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  תחשיב אגרת הביוב למועצההדון: 

  

אגרת הביוב לכל סוגי הכסים  פילקביעת תערי תחשיברצ"ב , לפייתכם בדוןבהמשך 

  .עמק חפר אזוריתה מועצהב

ביוב ההחישובים מבוססים על מודל כלכלי מיוחד שפיתחו לטיפול בחישוב אגרות 

  מיות.מקומועצות במועצות אזוריות ויות, עירב

ובאמצעותו ערכו  עמק חפר  אזוריתה מועצהההמודל הותאם לתאים הספציפיים של  

לתחזית כמויות השפכים, ותחזית העלויות הגזרת ממה, כולל את החישובים בהתאם 

  .עמק חפר האזורית המועצהבתחומי תכית שיקום תשתיות הביוב 

איה כוללת שפכים חריגים, המשמשת בסיס לתחזית השפכים  2016כמות השפכים בשת 

כוללת הכסה שתית  2021 – 2017תחזית גביית אגרת הביוב לשים  ,מטעמי זהירות ,אך

  .₪ 200,000מגביה בגין שפכים חריגים בסך 

  לוחיותכם, הוספו פרק קצר של סיכום מהלים. 

, צההמוע ותגזברעליהם מבוססים החישובים במסמך זה מסרו לו ע"י   המועצהתוי 

  .ובדקו על ידיו מחלקת הדסה והחברה הכלכלית

  .6201/1/1כל התחשיבים בוצעו לתאריך: 

  או מודים לכם על פייתכם אליו ועזרתכם בהכת התוים.

  

  

  ,בכבוד רב

  דוכין דב

  דוכין אחזקות בע"מ
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  מבוא:  1פרק 

  

  כללי   1.1

  .תושבים 000,42 -ה כיום כמו חפרהמועצה האזורית  עמק 

את מערכות הביוב בישובים שבשטח  ,המועצה מתפעלת ומתחזקת באופן מלא, או חלקי

  שיפוטה.

  בישובים אחדים המועצה איה משתתפת כיום בתפעול ותחזוקת מערכות הביוב.

במסגרת התחשיב יתת התייחסות לאוכלוסייה ולכמות השפכים המהווים בסיס לחישוב 

  לכל אחד מרכיבי המערכת. אגרת הביוב

ודרישות חוק העזר לביוב מחייבות להל את משק הביוב כמשק כספי  רשות המיםהחיות 

  סגור הן לגבי העלויות השוטפות והן לגבי עלויות הפיתוח.

העלויות השוטפות כוללות תפעול ותחזוקה של הביבים הציבוריים ומערכת ההולכה, 

  ת הביוב בתחומי המועצה.הטיהור ושיקום תשתיו ןתשלום למכו

מימון עלויות אלו עשה באמצעות גביית אגרת ביוב ולכן יש להתאים את תעריפי אגרת 

  הביוב בחוק העזר לביוב כך שהתקציב השוטף של משק הביוב יהיה מאוזן.

התחשיב במסמך זה ערך בהתאם לדרישות הוהל לחישוב תעריפי אגרת הביוב שקבע 

  .רשות המיםע"י 

  

  מטרת העבודה    1.2

העשות במערכת  העבודות השוטפותהוכחית היא לתח את מכלול  המטרה בעבודה

אגרת  תעריפישל  לחישוב אמיתי, כדי להגיע חפרהביוב, במרחב המועצה האזורית  עמק 

  .לכיסוי עלויות התפעול השוטפות העשות במערכת הביוב יםהדרוש הביוב
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1.3    הליםעיקרי הממצאים וסיכום מ  

  

מכלול  של על בסיס יתוח כלכלי  ערך הכוים כלכליתאגרות הביוב תעריפי חישוב .  1

  ואחזקתה. הביוב מערכת של  השוטףות הכרוכות בתפעול לויהע

  

 .רשות המיםערך במסמך זה תואם לכללי התחשיב הדרשים כיום ע"י שהתחשיב    .2

 

 , בהתאם לתוצאות התחשיב,עמק חפר האזורית מועצהב הדרשיםת הביוב ואגרתעריפי  . 3

  .להלן 1 המפורטים בטבל

  .רשות המיםבהתאם לדרישות  שלבים 3הביוב ערכה לפי  אגרתחלוקת    

  למתקים אחרים למרכיב אחד שכותרתו:ולביב מאסף  האגרותלפיכך, סוכמו    

  ומתקים". ביב מאסף"   

 הוסחה שקבעה בתוספת לחוק העזרחישוב התוספת לאגרה בגין עומסי זיהום יבוצע על פי 

  .לפי תקות רשות המים

  ויהיו צמודים למדד המחירים  2016 יוארהתעריפים המחושבים במסמך זה הים במחירי    

    לצרכן עד למועד אישור חוק העזר.   
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טבלה מס. 1

מועצה אזורית עמק חפר

תעריפים  נדרשים לאגרת הביוב למ"ק מים ולמ"ק שפכים

 במחירי 1.1.2016

(בש"ח)

מרכיב האגרה
אגרת ביוב למ"ק 

שפכים

אגרת ביוב למ"ק 

מים

                      0.80                      1.14ביב ציבורי

                      0.63                      0.90ביב מאסף ומתקנים

                      1.67                      2.39טיפול במכוני טיהור 

                      0.28                      0.40אגרת שיקום ביב ציבורי

                      0.22                      0.32אגרת שיקום ביב מאסף ומתקנים

                      3.60                      5.15סה"כ אגרת ביוב

                      4.33                      6.19תעריף אגרה נוכחי

17%-17%-שיעור השינוי הנדרש

- 7  -



_____________________________________________________________________ 

 דוכין אחזקות בע"מ
 

  ביוב החישוב אגרות :  2פרק 

  כללי    12.

  ם:רכיבי 2 -הוצאות התפעול השוטף של המערכת מורכבות מ

  עד למט"ש. על כל מרכיביה, ,.    תפעול מערכת הביבים הציבוריים1

  .    טיפול בשפכים במט"ש.2

המוזרמים ממערכת  השפכיםיהיה כמות  והתחזוקהשל אגרת התפעול  החישובבסיס 

  .דלף 1%בתוספת  הביוב של המועצה לפי מדידה בכיסה למט"ש

  . רושהחושבה אגרת הביוב הדעל פי סיכום עקרוות אלה 

  

   כמות השפכים שיחויבו באגרת ביובתחזית     22.

אה (ר 2016מבוססת על כמות השפכים בשת המחויבת באגרת ביוב  כמות השפכיםתחזית 

  .2%ספח) ועל תחזית גידול האוכלוסייה בשיעור שתי של 

ושיקום תשתיות  התחזוקה ,הדרשת לכיסוי עלויות התפעול חישוב תעריף אגרת הביוב

  .מתבסס על תחזית זו הביוב מערכת

מתעריף האגרה למ"ק שפכים,  70%תעריף אגרת הביוב למ"ק מים קבע בשיעור של 

  .כדרש ע"י רשות המים
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   , המתקים והמאספים הראשייםעלות תפעול מערכת הביבים הציבוריים    3.2

  כולל מערכות הטיהור, ערךאומדן ההוצאה השתית הצפויה לאחזקת מערכת הביוב, לא 

  .2016שת בפועל בעלויות התפעול על בסיס תוי 

  חישוב תעריף האגרה הדרש חושב לפי העקרוות הבאים:

  .לפי התוים בפועל 2016 – שה מייצגת  )1

 .1%שיעור גידול שתי של  –ותקשורת  חאחזקת מבים ביטו  )2

 .0.5%שיעור גידול שתי של  – עבודות קבליות  )3

 .0.5%שיעור גידול שתי של  -ומרים וארגיה ח  )4

 .1%שיעור גידול שתי של מהסכום הכולל ו 50% –שכר וכלליות, כולל גביה   )5

 ,12 ,9 ,8, 7, 1, למעט סעיפים 5לפי תכית חומש שבספח מס.  –שיקום תשתיות ביוב   )6

13, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20.  

 .95%שיעור גבייה של   )7

 שים. 5 –התפעול השוטף  טווח הזמן של תחזית  )8

 איזון שתי של הגביה השתית לעומת סך העלויות השתי.  )9

סיכום עלויות התפעול של מערכת הביבים הציבוריים, המתקים והמאספים הראשיים 

  .1דף  2מוצג להלן בטבלה מס. 

ומתקים מוצג  ביב מאסףסיכום תעריפים דרשים של אגרת הביוב בגין ביבים ציבוריים, 

 .2דף  2לן בטבלה לה
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טבלה 2 דף 1

מועצה אזורית עמק חפר

תחשיב אגרת הביוב לפי תעריף אחיד 

במחירי 1.1.2016

(ש"ח)

שנה

אחזקת מבנים - 

ביוב (לא כולל 

מכון טיהור)

ביטוח 

ותקשורת (לא 

כולל מכון 

טיהור)

עבודות 

קבלניות (לא 

כולל מכון 

טיהור)

חומרים 

ואנרגיה (לא 

כולל מכון 

טיהור)

שיקום 

תשתיות

סה"כ עלויות 

שוטפות (לא 

כולל מכון 

טיהור) לפני 

הוצאות שכר, 

כלליות וגבייה

הוצאות שכר 

ופיקוח, גבייה, 

משרדיות, 

חכ"ל ומועצה 

(לא כולל מכון 

טיהור)

סה"כ עלויות 

שוטפות (לא 

כולל מכון 

טיהור) כולל 

תקורות וגבייה

 10,486,121     1,124,750       9,361,371     2,740,298     507,897      3,615,963     53,470             2,443,743       בסיס (2016)

20172,468,180     54,005          3,634,043  510,436    2,740,298       9,406,962 1,135,998         10,542,960 

20182,492,862     54,545          3,652,213  512,989    2,740,298       9,452,907 1,147,357         10,600,264 

20192,517,791     55,090          3,670,474  515,554    2,740,298       9,499,207 1,158,831         10,658,038 

20202,542,969     55,641          3,688,826  518,131    2,740,298       9,545,866 1,170,419         10,716,285 

20212,568,398     56,198          3,707,271  520,722    2,740,298       9,592,887 1,182,124         10,775,010 

13,701,490 18,352,8272,577,832        275,478   12,590,201סה"כ    47,497,828 5,794,729     53,292,557   

   10,658,511     1,158,946    9,499,566   2,740,298    515,566  3,670,565          55,096     2,518,040ממוצע שנתי

עלויות שוטפות, לא כולל עלויות טיהור
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טבלה 2 דף 2

מועצה אזורית עמק חפר

תחשיב אגרת הביוב לפי תעריף אחיד 

במחירי 1.1.2016

(ש"ח)

שנה

בסיס (2016)

2017

2018

2019

2020

2021

סה"כ

ממוצע שנתי

סה"כ עלויות 

שוטפות (לא 

כולל מכון 

טיהור) כולל 

תקורות וגבייה

סה"כ שפכים 

מוזרמים 

למט"ש (מ"ק)

שיעור גבייה

תעריף אגרת 

הביוב הנדרשת  

(לא כולל מכון 

טיהור) בש"ח 

למ"ק שפכים

הכנסות מגביית 

אגרה בגין 

שפכים חריגים 

(₪)

סה"כ גביית 

אגרת ביוב ללא  

מכון טיהור (₪)

    10,486,121     3,757,218 

    10,542,960     3,832,362 95%                   2.76             200,000        10,248,454 

    10,600,264     3,909,010 95%                   2.76             200,000        10,449,423 

    10,658,038     3,987,190 95%                   2.76             200,000        10,654,412 

    10,716,285     4,066,934 95%                   2.76             200,000        10,863,500 

    10,775,010     4,148,272 95%                   2.76             200,000        11,076,770 

    53,292,557 19,943,76813.80                1,000,000         53,292,559      

    10,658,511 3,988,754  2.76                  200,000            10,658,512      

לא כולל עלויות טיהור
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   הביוב בגין עלויות הטיהורתחשיב אגרת   4.2

  של מערכת הטיהור הקיימת, הכוים ליום על בסיס התוים עלויות מערכת הטיהור קבעו 

  :התחשיב כלהלן

1( חת עבודה של הזרמת כל השפכים למט"ש  , כאמור לעיל,2016 – מייצגת השבה

 תיה.

לת תעריף מט"ש תיה לשפכים סיטריים העומד על חושבו ע"י מכפ הוצאות שוטפות )2

 .כל סוגי הכסיםבסה"כ כמות השפכים של  , כולל מע"מ,למ"ק שפכים₪  00.2

 .1%הכולל ושיעור גידול שתי של  מהסכום 50% –שכר וכלליות, כולל גביה  )3

 .95% –שיעור גבייה  )4

 שים. 5 –טווח הזמן של תחזית התפעול השוטף  )5

 איזון שתי של הגביה השתית לעומת סך העלויות השתי. )6

 .3דף  2הטיהור מוצג להלן בטבלה  עלויותסיכום תעריפים דרשים של אגרת הביוב בגין 

אגרת הביוב בגין התפעול והתחזוקה של כלל סיכום כולל של התעריפים הדרשים של 

  .4דף  2מערכות הביוב מוצג להלן בטבלה 

 להלן. 5דף  2רכיב אגרת השיקום באגרת הביוב וסיכום הגביה של רכיב זה מוצגים בטבלה 

 יומכו מתקיםו ביב מאסף ציבוריים, (מערכת ביביםרשימה מסכמת של תעריפי האגרה  

  .3ס. בטבלה מ מובאת להלן טיהור)

האגרה  , תעריףהמבוססת על אומדן מהל מחלקת הביוב בהתאם להחלטת המועצה

מהתעריף הכולל של אגרת הביוב ומחישוב זה  30%קבע בשיעור של ביבים הציבוריים ל

  .ומתקים (לא כולל מכון טיהור) לביב מאסףהאגרה  גזר תעריף

  חלקם היחסי בסכומם הכולל.רכיב אגרת השיקום קבע לביב הציבורי ולביב המאסף לפי 

  לצורך חישוב שיעור העדכון הדרש, מוצגים בטבלה תעריפי אגרת הביוב שבתוקף בהתאם 

  לחוק העזר.

  .ע"י רשות המיםחישוב התוספת לאגרה בגין עומסי זיהום יבוצע על פי הוסחה שקבעה 
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טבלה 2 דף 3

מועצה אזורית עמק חפר

תחשיב אגרת הביוב לפי תעריף אחיד 

במחירי 1.1.2016

(ש"ח)

שנה

בסיס (2016)

2017

2018

2019

2020

2021

סה"כ

ממוצע שנתי

הוצאות שוטפות 

למכוני טיהור

הוצאות שכר 

ופיקוח, גבייה, 

משרדיות 

ומועצה בגין 

טיפול  בשפכים

סה"כ עלויות 

שוטפות בגין 

מט"שים, כולל 

תקורות וגביה

שיעור גבייה

תעריף אגרת הביוב 

הנדרשת בגין מכון 

הטיהור  למ"ק 

שפכים

סה"כ גביית אגרת 

ביוב בגין מכוני 

טיהור (₪)

       7,439,292       1,124,750       8,564,042 

       7,588,078       1,135,998       8,724,075 95%                      2.39             8,701,586 

       7,739,839       1,147,357       8,887,197 95%                      2.39             8,875,618 

       7,894,636       1,158,831       9,053,467 95%                      2.39             9,053,130 

       8,052,529       1,170,419       9,222,948 95%                      2.39             9,234,193 

       8,213,579       1,182,124       9,395,703 95%                      2.39             9,418,877 

39,488,662    5,794,729     45,283,391   11.95                    45,283,404         

7,897,732      1,158,946     9,056,678     2.39                      9,056,681           

עלויות טיהור
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טבלה 2 דף 4

מועצה אזורית עמק חפר

תחשיב אגרת הביוב לפי תעריף אחיד 

במחירי 1.1.2016

(ש"ח)

שנה

בסיס (2016)

2017

2018

2019

2020

2021

סה"כ

ממוצע שנתי

 סה"כ הוצאות 

שוטפות במערכת 

הביוב

סה"כ תעריף 

אגרת הביוב 

הנדרשת למ"ק 

שפכים

סה"כ גביית 

אגרת ביוב  (₪)

         19,050,163 

         19,267,035                   5.15        18,950,040 

         19,487,461                   5.15        19,325,041 

         19,711,505                   5.15        19,707,542 

         19,939,233                   5.15        20,097,693 

         20,170,713                   5.15        20,495,647 

98,575,948       25.75                98,575,963      

19,715,190       5.15                  19,715,193      

סה"כ הוצאות שוטפות ואגרת ביוב
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טבלה 2 דף 5

מועצה אזורית עמק חפר

תחשיב אגרת הביוב לפי תעריף אחיד 

במחירי 1.1.2016

(ש"ח)

שנה

בסיס (2016)

2017

2018

2019

2020

2021

סה"כ

ממוצע שנתי

עלויות שיקום 

תשתיות ביוב (₪)

כמות שפכים 

מחויבת באגרת 

ביוב (מ"ק)

מרכיב אגרת 

השיקום באגרת 

הביוב (₪ למ"ק)

שיעור 

גבייה

סה"כ גביה של 

אגרת שיקום 

(₪)

2,740,298                  3,757,218 

2,740,298                  3,832,362 0.72               95%2,611,767    

2,740,298                  3,909,010 0.72               95%2,664,003    

2,740,298                  3,987,190 0.72               95%2,717,283    

2,740,298                  4,066,934 0.72               95%2,771,628    

2,740,298                  4,148,272 0.72               95%2,827,061    

13,701,490       19,943,768       13,591,742  

2,740,298         3,988,754         2,718,348    
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טבלה מס. 3

מועצה אזורית עמק חפר

תעריפים מומלצים לאגרת הביוב למ"ק מים ולמ"ק שפכים

במחירי 1.1.2016

(ש"ח)

מרכיב האגרה
אגרת ביוב למ"ק 

שפכים
אגרת ביוב למ"ק מים

                           0.80                      1.14ביב ציבורי

                           0.63                      0.90ביב מאסף ומתקנים

                           1.67                      2.39טיפול במכוני טיהור 

                           0.28                      0.40אגרת שיקום ביב ציבורי

                           0.22                      0.32אגרת שיקום ביב מאסף ומתקנים

                           3.60                      5.15סה"כ אגרת ביוב

                           4.33                      6.19תעריף אגרה נוכחי

17%-17%-שיעור השינוי הנדרש

- 16  -



_____________________________________________________________________ 

 דוכין אחזקות בע"מ
 

  

  

  

  

  

  

  םספחי
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נתוני כמויות והוצאות בתקציב השוטף של משק הביוב

201620152014תון

3,719,6463,679,7073,267,336סה"כ כמות השפכים שמדדה במט"שים (מ"ק)

הוצאות בתפעול השוטף, לא כולל מט"ש, של מערכת הביוב (בש"ח):

2,443,7432,269,528אחזקת מבים (לא כולל מט"ש מרץ)

 47,584                   53,470ביטוח ותקשורת

3,615,9634,017,681עבודות קבליות (לא כולל שיקום תשתיות)

 690,729            507,897חומרים וארגיה

 443,000            437,000שכר עובדי ביוב

 412,000            300,000משפטיות - עבור מתן שרות משפטי לגבי מערכת הביוב

 910,000            1,025,000חכ"ל - עבור עבודות אחזקה בבמערכת הביוב

 487,500            487,500גביה לפי הסכם מגע"ר 1.5% + מע"מ + עמלות בק

8,870,5739,278,022סה"כ הוצאות  לפי כרטת ההלת החשבוות (₪)

פרוט עבודות קבלניות (קבלנים - חכמון עב' ביוב, נטע עב' ביוב, צבי 

כהן פינוי אשפה):

         3,946,126           3,543,423עב' קבלן ביוב - שאיבת ביוב, תיקוני שבר, פתיחת סתימות, וכו'

              71,555                72,540פינוי אשפה

         4,017,681           3,615,963סה"כ עבודות קבלניות

פרוט תחזוקת מבנים:

            158,445              143,695הדברה

              88,137                45,455העתקות/מדידות תכנון ובטיחות

            103,254                99,503מע' תקשורת

            776,269              445,162ציוד (לא כולל שיקום תשתית)

            457,174              648,278עב' חשמל

            576,894              891,241תחזוקה משאבות

            109,354              100,409שמירה

                70,000הסברה

         2,269,528           2,443,743סה"כ תחזוקת מבנים
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