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 ה"ד אייר תשע"כ  
 5132מאי  31  

 ,לתושבים שלום וברכה

 תשלום אגרת ביוב: הנדון

 

 :אנא קראו את המכתב עד סופו. לתשומת ליבכם שינוי בחיוב אגרת ביוב

אחזקה שוטפת של מערכת הביוב הציבורית  ,שפכיםבאגרת הביוב ניגבת אחת לחודשיים עבור טיפול 

 .והובלתם למכון לטיפול בשפכים

( תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד( )ביוב)על פי כללי הרשויות המקומיות 

תחשיב , תבצע על פי ממוצע צריכת מיםי חיוב אגרת הביוב, ד"תיקון תשע( 5131-א"תשע, הוראת שעה)

  .ק שפכים"פול תעריף למכ, וקיץחורף 

  (.3.35.5137ידוע בתאריך  מדדנכון ל) שפכיםק "לכל מ₪  7.54הינו  למגוריםתעריף אגרת הביוב 

 

 :(חודשים דצמבר עד מרץ) חיוב בתקופת החורףתחשיב 

כפול תעריף  צריכת המים בתקופה זומ 01%בתקופת החורף תחויב במכפלה של למגורים אגרת הביוב 

 .מתוך הנחה שלא כל צריכת המים זורמת לביוב ,ק שפכים"למ

 (:חודשים אפריל עד נובמבר)חיוב בתקופת הקיץ תחשיב 

או הצריכה בפועל למי ) פת החורףבתקופת הקיץ תחושב על פי ממוצע צריכה בתקו למגורים אגרת הביוב

 .שפכים ק"כפול תעריף למ (ידוע ושממוצע החורף אינ

 

 :בתקופת החורףלחודש מים  ק"מ 32דוגמא לתחשיב אגרת ביוב לצרכן הצורך בממוצע 
 

 .₪  332= חודשים  X 5 ק"למ₪  X 01% X 7.54 ק"מ 32: חישוב לתקופת חורף לחודשיים

 .₪  351= חודשים  X   5ק"למ ₪ X 311% X 7.54 ק"מ 32: חישוב לתקופת הקיץ לחודשיים

 

 :כקבוע בתקנות, לחישוב אגרת הביובצרכן יכול לבקש לעבור לשיטת תחשיב אחרת 

מחזיק בנכס רשאי להגיש לרשות המקומית בקשה להפחתת כמויות המים לצורך חיובו באגרת  .3

 "טופס השקייה" אלקטרוניבאמצעות בקשה הערוכה לפי טופס  ,ביוב בעקבות השקיית גינון

 -אגף הכספים  –אגפים ומחלקות ) www.eshkol.info המועצההמופיע באתר האינטרנט של 
 . doritm@erc.org.ilל "ושליחתו לדוא (קבצים מצורפים -מחלקת גביה 

 1 -תקף ל) באגרת ביובלקביעת הצריכה לחיוב פנייה למכון התקנים על חשבון הצרכן  אפשרות .5
 (.שנים

 (.שנים 1 -תקף ל)על פי התקנות התקנת מד שפכים על חשבון הצרכן  אפשרות .1

 

תושבי הישובים אבשלום . בחשבון המצורף חוייבתם באגרת ביוב עבור חודשים ינואר פברואר

 .וצוחר חוייבתם גם עבור החודשים מרץ אפריל

 .י אגודות הישובים או תאגיד המים"למועצה עהמידע על צריכת המים של הצרכנים ניתן 

 : כתובת אתר אינטרנט לצפייה בכללים

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_386.htm  

 

 :כתובת אתר אינטרנט לצפייה בספר התעריפים
 1.1.15.pdf-book-prices-http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/DocLib1/water  

 
 

 בברכה
 מחלקת גבייה
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