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הועלה לדיון נושא עדכון תעריף אגרת הביוב  41.10.07שנערכה בתאריך  3107בישיבת מליאת המועצה מס' 
הנוכחית, זאת לאור האתגרים הרבים והמשמעותיים העומדים בפני המועצה בקידום נושא הביוב מחד 

שנים  5ם כל וחובת עדכון האגרה עפ"י הנחיות משרד הפנים )ההנחיה היא לעדכן ולאשר מול משרד הפני
 את התעריפים( והצורך הקיים מאידך.

 
בישיבת המליאה, הוצגה תכנית האב המועצתית לביוב ורכיבי אגרת הביוב השונים, והוסבר כי לאור 
ההתפתחות המואצת של הישובים מחד והתיישנות המערכות הקיימות מאידך קיים צורך הן לשדרג 

והן להקים מערכות ביוב נוספות, כפי שבוצע בשנים האחרונות במס' ישובים, מבוצע כעת מערכות קיימות 
 בכמה ישובים אחרים, ויבוצע בהמשך בישובים הנותרים עפ"י תכנית האב לביוב.

 
כידוע, המועצה אינה מעוניינת בהטלת "היטל ביוב" חד פעמי גבוה מאוד על כלל בתי האב במועצה. 

חד פעמי שישלם כל בית אב עבור תכנית ההשקעות של הביוב במועצה )רכיב קיימת חלופה של היטל 
ההון(. חלופה זו קיימת ברוב המועצות במדינת ישראל, ועומדת על תשלום חד פעמי של עשרות אלש"ח 
)תלוי בתחשיב(. המועצה והעומד בראשה לא מעוניינים להכביד על התושבים בהפעלת חלופה זו, ועל כן 

באים לידי ביטוי גם הכיסוי להוצאות התחזוקה השוטפות והוצאות בגין החזר הלוואות באגרה הנדרשת 
ביוב קודמות )רכיב שוטף(, וגם הכיסוי להוצאות בגין הלוואות שיילקחו לצורך השקעות נוספות במערכות 

 ביוב )רכיב הוני(.
 

גו, החליטה מליאת לאור בקשת מספר חברי המליאה לבחון לעומק את התחשיבים בסיס הנתונים שהוצ
חברי מליאה ומאנשי המקצוע במועצה בליווי יועץ הביוב  7-המועצה על הקמת ועדת משנה המורכבת מ

לרשויות מקומיות עימו רשויות רבות עובדות ואשר משרדו הכין את התחשיבים השונים, וועדה זו ישבה 
 על הנושא ובחנה את היבטיו השונים.

 
לבית אב לחודש )בתחילת ביצוע התחשיבים,  ₪ 077עבודת הוועדה הינו התעריף הרציונלי שהתקבל לאחר 

לבית אב לחודש(, אך עקב העובדה כי התקבל תעריף ₪  061עמד הסך בהתאם לתכנית ההשקעות על מעל 
תכנית   על התאמת  גבוה יותר מהמאושר בחברת ג'יגה של משרד הפנים, המליצה ועדת המשנה

)צמוד למדד כנדרש ממועד ₪  047.6הגיע לעמידה ביעד תעריף בסך של ההשקעות, באופן שניתן יהיה ל
תעריף שכבר אושר בחב' ג'יגה עפ"י ההנחיות והכללים הנהוגים  -אישור חברת ג'יגה מטעם משרד הפנים( 

 במשרד הפנים.
 

 יצוין כי משרד הפנים מחייב את כל הרשויות המקומיות בארץ לגבות אגרת ביוב לפי צריכת מים בפועל
ולא לפי תעריף קבוע לכל בית אב, ונתן ארכה למועצה לסיים את הכנת התיקון האחרון לחוק עזר לביוב, 

, כשעד למועד זה על המועצה לתקן ולאשר במשרד הפנים את חוק העזר לפי 70.04.4105וזאת עד ליום 
 דרישתם הזו.

 


