
 0223-ג"סתשה, (אגרת ביוב) לרמת נגבחוק עזר 

 282' עמ,  )20.2.2442( ג"סתשה,  666  ם"שח  :פורסם
 64' עמ, (54.2.2446)ה "התשס, 682ם "חש :תיקונים

 22' עמ, (58.54.2446)ז "התשס, 696ם "חש 

לחוק הרשויות המקומיות  23וסעיף , לפקודת המועצות המקומיות 22-ו 50בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 :מתקינה המועצה האזורית רמת נגב חוק עזר זה, (החוק -להלן ) 5962-ב"התשכ, (ביוב)

 הגדרות

 (ה"תיקון התשס)

 -בחוק עזר זה . 1

" אגרת אחזקה"

- 

 ;אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות אחזקה והפעלה של מערכת הביוב של המועצה 

 23כמשמעותה בסעיף , אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות אחזקת הביוב של המועצה - "אגרה"או  "אגרת ביוב"

 ;והכוללת אגרת אחזקה ואגרת פחת וקחל

ושכספיה יופקדו , אגרה המיועדת לכיסוי הוצאות שיקום והחלפה של מערכת הביוב הקיימת - "אגרת פחת"

 ;בקרן ייעודית לשיקום וחידוש מערכת הביוב

 ;בחוק םכהגדרת - "מאסףביב "ו "ביב ציבורי", "ביב פרטי", "ביוב"

 ;יבור כאמור של מיתקנים בחצר הנכסחלרבות , חיבור נכס לביב ציבורי - "חיבור נכס"

 ;המועצה האזורית רמת נגב - "המועצה"

 ;מקצתן כולן או, לענין הוראות חוק עזר זה, בכתב, לרבות מי שהוא הסמיך - "ראש המועצה"

 ;ונפרדת למגורים שנועדו לשמש או המשמשים כיחידה שלמה, חדר או מערכת חדרים - "יחידת דיור"

 ;למעט רחוב ואדמה חקלאית, בנין או קרקע בתחום המועצה - "נכס"

 ;מי שמחזיק בפועל בנכס המוחבר לרשת הביוב של המועצה - "מחזיק"

 .מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - "מדד"

 אגרת ביוב
.מחזיק בנכס ישלם למועצה אגרת ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת.0   

 מגבלת גביה

 (ז"התשס, ה"התשס :יםנתיקו)

 5ט רהטלת אגרה בשיעורים הנקובים בפ, (2455בינואר  5)א "ה בטבת התשע"כהחל ביום ( א) .א0

 .טעונה אישור המועצה ושר הפנים, לתוספת

 2הטלת אגרה בשיעורים הנקובים בפרט , (2448ביוני  24)ח "ז בסיון התשס"החל ביום כ (ב)

 .טעונה אישור המועצה ושר הפנים, לתוספת

 2הטלת אגרה בשיעורים הנקובים בפרט , (2443בדצמבר  25)ח "ב בטבת התשס"החל ביום כ (ג)

 .ושר הפנים טעונה אישור המועצה, לתוספת

 הצמדה למדד
לפי שיעור שינוי , (יום השערוך -להלן )בכל חודש  5-סכומי האגרה הנקובים בתוספת ישוערכו ב( א) .3

 .המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השיערוך לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השערוך שקדם לו

 .השלמה הקרובהיעוגל לאגורה , (א)סכום משוערך כאמור בסעיף קטן  (ב)

 הודעת תשלום
ואת  2ראש המועצה ישלח למחזיק הודעה המפרטת את סכום האגרה המוטלת עליו כאמור בסעיף . 4

.מועד התשלום

  

 מסירת הודעה
או נמסרה , אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין. 5

מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל  לידי אחד, ילים או הידועים לאחרונהבמקום מגוריו או במקום עסקיו הרג

אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או  או נשלחה בדואר, אדם בוגר העובד או המועסק במקום

עה במקום דתהיה המסירה כדין אם הוצגה ההו, את המסירה כאמור אם אי אפשר לקיים; הידועים לאחרונה

.חד המקומות האמורים או פורסמה בשני עיתונים יומיים לפחות הנפוצים בתחום המועצהבולט בא

  

 מסירת נתונים



נתונים ופרטים על כמויות , ראש המועצה רשאי לדרוש ולקבל מכל גוף המספק מים למחזיק בנכס (א) . 6

 .לרבות מועדי אספקתם, מים שסופקו לנכס האמור

כדי לברר אם  להיכנס לנכסים ולעשות את הדרוש בהם, סבירהבכל עת , ראש המועצה רשאי (ב)

 .מים-מדי תקריא לרבות, קוימו הוראות חוק עזר זה וכדי לברר את כמות המים שסופקה לנכס

חשבונות המתייחסים למים המסופקים , על פי דרישתו, מחזיקי נכסים יציגו בפני ראש המועצה (ג)

 .שיקבעבזמן ובאופן , לנכסים המוחזקים בידיהם

חשבון המתייחס למים המסופקים לנכס כאמור בסעיף , לפי דרישתו, לא הוצג בפני ראש המועצה (ד)

, רשאי ראש המועצה לאמוד את צריכת המים שסופקו לנכס, בשל סירוב המחזיק או מכל סיבה אחרת, (ג)קטן 

 .והמחזיק ישלם לקופת המועצה את סכום האגרה שנקבע לפי אמדן כאמור

ואינו גורע מסמכויותיו , (ג)אינו גורע מחובתו של מחזיק כאמור בסעיף קטן ( ד)בסעיף קטן  רהאמו (ה)

 .של ראש המועצה לפי חוק עזר זה

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכויותיו לפי הוראות סעיפים קטנים  (ו)

 (.ג)-ו( ב), (א)

 הוראת שעה
ב, כו סכומי האגרה שנקבעו בתוספתישוער, 2על אף האמור בסעיף .7 פרסום חוק עזר  בחודש שלאחר 5 -

לאחרונה לפני יום השערוך  לפי שיעור שינוי המדד שפורסם, (יום השערוך הראשון -להלן )זה ברשומות 

 .2445הראשון לעומת מדד חודש דצמבר 

 1תוספת
 (ז"התשס, ה"התשס :ניםתיקו)

 (2סעיף ) 
 

שיעורי האגרה    

 חדשיםבשקלים 

  בנכסים המצויים באגן שדה בוקר .5

 -  נכסים שהם יחידות דיור (א) 

 60.22 לחודש, לכל יחידת דיור  

 5.42 לחודש, אגרת פחת ) 

 - ק מים המסופקים לנכס "לכל מ, נכסים שאינם יחידות דיור (ב) 

 5.95 ק מים"אגרת אחזקה למ  

 4.40 ק מים"אגרת פחת למ  

 

ה דהערוך בקנה מי, H37-291202' השטח המתוחם בקו ירוק בתשריט מס - "שדה בוקר אגן", בפרט זה

וכל מעוניין , מועצההמופקד במשרדי , 6.5.2442שנחתם בידי ראש המועצה ביום , העתק התשריט; 5:54,444

 .רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל

 

 

  בנכסים המצויים באשלים .2

 - שהם יחידת דיור נכסים  (א) 

 64.26 לחודש, לכל יחידת דיור  

 20.50 שדלחו, אגרת פחת  

 - ק מים המסופקים לנכס "לכל מ, נכסים שאינם יחידות דיור (ב) 

 2.53 ק מים"אגרת אחזקה למ  

 4.62 ק מים"אגרת פחת למ  

  בנכסים המצויים בכמהין ובקדש ברנע .2

 - ת דיור ונכסים שהם יחיד (א) 

 82.69 לחודש, לכל יחידת דיור  

 29.85 לחודש, אגרת פחת  

 - ק מים המסופקים לנכס "לכל מ, נכסים שאינם יחידות דיור (ב) 

 2.93 ק מים"אגרת אחזקה למ  

 4.38 ק מים"אגרת פחת למ  

 

 (2442בינואר  6)ג "סבשבט התש' ב



 שמואל ריפמן

 המועצה האזורית רמת נגבראש 

                                                           

- ישוערכו סכומי האגרה שנקבעו  , 3על אף האמור בסעיף  1

 ;2..1מדד חודש דצמבר  לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת, (יום העדכון הראשון –להלן ) 1..1.11.1לתוספת ביום  1בפרט  (1)    

 ;3..1ש יוני דלפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השערוך הראשון לעומת מדד חו, (יום השערוך הראשון -להלן ) 1..1.3.1 םלתוספת ביו 1בפרט  (1)    

 .3..1שפורסם לאחרונה לפני יום השערוך הראשון לעומת מדד חודש אוגוסט לפי שיעור שינוי המדד , (יום השערוך הראשון -להלן ) 1..1.3.1 םלתוספת ביו 3בפרט  (3)    


