שולה עטיה 

 מנהלת מחלקת גבייה –אנה  וישנבצקי 
 אגודת המים –מנכ"ל אגודת המים, זיו הרחול ,שלומי אברהם  –אריק ראובני 

  מנכ"ל המועצה –דודו פרץ  העתק:
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