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לכבוד
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
מיילcouncil@water.gov.il :

הנדון :בקשה להוספת  10%לתעריפי דמי הקמה לשנת 2016

מוגשת בזאת בקשה בהתאם לסעיפים  25לכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים
ולמערכות ביוב) ,תשע"ה( 2015-להלן" :כללי דמי הקמה") להוספת  10%לתעריפים הקבועים למי
אביבים  2010בע"מ (להלן" :מי אביבים") בתוספת הראשונה לכללי דמי הקמה.
ואלה נימוקי הבקשה:
 .1עבודות ההקמה של מערכות המים ומערכות הביוב בתחום של מי אביבים ,כמוגדר בחוק
תאגידי מים וביוב ,תשס"א 2001-וברישיון של מי אביבים ,כרוכות בדרך כלל בעלויות
נוספות מיוחדות.
מרבית עבודות שדרוג קווי המים והביוב מתבצעות בשטח אורבני צפוף המצריך הסדרי
תנועה חריגים ,צורך מוגבר בליווי משטרתי ,עבודה בלילה במטרה לצמצם מטרד תושבים
והפרעה לתנועה המייקר את עלות שדרוג הקווים.
בנוסף ,במסגרת תכניות הפיתוח של העיר מתוכננות הקמת תשתיות-על לצורך אכלוס
מתחמים חדשים עתירי השקעה ,בין היתר בצפון מערב העיר ,לרבות תחנות שאיבה
לביוב ,הקמת בריכות איגום והנחת תשתיות כבדות.
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חוות דעת מקצועית בנוגע לתחשיב עלות הקמת מערכות מים וביוב – תעריפי דמי הקמה
בעיר תל-אביב – יפו של אופיר בוכניק ושות' – רואי חשבון (להלן" :התחשיב") מצ"ב
כנספח א' לבקשה.
 .2טיוטת בקשה זו והתחשיב פורסמו באתר של מי אביבים ביום 22/3/16
 .3ביום  22/3/16פורסמו מודעות על כוונתה של מי אביבים להגיש את הבקשה דנן בשני
עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בתחום של מי אביבים ,כלכליסט ומעריב ,וכן בעיתון
הערבי איאם אל עירב ,בשפות העברית והערבית .במודעות צוין שהמועד האחרון להגשת
תגובות הוא 6/4/16
העתק המודעות שפורסמו בעיתונים מצ"ב כנספח ב' לבקשה.
 .4עד ליום _____ קיבלה מי אביבים __ תגובות לבקשה (להלן" :התגובות לבקשה").
העתק של התגובות לבקשה מצ"ב כנספח ג' לבקשה.
תמצית הטענות בתגובות לבקשה חתומה בידי מנכ"ל מי אביבים מצ"ב כנספח ד'
לבקשה.
 .5דירקטוריון מי אביבים קיים דיון בתגובות לבקשה ובחן האם יש צורך לעדכן את הבקשה
המוגשת בזאת.
החלטת דירקטוריון החברה בנוגע לתגובות לבקשה ובנוגע לצורך לעדכן את הבקשה
מצ"ב כנספח ה' לבקשה.
 .6מהאמור לעיל עולה שמתקיימים בתחומה של מי אביבים תנאים ייחודיים שבעטיים
עבודות ההקמה של מערכות המים ומערכות הביוב כרוכות בדרך כלל בעלויות נוספות
מיוחדות כמפורט לעיל ובתחשיב.
 .7אשר על כן ,מתבקשת מועצת הרשות להוסיף על התעריפים הקבועים למי אביבים
בתוספת הראשונה לכללי דמי הקמה סכום השווה במצטבר ל 10%-מן התעריפים
האמורים.
 .8אנו עומדים לרשותכם ככל שתבקשו לקבל מידע נוסף בקשר לבקשתנו.
בכבוד רב,
שרון קרן ,מנכ"ל

