ניסוח סעיפים עבור תיקון לכללי הביוב
המועצה האזורית עמק יזרעאל מבקשת להחליף את סעיף  8לתוספת השלישית לכללי
הרשויות המקומיות ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)
(הוראת שעה) תשע"א – ( 0212להלן" :כללי הביוב") ולהכניס במקום הסעיף הקיים את
הסעיף כדלקמן:

()1

(א)

בסעיף זה" ,רפת" – מקום בו מוחזקים ראשי צאן או בקר ,לרבות מכון חליבה,
מפטמה ,סככות ,מרבצים וחצרות המתנה;

(ב)

אגרת הביוב ליחידת דיור שבמועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן" :המועצה")
תחושב באופן זה:
()1

ביחידות דיור שהמועצה אינה מספקת להם מים – הסכומים החודשיים
לנפש הקבועים בסעיף קטן (ו) ,לפי שלבי הביוב המשמשים את הנכס
ושמתחזקת המועצה ומספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור; לא עלה
בידי המועצה לברר את מספר הנפשות המתגוררות בנכס ,תחושב אגרת
הביוב לאותו נכס על בסיס  4נפשות;

()0

ביחידות דיור שהמועצה מספקת להם מים -מכפלה של כמות המים שנצרכה
בנכס בסכומים הקבועים בסעיף קטן (ח) ,בטור של כל נכס למעט תעשיה
ורפת ,לפי שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה;
על אף האמור בסעיף קטן ( ,)0הותקן ומתופעל בנכס המשמש למגורים ,
להנחת דעתו של מהנדס המועצה ,מד מים ,המודד את כמות המים
המסופקת להשקאת גינה הסמוכה ליחידת הדיור ,כשהשעון הראשי מודד
את כל כמות המים הנצרכים בנכס כולל הגינון ,יהיה המחזיק רשאי להודיע
בכתב למועצה כי הוא מבקש שהנכס יחויב רק בגין כמות המים המסופקת
לנכס לאחר ניכוי כל המים המסופקים לגינה ,במקרה זה ישלם המחזיק
בנכס את בסכומים הקבועים בטור האמצעי בסעיף קטן (ח) ,לפי שלבי הביוב
המשמשים את הנכס ושמתחזקת במועצה;

()3

אם בנכס קיימים שעונים נפרדים למגורים ולגינון,והתקנת השעון הנפרד
ואופן תפעולו הינן להנחת דעתו של מהנדס המועצה יהיה המחזיק רשאי
להודיע למועצה כי הוא מבקש שהנכס יחויב רק בגין כמות המים הנמדדת
בשעון המים המודד את המים המסופקים למגורים בלבד .במקרה זה ישלם
המחזיק בנכס את בסכומים הקבועים בטור האמצעי בסעיף קטן (ח) ,לפי
שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת במועצה;
ההתחשבנות בענין תערך פעם בשנה.
מחזיק שביקש חיוב באופן זה ,לא יהיה רשאי לשנות את החלטתו ולחזור
ולבקש חיוב בשיטה השניה עד שתחלוף שנה מהודעתו הקודמת.

()4

(ג)

על אף האמור בסעיף קטן ( )0ביחידת דיור שבה מד המים אינו מודד את
אספקת המים לגינון הצמוד ליחידת הדיור ושאין מד מים נפרד המודד את
אותם מים ,תתוסף תוספת של  02%לכמות המים לפיה מחויב המחזיק
ביחידת הדיור באגרת הביוב .
אגרת הביוב בנכס המשמש לתעשייה במועצה תחושב באופן זה:

()1

מכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס בסכומים הקבועים בסעיף קטן (ח),
בטור המתייחס לתעשיה ורפתות ,לפי שלבי הביוב המשמשים את הנכס

ושמתחזקת המועצה;
()0

על אף האמור בסעיף קטן ( ,)1הותקן בנכס מד שפכים להנחת דעתה של
המועצה – מכפלה של כמות השפכים הזורמים מהנכס בסכומים הקבועים
בסעיף קטן (ז) ,לפי שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת במועצה;

()3

מחזיק בנכס המשמש לתעשיה ,שעל פי בדיקות שהמועצה תבצע יסתבר כי
השפכים היוצאים מהנכס נחשבים לשפכים חריגים או שפכים אסורים
כהגדרתם בס'  1לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת
הביוב) תשע"א ,0211-יחויב בתוספת תשלום על פי החישוב לפי ס' 6ב' וסעיף
 0לתוספת השלישית של כללי תאגיד מים וביוב (התעריפים לשירותי מים
וביוב והקמת מערכות מים או ביוב (תש"ע.)0222 -
תשלום כאמור יהיה בגין התקופה שחלפה ממועד דגימת הבדיקה האחרונה
שביצעה המועצה או בגין תקופה של חצי שנה שקדמה למועד גילוי הזרמת
השפכים החריגים או האסורים – הקצרה מביניהן;

()4

(א)

(ב)
(ג)

הוכיח מחזיק בנכס המשמש לתעשייה ,להנחת דעתו של המהנדס ,כי
השפכים המוזרמים מהנכס עומדים בכל התנאים האלה ,יחולו על הנכס
התעריפים הנקובים בסעיף קטן ח ,בטור לכל נכס למעט תעשייה ורפת ,לפי
שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה ,החל מיום מתן
האישור וכל עוד האישור בתוקף –
הצח"ב נמוך מ 022-מיליגרם לליטר; לעניין זה" ,צח"ב" – צריכת
חמצן ביולוגית בהדגרה של  0ימים בטמפרטורה של  02מעלות צלזיוס
כהגדרתה בהחיות לביצוע בדיקות שפכים הכלולות במהדורה
האחרונה של הספר Standard Methods for the Examination of
 Water and Wastewaterשפרסם הארגון האמריקני לבריאות
הציבור –  WPCF-AWWA-APHAשהעתק ממנו מופקד בידי
מהנדס המועצה ופתוח לעיון הציבור;
כמות המוצקים המרחפים נמוכה מ 622-מיליגרם לליטר;
כמות השומנים נמוכה מ 82-מיליגרם לליטר.
אישור המהנדס יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד מסירתו ,זולת אם צוין
אחרת בגוף האישור.
אגרת הביוב בנכס המשמש לרפת במועצה תחושב כדלקמן:

(ד)
()1

כמות המים שנצרכה בנכס תימדד על פי קריאות מדי המים שבכניסות למכון
החליבה ובחצר ההמתנה בכל רפת ורפת;

()0

אם המחזיק ברפת לא התקין מדי מים בכניסות למכון החליבה או לחצר
ההמתנה ,או שלדעתו של המהנדס ,קריאות מדי המים לא אמינות ,יחשב
המהנדס את כמות המים שנצרכה ממקומות אלו ברפת לפי מיטב שפיטתו,
בהתבסס על אופי העבודה ברפת ,כמות החולבות או ראשי צאן ,וקריאות
קודמות בעונה דומה של השנה ,אם יש קריאות כאלה ,וקריאות ברפתות
דומות באופיין לאותה רפת;

()3

מכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס ,בסכומים הקבועים בסעיף קטן (ז),
לפי שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה;

()4
(א)

מחזיק ברפת ,שהמועצה תמצא כי רמת הזיהום בשפכים היוצאים
מהרפת גבוהה מאחד או יותר מהפרמטרים הבאים 3122 :מג"ל

 0322CODמג"ל  102 , TSSמג"ל חנקן קילדל ,ו 62-מג"ל זרחן כ-
 - Pיחויב בתוספת תשלום על פי החישוב לפי סעיף 6ב' וסעיף 0
לתוספת השלישית של כללי תאגיד מים וביוב (התעריפים לשירותי
מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב (תש"ע.)0222 -
חיוב בתשלום כאמור יהיה בגין התקופה שתחילתה במועד דגימת
הבדיקה האחרונה שביצעה המועצה או בגין תקופה של חצי שנה
שקדמה למועד גילוי הזרמת השפכים החריגים או האסורים –
הקצרה מביניהן;
(ב)

()6

מחזיק ברפת שיהיה מעוניין שהמועצה תתקין לו מד מים בכניסה למכון
החליבה ובחצר ההתמנה ,ישלם למועצה תשלום בעד מד המים ובעד
התקנתו את הסכומים שיהיו מקובלים במועצה באותה עת בעד פעולות אלו.
אגרת הביוב בכל נכס אחר תחושב כדלקמן:

(ה)

(ו)

מדידת רמת הזיהום בשפכים שיוצאים מרפתות תבוצע באמצעות
כלי דיגום המכיל מדיד לזיהוי זרימה שיותקן על צינור היציאה ,
משאבה עם מעבר חופשי גדול למוצקים ,בקר להפעלת המשאבה על
פי זמן ,וחבית לאיסוף השפכים שנדגמים; בכל שעה תופעל
המשאבה לדיגום השפכים בתנאי שקיימת זרימה בצינור ,בחבית
הצטברו השפכים שנדגמים ,והדגימה תמשך במשך  04שעות
ברציפות לפחות.

מכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס בסכומים הקבועים בסעיף קטן (ח),
()1
בטור של כל נכס ,למעט תעשיה ,ושלבי הביוב המשמשים את הנכס
ושמתחזקת המועצה;
אגרת הביוב החודשית לנפש תהיה בסכומים בשקלים חדשים ,לפי סוג שלבי הביוב
המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה ,הקבועים בטבלה זו:
סוג המערכות שמתחזקת המועצה  .......................................................סכום לנפש בשקלים
חדשים
12.20
נכס שהמועצה מתחזקת את הביוב הציבורי
()1
ואת מערכת המאסף הראשי ומיתקני טיהור
השפכים המשמשים אותו;
()0

נכס שהמועצה מתחזקת רק את הביוב הציבורי
המשמש אותו;

9.22

()3

נכס שהמועצה מתחזקת רק את מערכת
המאסף הראשי ומיתקני טיהור השפכים
המשמשים אותו.

11.20

אגרת הביוב למ"ק שפכים לתעשיה או למ"ק מים שנמדדים ברפתות על פי האמור
בסעיף קטן (ד) ( )3לעיל תהיה בסכומים בשקלים חדשים ,לפי שלבי הביוב המשמשים
את הנכס ושמתחזקת המועצה ,הקבועים בטבלה זו:

(ז)

סוג המערכות שמתחזקת המועצה

סכום בשקלים חדשים

()1

נכס בסיווג תעשיה או רפתות ,שהמועצה
מתחזקת את הביוב הציבורי ואת מערכת
המאסף הראשי ומיתקני טיהור השפכים
המשמשים אותו;

3.20

()0

נכס בסיווג תעשיה או רפתות ,שהמועצה
מתחזקת רק את הביוב הציבורי המשמש אותו;

1.49

()3

נכס בסיווג תעשיה או רפתות ,שהמועצה
מתחזקת רק את מערכת המאסף הראשי

ומיתקני טיהור השפכים המשמשים אותו.
(ח)

אגרת הביוב למ"ק מים בכל סוג נכס למעט רפת  ,תהיה בסכומים בשקלים חדשים,
לפי שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה ,הקבועים בטבלה זו:
סוג המערכות שמתחזקת המועצה

()0

0.48

כל סוג נכס נכס המשמש
נכס למגורים שחל
למעט
עליו סעיף 1
המשמש
למגורים שחל (ב)()3
עליו סעיף 1
(ב)( ,)3תעשיה
ורפת

()1

נכס שהמועצה מתחזקת את הביוב הציבורי
ואת מערכת המאסף הראשי ומיתקני טיהור
השפכים המשמשים אותו;

0.99

()0

נכס שהמועצה מתחזקת רק את הביוב הציבורי
המשמש אותו;

1.23

()3

נכס שהמועצה מתחזקת רק את מערכת
המאסף הראשי ומיתקני טיהור השפכים
המשמשים אותו.

1.93

3.46

1.02

0.16

תעשיה

3.16
1.18

1.28

החל מ 1.1.14 -יתוקן סעיף  8לתוספת השלישית כך שיתבטל סעיף ( )1ב' ( , )1וסעיף ( )1ב'
( )0יתוקן כך שיבוטלו המלים "ביחידות דיור שהמועצה מספקת להם מים" ויופיעו במקום:
"בכל יחידות דיור שבמועצה".
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