
  נוסח משולב עם תיקון מוצע

  - 1990א"התשנ) אגרת ביוב(חוק עזר לעמק יזרעאל 

  

  95' עמ, )20.11.1990(א "התשנ, 441ם "תש  :  פורסם

  278' עמ, )15.4.1997(ז "התשנ, 575ם "תש  : תיקונים

  430' עמ, )30.6.1997(ז "התשנ, 580ם "תש    : ט"ת

  109' עמ, )4.2.1999(ט "התשנ, 604ם "תש    

  156' עמ, )17.1.2002(ב "התשס, 646ם "תש    

  22' עמ, )18.10.2006(ז "התשס, 696ם "תש    

  

ולפי , לפקודת המועצות המקומיות - 25ו 24, 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

") החוק: "להלן( - 1962ב"התשכ, )ביוב(לחוק הרשויות המקומיות  - 39ו 38, 37סעיפים 

  :עזר זה מתקינה המועצה האזורית עמק יזרעאל חוק

  

  הגדרות

  )ב"התשס, ז"התשנ: תיקונים(

  :בחוק עזר זה .1

, אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות אחזקת הביוב של המועצה  - " אגרת ביוב"

  ;לחוק 37כמשמעותה בסעיף 

חלחול ומקום קיבול המשמש , חפיר, בור סופג, בור רקב  - " בור שפכים"

  ;או מיועד לשמש להיקוות מי שפכים

ב שהשפכים הזורמים אליו הם בעיקר מנכס אחד על בי   - " ביב פרטי"

  ;חיבוריו או ממספר נכסים

  ;נכס המשמש למגורים או המיועד למגורים   –" בית מגורים

  ;המועצה האזורית עמק יזרעאל   - " המועצה"

  ;מקום ריכוז סופי של שפכים  - " מאגר"

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה לסטטיסטיקה או    - " מדד"

  ;מדד רשמי אחר שיחליפוכל 

מהנדס המועצה או מי שסמכויות המועצה הואצלו לו לפי   - " מהנדס המועצה"

) מהנדס רשות מקומית(לחוק  הרשויות המקומיות  6סעיף 

  ;1991 –ב "התשנ

כחוכר או באופן , כשוכר, אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל  - " מחזיק"

בהעדר ו, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון, אחר
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  ;בעל הנכס או החוכר לדורות –מחזיק 

) היטל ביוב(כהגדרתו בחוק עזר לעמק יזרעאל   - " מיתקן טיפול"

  ;- 1992ב"התשנ

מיתקן המשמש לריכוז שפכים שלא באמצעים    - " מיתקן שאיבה"

  ;גרביטציוניים לשם העברתם למאגר

מערכת ביוב "

   - " ציבורית

ם בעיקר מערכת ביוב שהשפכים המוזרמים אליה ה

  ;מביבים פרטיים

  ;מפעל או קרקע בתחום המועצה, מבנה  - " נכס"

לפי , מי שמספק לצרכנים מי שתיה בתחום המועצה  - " ספק"

  ;החלטת ראש המועצה

ימים בטמפרטורה של  5צריכת חמצן ביולוגית בהדגרה של   "ב"צח"

  ;כהגדרתו בשיטות סטנדרטיות - מעלות צלסיוס 20

, ת מי שהוסמך על ידיו לעניין הוראות חוק עזר זהלרבו  - " ראש המועצה"

  .כולן או מקצתן

, מרבצים, סככות, מפטמה, דיר, לרבות מכון חליבה, רפת  "רפת"

  .חצרות המתנה

כולם , שמנים וחומרי סיכה, ריכוז של המרכיבים שומנים  - " שומנים"

  ;או מקצתם

שיטות "

   - " סטנדרטיות

צוע בדיקות שפכים הנחיות לבי –" שיטות סטנדרטיות" 

 Standard Methodsהכלולות במהדורה האחרונה של הספר 

for the Examination of Water and Wastewater   שפרסם

-WPCF-AWWA –הארגון האמריקאי לבריאות הציבור 

APHA   שהעתק הימנו מופקד בידי מהנדס המועצה ופתוח

  .לעיון הציבור

  אגרת ביוב

  )ב"התשס, ז"התשנ: תיקונים(

', מחזיק בנכס ישלם למועצה אגרת ביוב לגבי סוג הנכס כמפורט בטור א  )א(  .2

ובטור ' לפי תעריפי האגרה  המופיעים ליד סוג הנכס בטור ב, בסכום מצרפי

  .בתוספת הראשונה'  בפרט א' , ג

מד , להנחת דעתה של המועצה, הותקן בנכס, )א(על אף האמור בסעיף קטן   )1א(  

שלם מחזיק בנכס למועצה אגרת ביוב לגבי סוג הנכס י, לזרימת שפכים

בסכום מצרפי לפי תעריפי האגרה  המופיעים  ליד סוג ', כמפורט בטור א
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  ."בתוספת השניה ' ,   ובטור ג' הנכס בטור ב

מד , להנחת דעתה של המועצה, הותקן בנכס, )א(על אף האמור בסעיף קטן   )2א(  

, השקעת גינה הסמוכה לנכסהמודד את כמות המים המסופקת ל, מים

אחוזים מצריכת המים  20והוכח למועצה כי אספקת המים לגינה עלתה על 

 20תופחת אגרת הביוב ביחס לכמות המים שמעל לאותם , לנכס כולו

  .אחוזים

מחזיק בנכס אשר המועצה אינה מתחזקת את מערכת הביוב   )א(  )3א(  

, כך מאת המועצהוניתנה הודעה בכתב על ,  הציבורי המשמשת הנכס

בסכום מצרפי לפי ' ישלם אגרת ביוב לגבי סוג הנכס כמפורט בטור א

' תעריפי האגרה המופיעים ליד סוג הנכס בשיעור כמפורט בטורים  ג

  .לפי המקרה, לתוספת הראשונה או לתוספת השניה' בפרט א

מחזיק בנכס אשר המועצה אינה מתחזקת את מערכת המאסף   )ב(  )3א(  

וניתנה , קנים וטיהור שפכים  המשמשים את הנכסהראשי ומית

ישלם אגרת ביוב לגבי סוג הנכס ,  הודעה בכתב על כך מאת המועצה

בסכום מצרפי לפי תעריפי האגרה המופיעים ליד ' כמפורט בטור א

לתוספת הראשונה או ' בפרט א'  סוג הנכס בשיעור כמפורט בטור ב

  .השניה לפי המקרה

כל עת להודיע למחזיק כי התחילה  לתחזק את מערכת המועצה רשאית ב"  )4א(  

הביוב הציבורית או את המערכת המאסף הראשי למתקני טיהור השפכים 

וממועד ההודעה יהיה המחזיק חייב לשלם את , שמשמשת או תשמש לנכסו

' בפרט א' ובטורים ג' מלוא הסכום המצרפי  בשיעורים כמפורט בטורים ב

  . "לפי המקרה, השניהלתוספת הראשונה או לתוספת 

אגרת ביוב תשולם במועד תשלום הארנונה כתוספת לתשלום   )ב(    

ודינה לעניין פיגור , הארנונה או בדרך אחרת שיקבע ראש המועצה

  .כדין פיגור בתשלום הארנונה, בתשלום

  .המועצה רשאית לקבוע כי אגרת ביוב תשולם לידי הספק  )ג(    

ישלם המחזיק בנכס את אגרת , )ג(קטן  קבעה המועצה כאמור בסעיף  )ד(    

במועד שבו הוא משלם , לפי חשבון שהוגש לו, הביוב לידי הספק

הספק יגבה את האגרה מהמחזיק בנכס לזכות ; חשבון אספקת מים

  .המועצה ויעבירה לידיה

המחזיק ביחידת דיור , 2על אף האמור ביתר סעיפי המשנה בסעיף   )א(  )5א(  

ישלם תשלום –עצה אינה מספקת לו מים  שהמו, המשמשת למגורים

, חודשי המתקבל ממכפלת מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור

עבור אגרת תפעול , לתוספת הראשונה' בסכום הנקוב בפרט ב

ושיקום מערכת ביוב ציבורית ועבור עבור אגרת תפעול ושיקום 
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  .מאסף ראשי ומיתקנים וטיהור שפכים

שהמועצה אינה מתחזקת את , מגוריםהמחזיק בנכס המשמש ל  )ב(    

ושהמועצה הודיעה , מערכת הביוב הציבורית המשמשת את הנכס

ישלם תשלום חודשי המתקבל ממכפלת מספר הנפשות ,  בכתב על כך

  .לתוספת הראשונה' בסכום הנקוב בפרט ג, המתגוררות ביחידת דיור

אסף המחזיק ביחידת דיור שהמועצה אינה מתחזקת את מערכת המ  )ג(    

, המשמשת ליחידת הדיור, הראשי ומיתקנים וטיהור שפכים

ישלם תשלום חודשי המתקבל , והמועצה הודיעה בכתב על כך

בסכום הנקוב , ממכפלת מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור

  .לתוספת הראשונה' בפרט ד

לא עלה בידי המועצה לברר ולקבוע את מספר הנפשות ביחידת דיור   )ד(    

יחושב סכום האגרה בשל יחידת הדיור , פת חיוב מסוימתלגבי תקו

  ;על בסיס ארבע נפשות, האמורה בעבור אותה תקופה

המועצה רשאית בכל עת להודיע למחזיק בנכס שהמועצה אינה   )ה(    

מספקת לה מים כי התחילה  לתחזק את מערכת הביוב הציבורית או 

משות או את המערכת המאסף הראשי ומתקנים וטיהור שפכים שמש

וממועד ההודעה יהיה המחזיק חייב לשלם ישלם , ישמשו לנכסו

תשלום חודשי המתקבל ממכפלת מספר הנפשות המתגוררות ביחידת 

  .לתוספת הראשונה' בסכום הנקוב בפרט ב, דיור

נכס או חלק מנכס שהינו על פי  –" יחידת דיור", לעניין סעיף זה  )ו(    

  ."רדת ועצמאיתנפ, טיבו ומהותו יחידה אוטונומית

  

  הצמדה למדד

  )ב"התשס: תיקון(

בכל  - 1שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת הראשונה ובתוספת השניה יועלו ב  )א(  .3

לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה , ")יום ההעלאה: "להלן(חודש 

לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה 

  .הקודם

יעודכנו  שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת )  א(מור בסעיף קטן על אף הא"  )ב(  

בחודש  1 - ב, כנוסחן בחוק עזר זה, הראשונה והשניה לחוק העזר העיקרי

לפי שיעור שינוי , )יום השערוך הראשון - להלן(שלאחר פרסום חוק עזר זה 

המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השערוך הראשון  לעומת המדד שפורסם 

  ." 2007י בחודש יונ
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  הודעה

  )ב"התשס: תיקון(

ראש המועצה ישלח למחזיק בנכס הודעה המפרטת את סכום האגרה המוטלת עליו   .4

  .ואת מועד התשלום 2כאמור בסעיף 

  

  מסירת הודעה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא   .5

ו הידועים לאחרונה לידי אחד מבני מכוונת או נמסרה במקום מגוריו הרגילים א

אי אפשר לקיים , משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם

תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט לעין , את המסירה כאמור

באחד המקומות האמורים או פורסמה לפחות בשני עיתונים יומיים הנפוצים 

  .בתחום המועצה

  

  אש המועצהסמכויות ר

  )ב"התשס: תיקון(

להיכנס לנכסים ולעשות את הדרוש , בכל עת סבירה, ראש המועצה רשאי  )א(  .6

  .בהם כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה

המחזיק ברפת . ראש מועצה רשאי לתחזק את מתקן הטיפול  בתחום הרפת  )1א(  

  .יאפשר לו גישה למתקן הטיפול 

חשבונות המתייחסים , על פי דרישתו, ני ראש המועצהמחזיק בנכס יציג בפ  )ב(  

  .בזמן ובאופן שהוא יקבע, למים המסופקים לנכס

אם מחזיק בנכס יסרב להציג בפני ראש המועצה חשבון כלשהו המתייחס   )ג(  

או מסיבה אחרת לא יוצגו , )ב(כאמור בסעיף קטן , למים המסופקים לנכסו

המועצה לאמוד את צריכת המים יהיה רשאי ראש , חשבונות המים כאמור

והמחזיק בנכס יהיה חייב לשלם את , על פי שיקול דעתו, המסופקים לנכס

  .בהתאם לאומדן כאמור, שיעור האגרה לפי התוספת הראשונה

אינו גורע מחובתו של מחזיק בנכס על פי הוראות ) ג(האמור בסעיף קטן   )ד(  

  .מועצה לפי חוק עזר זהואינו גורע מסמכויותיו של ראש ה) ב(סעיף קטן 

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכויותיו לפי   )ה(  

  ).ב(- ו) א(הוראות סעיפים קטנים 
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  הפחתת אגרה לתעשיה בהתאם לטיב הביוב

  )ב"התשס: תיקון(

כי ,  הוכיח מחזיק בנכס המשמש לתעשיה לשביעות רצון מהנדס המועצה  )א(  .א6

מיליגרם  500—וזרמים לביוב הציבורי מנכסו הינו פחות מטיב השפכים  המ

מיליגרם  600 –ב  וכמות המוצקים המרחפים הינם פחות  מ "לליטר צח

ומהנדס , מיליגרם לליטר 80 - וכמות השומנים הינה פחות מ, לליטר

יחויב המחזיק באגרת ביוב לפי האגרה , המועצה נתן אישורו לכך בכתב

התקופה מיום מתן אישור המהנדס ולמשך  החלה על כל נכס אחר לגבי

  .התקופה לגביה תקף האישור

זולת , אישור מהנדס המועצה יעמוד בתוקף למשך חצי שנה ממועד מסירתו  )ב(  

    .אם צוין אחרת בגוף האישור

המחזיק החדש יהיה רשאי . יפוג האישור, אם זהות המחזיק בנכס  השתנה  )ג(  

  .ועצהלפנות לקבל אישור חדש ממהנדס המ

  

  ועדה להפחתת אגרות ביוב

המועצה רשאית להפחית את אגרת הביוב לנכס , 2על אף האמור בסעיף  )א(  .ב6

במקרה בו קיים פחת משמעותי בכמות המים , המשמש לתעשיה ולמלאכה

הפרש  –להלן (המוזרמת למערכת הביוב לעומת כמות המים שסופקה לנכס 

  :ם לכללים הבאיםעצם ההפחתה וסכומה ייקבעו בהתא; )כמות

אשר תדון בבקשות להפחתת סכום אגרת , המועצה תמנה ועדה  )1(   

  ;)הועדה –להלן (הביוב בשל הפרש כמות 

מנהל מחלקת הביוב , גזבר המועצה, בועדה יכהנו מהנדס המועצה  )2(   

  ;ויועץ משפטי למועצה

הועדה תגבש אמות מידה שעל פיהן תיבחן ותידון הבקשה להפחתה   )3(   

, אמות המידה שתפורסמנה באתר האינטרנט של המועצה; באגרה

טיב השופכין המוזרמים , את הפרש הכמות, בין השאר, יכללו

וההשפעות של ההפחתות בסכומי , למערכת הביוב והשפעתם עליה

  ;האגרה על יכולתה של המועצה לקיים את מערכת הביוב

; יאת המועצהאמות המידה שתגבש הועדה טעונות את אישור מל  )4(   

מליאת המועצה רשאית לשנות ולתקן את אמות המידה וכן להוסיף 

  .עליהן

הועדה תדון בבקשה להפחתה ותבחן על יסוד אמות המידה שאישרה  )ב(  

  .מליאת המועצה ועל פי הנהלים שתקבע
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, הועדה תהיה רשאית להגביל את תוקף הקביעה שלה לפרק הזמן שייקבע  )ג(  

כי תדון בבקשה נוספת שתוגש לאחר חלוף פרק הזמן ותהיה רשאית לקבוע 

  .שייקבע

  

  מגבלת גבייה

הטלת אגרה לפי חוק עזר זה תהא  -    1.1.2013  - ג "ט טבת תשס"החל מיום י  .ג6

  .טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו

  

  אחזקת בור שפכים או ביב פרטי וסמכויות המפקח

  )ז"התשנ: תיקון(

ימנע , מחזיק בנכס שבו בור שפכים או ביב פרטי יחזיקו במצב תקין )א(  .7

מפגעים ממנו וימנע הזרמת שפכים רעילים אליו או חומרים העלולים 

  .לזיהום סביבתו או לתקלות בו, לגרום לסתימתו

מחזיק בנכס לא יזרים מהביב הפרטי ) א(7מבלי לפגוע באמור בסעיף   )1א(  

ב וכמות "מיליגרם לליטר צח___  - ותר משבנכס שפכים בטיב של י

וכמות שומנים של יותר , מיליגרם לליטר___ - מוצקים מרחפים של יותר מ

  ."מיליגרם לליטר___  - מ

יהיה , ")המפקח: "להלן(שהוא ימנה לכך , ראש המועצה או עובד המועצה )ב(  

, שבו נמצא בור שפכים או ביב פרטי, רשאי להיכנס למקום בתחום המועצה

ראש המועצה או ). א(כדי לערוך ביקורת בעניינים שפורטו בסעיף קטן 

תוצאות של מעבדה ; המפקח יהיו רשאים לדגום דגימות מהביב הפרטי

מאושרת אליה יישלחו הדגימות תהוונה ראיה לעניין טיב השפכים 

  .הזורמים מהביב הפרטי

לפי סעיף קטן  לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלבצע את סמכויותיו )ג(  

  ).ב(

  

  איסור שימוש בבורות שפכים

  )ז"התשנ: תיקון(

יופסק השימוש בבור שפכים שבתחום הנכס , משחובר נכס למערכת ביוב ציבורית  .8

זולת למערכת הביוב , וחל איסור על הזרמת שפכים מהנכס למקום כלשהו

  .הציבורית

  

ן   עונשי

  )ב"התשס, ז"התשנ: תיקונים(
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  .בוטל  .9

  

  דינים שמירת

  )ז"התשנ: תיקון(

  .הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן  .10

  

  הודעה למועצה בכתב על זהות המחזיק

  )ב"התשס: תיקון(

אם הוחכר , לעניין חוק עזר זה יראו את בעל הנכס או יחידת הדיור כמחזיק או  .11

א הודיע למועצה בכתב על אם ל, כמחזיק, את החוכר לדורות, הנכס לדורות

  .זהות המחזיק ופרטיו

  

  תוספת ראשונה

  פרט א

  )א( 2לפי סעיף 

  ק מים המסופקים לנכס"לכל מ

  

  סוג הנכס –' טור א

  '  טור ב
 –אגרת תפעול ושיקום ביב ציבורי 

  בשקלים חדשים

  ' טור ג
אגרת תפעול ושיקום ביב מאסף 
 - ראשי  ומתקנים וטיהור שפכים

  בשקלים חדשים

גרת א
  תפעול

אגרת 
  שיקום

  כ"סה
אגרת 
  תפעול

אגרת 
  שיקום

  כ"סה

נכס המשמש רפת או 
לתעשיה בכל תחום 

  המועצה

0.20   0.30  0.50   1.11  0.80  1.91   

נכס המשמש או מיועד 

לשמש למגורים או כל 

נכס אחר שאינו משמש 

, לרפת או לתעשיה

המחובר לביוב או 

מיועד להיות מחובר 

בכל תחום , לביוב

  ההמועצ

0.22  0.22  0.44  1.09  0.58   1.67  

  

  

    'פרט ב      

  )   א)(5א(2לפי סעיף  
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    ח לנפש"ש  17.61   

    'פרט ג

  )ב)(5א(2לפי סעיף  

  ח לנפש"ש 13.96

    'פרט ד

  )ג)(5א(2לפי סעיף   

  ח לנפש"ש 3.65

  

  תוספת שניה

  ) 1א ( 2לפי סעיף 

  ק שפכים הזורמים מהנכס"לכל מ

  

  סוג הנכס –' טור א

  ' ב טור
 - אגרת תפעול ושיקום ביב ציבורי

  בשקלים חדשים

  '  טור ג
אגרת תפעול ושיקום ביב מאסף 
  - ראשי ומתקנים וטיהור שפכים

  בשקלים חדשים 

אגרת 
  תפעול

אגרת 
  שיקום

  כ"סה
אגרת 
  תפעול

אגרת 
  שיקום

  כ"סה

נכס המשמש רפת או 
לתעשיה בכל תחום 

  המועצה
  

0.25  0.38  0.63  1.39  1.00  2.39  

ס המשמש או מיועד נכ
לשמש למגורים או כל 
נכס אחר שאינו משמש 

, לרפת או לתעשיה
המחובר לביוב או 

מיועד להיות מחובר 
בכל תחום , לביוב

  המועצה

0.28  0.28  0.56  1.36  0.72  2.08  

  

  ) 2008יולי ___   (ח "ניסן תשס____

    אייל בצר              

ראש המועצה האזורית עמק 

  יזרעאל

  23.7.08רר     /רר/   268/7מ   1971-1  1001/56


