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 הישוב מזכירועד/
 שלום רב ,

 

 1/1/2015תקנות רשות המים)אגרת ביוב(  מ  הנדון:

רשות המים בדקה ומצאה שאין בחוק העזר אגרת הביוב של המועצה את מרכיב  .1
 ) ביב ציבורי שנמצא באחריות הישוב(.ביב ציבורי.להטיפול והשיקום 

בעקבות בדיקה זו הורתה רשות המים על הוספת מרכיב הביב הציבורי לאגרת  .2
 הביוב.

לנוחיותכם  א' נספח . מצ"ב התקנה,1/1/2015החדשה מ  ת רשות המים תוקף תקנ .3
) השינוי שבוצע באגרה הינו התוספת בגין ביב  38בסעיף  547בעמוד עמק הירדן 

על פי מדידת  מד מים  אג'  0.94התוספת לאגרת הביוב  ציבורי ושיקום ביב ציבורי(.
ע"פ מד מים ₪  4.27על פי מד ביוב. סה"כ אגרת הביוב תהייה ₪  1.35 –ו 

 ע"פ מד ביוב.₪  6.11ובהתאמה 
התשלום ישמש לתחזוקת הביב הציבורי יש לחייב על  פי אגרת ביוב,  התקנות  כחמ .4

 בתוך הישוב.
שובים המנהלים את מערכת המים והביוב ביישובם באופן עצמאי יגבו אגרת יועדי יו .5

 ביוב מעודכנת על פי התקנות.
  .מהלקוחות אשר משלמים פרטנית ישירות למועצה ת ביוב האגרהמועצה תגבה את  .6
בישוב ושיקום הביב הציבורי  עבור אחזקה בגין אגרת הביב הציבורי גבההסכום שי  .7

קיבוץ ו/או מזכרות ישוב / ,יישוב יועבר לגוף המטפל בביב הציבורי ) בהתאמה לוועד
 המועצה(.

יכול וב שתאגיד מים ובילתשלום בגין קוב ביוב  רשות המים קבעה מחיר מקסימלי  .8
גורמת לתשלום גבוה יותר מהמחיר המקסימלי לגבות, התוספת באגרת הביוב 

 המועצהתושב שלגבות, מצב זה גורם שאם התוספת לאגרת הביוב  המותר לתאגיד
, קרי מחיר גבוה יותר מכל לגבות ממחיר המקסימום המותר לתאגיד יהיה גבוהישלם 

 שאר אזרחי המדינה.
יפנו  ,מחייבים מים על פי מחירי תקנות רשות המים שהינם ספקי מים הישובים ועדי  .9

, להוריד את מחיר המיםוהנחייתם למקורות  לרשות המים ויבקשו את אישורם 
היו בגובה המים והביוב יהמצרפי של  שספק המים משלם למקורות, כדי שמחיר

אזרחי  כלל ישלמו כמו המועצההמקסימלי של התאגידים , כך שתושבי  התשלום 
 המדינה. 

 נספח ב'.מצ"ב מכתב דוגמא של ועד הישוב פוריה כפר עבודה בנושא זה .*
 לידיעתכם.

 בברכה,
 

 מאורי ישראלי
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 העתק:
 ראש המועצה -יוסי ורדי

 מנכ"ל המועצה –דודו פרץ 
 גזבר המועצה –בועז יוסף 
 מבקר המועצה –אהוד נוסן 

 מנכ"ל אגודת המים –אריק ראובני 
 מנהלת מחלקת גביה  – וישנבצקיאנה 


