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, )ביוב(ולפי חוק הרשויות המקומיות , לפקודת המועצות המקומיות 21-ו 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 :האזורית משגב חוק עזר זה מתקינה המועצה, )החוק -להלן ( 1192-ב"התשכ

 פרשנות: פרק ראשון

 הגדרות
 (ז"התשס, ח"תשנה: וניםתיק)

 -בחוק עזר זה . 1

 "אחזקת ביוב"
- 

 ;לרבות פעולה הדרושה לשמירתה התקינה של רשת ביוב 

 ;אגרה לכיסוי הוצאות אחזקת ביוב ציבורי - "אגרת ביוב"

על , בריכות שיקוע או מכוני טיפול, בריכות אידוי, תקניהםעל מי, לרבות ביוב ציבורי או ביוב מאסף - "ביוב"
 ;מיתקניהם

 ;המשמש או המיועד לשמש להיקוות מי שפכים, וכל מקום קיבול, חלחול, חפיר, בור סופג, בור רקב - "בור שפכים"

 ;על חיבוריהם, צינור המשמש לניקוז שפכים של לא יותר מבנין או נכס אחד - "ביב פרטי"

שזורמים אליו שפכים מביבים פרטיים , צינור המשמש לניקוז שפכים של בנינים או נכסים אחרים - "ביב ציבורי"
 ;בלבד

 ;ביב שזורמים אליו שפכים בעיקר מביבים ציבוריים - "ביב מאסף"

 :אחד או יותר מאלה - "בעל נכס"

 ;הבעל הרשום של הנכס )1(

בין , בלה אילו היה הנכס נותן הכנסהאדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מק )2(
 ;כוח-כנאמן או כבא, בזכותו ובין כמורשה

וכן שוכר לתקופה של חמש , ששכר את הנכס לתקופה העולה על חמש שנים, שוכר או שוכר משנה )1(
שלפי הסכם השכירות הוא רשאי להאריך את השכירות מעבר לחמש שנים מיום , שנים או פחות

 ;תחילה

 ;)חוק המקרקעין -להלן ( 1191-ט"התשכ, לחוק המקרקעין 1'כהגדרתו בפרק ובעל דירה  )1(

 ;בית שיש בו יותר מדירה אחת - "בית דירות"

 ;לעסק או לצורך אחר, חדר או חדרים שנועדו לשמש יחידה נפרדת למגורים - "דירה"

 ;המועצה האזורית משגב - "המועצה"

 :לרבות עבודות ופעולות אלה - "התקנת ביוב"

 ;הכנת תכניות ביוב )1(

 ;הנחת ביבים מתחת לרחוב )2(

 ;לרבות הריסתם להסרת מכשולים לביוב, ביצוע עבודה במבנה או במיתקן שמתחת לרחוב )1(

 ;הנחת צינורות המחברים נכס לביוב ציבורי והעברת הביוב דרך קרקע או מתחתיה )1(

 ;התקנת מיתקנים הדרושים לביוב והמהווים חלק ממנו )7(

 ;לחוק 15כאמור בסעיף , היטל לכיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו - "טל ביובהי"

 ;וכן מוסדות ומפעלים אחרים בתחומה, כל אחד מהישובים המצויים בתחום המועצה - "ישוב"

 ;כולם או מקצתם, אדם שהמועצה מינתה למלא תפקידי מהנדס - "מהנדס"

 ;מרכזית לסטטיסטיקה או מדד רשמי אחר שיחליפוד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה הדמ - "מדד"

למעט אדם המתגורר בבית , רשות או בדרך אחרת-כבר, כשוכר, אדם המחזיק בנכס או בחלק ממנו כבעל - "מחזיק"
 ;מלון או בבית הארחה

או נכס שיש בשפכיו חומרים בריכוז  )ב(1לרבות נכס כאמור בסעיף , נכס המשמש לתעשיה או למלאכה - "מפעל"
 ;התוספת הרביעית או התוספת החמישית, העולה על הריכוז המותר לפי התוספת השלישית

 ;מי שראש המועצה מינהו למילוי תפקידי מפקח לפי חוק עזר זה או מי שפועל מטעמו - "מפקח"

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

בבנין כששטח קומה מוכפל בגובהה לפי חישוב כאמור סכום במטרים מעוקבים של נפחי כל הקומות  - "נפח בנין"
-ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(לתוספת השלישית לתקנת התכנון והבניה ' לסימן ב 05..10-ו 05..10בפריטים 

 ;)תקנות התכנון והבניה -להלן ( .115

 ;והטיפול בהם בדרך אחרתגריפתם , לרבות הרקת בור שפכים או הרקת חומר סמיך, ניקוי ביב פרטי - "ניקוי"

 ;כולו או מקצתו, לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לפעול בשמו ובמקומו לענין חוק עזר זה - "ראש המועצה"

 ;לרבות פסולת המורחקת מנכסים בזרם מים או בזרם נוזלי - "שפכים"
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 ;סכום במטרים רבועים של כל הבנוי בנכס לרבות כל שטח הקומות בבניין - "יןישטח בנ"

לרבות , שטח הדירה -ובבית דירות ; לפי הבנוי למעשה והמחושב בהתאם לתקנות התכנון והבניה - "טח דירהש"
, בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם לאו, לחוק המקרקעין' חלק יחסי מהרכוש המשותף כהגדרתו בפרק ו

 ;ושיעורו כיחס שבין שטח הדירה לשטח של כל הדירות בבית

 ;י הבנוי למעשה והמחושב בהתאם לתקנות התכנון והבניהלפ - "שטח קומה"

 ;בניין לרבות הקרקע שעליה ניצב, שטחה הכולל של הקרקע בנכס - "שטח קרקע"
למעט חדר או חדרים המשמשים כמפעל או למגורים או , חדר או חדרים המשמשים לעסק או לצורך אחר - "מבנה"

 ;למכלאות
, מקורה או בלתי מקורה, וכן מקום גדור או בלתי גדור, שובך יונים וכיוצא בהם ,אורווה, דיר, לול, רפת - "מכלאות"

 0שמחזיקים בו בהמה

 היטל ביוב ואגרת ביוב: פרק שני

 הודעה על החלטה להתקנת ביוב

 0תמסור המועצה הודעה על כך כאמור בחוק, החליטה המועצה להתקין או לקנות ביוב. 2

היטל ביוב

  

 (ז"התשס :תיקון)

, יחויב בהיטל ביוב לפי הוראות החוק, בעל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנו או קנייתו של ביוב )א(. 3
פגם בדרישת 0 7או סעיף  1בהתאם להוראות סעיף  ,בשיעור שיצוין בהודעה או בדרישת תשלום שנמסרה לו אחריה

 0תשלום אינו גורע מחובת בעל נכס לתשלום היטל ביוב לפי חוק עזר זה

נשפך מקרקע או ממבנה מטר מעוקב של שפכים לשעה לדונם לפחות או ארבעה מטרים מעוקבים של  )ב(
, כחלק ממנו, תיווסף לשיעור ההיטל, שפכים ליממה לדונם לפחות או סוג שפכים המחייב הוצאת יתר בהתקנת ביוב

ובלבד ששיעור , )הועדה -ן להל(שתיקבע בידי ועדת היטל שתמנה המועצה , )תוספת מפעל -להלן (תוספת מפעל 
בהתקנת הביוב בגלל עומס יתר לשעה , שנגרמו לפי הענין, תוספת מפעל לא יעלה על החלק היחסי של הוצאות היתר

 0או ליממה לדונם או בגלל סוג השפכים כאמור

 -לא יחול תשלום היטל תוספת מפעל על  )ב(על אף האמור בסעיף קטן  )ג(

 ;בלבד או למשרד בלבד או לשניהם כאחדבעל נכס המשמש למגורים  )1(

 0לגבי אותו חלק מהנכס בלבד, בעל נכס שחלקו משמש למגורים או למשרד )2(

רשאית המועצה לכלול את הוצאותיה להתקנת ביוב או , במקום חיוב בהיטל ביוב לרבות תוספת מפעל )ד(
 0קנייתו באגרת ביוב

שיעור היטל ביוב

  

 (ז"התשס :תיקון)

בניה לפי השיעור  או שבנייתו מבוקשת בהיתר, ב יחושב לפי שטח הקרקע והשטח הבנוי למעשההיטל ביו. 4
הביוב בעבור קווים פנימיים הנקוב בתוספת אינו  היטל; שנקבע בתוספת הראשונה אשר יהיה בתוקף במועד התשלום

להלן )כולל את התחברות קו הביוב מהנכס לשוחת הביוב הציבורית הקרובה ביותר 

- 

, והחיבור יתבצע על ידי( בורהחי 
 0על חשבון ובאחריות בעל הנכס על פי הוראות והנחיות המועצה

 תוספת בניה
 (ח"התשנ: תיקון)

היטל ביוב , ישלם בעל הנכס לכל מטר רבוע, 2בעד תוספת בניה לנכס לאחר מסירת הודעה כאמור בסעיף ( א). 5
0עד התשלוםלפי השיעור שנקבע בתוספת הראשונה שיהיה בתוקף במו

  

ישלם בעל הנכס היטל ביוב , לאחר מסירת הודעה כאמור, הוגשה בקשה להיתר בניה עבור בניה חדשה( ב)
 0בשיעור היטל ביוב שנקבע בתוספת הראשונה, בעד הבניה החדשה בעת מתן היתר בניה מאת הועדה המקומית

 תשלום ההיטל

התשלום או במועד מאוחר יותר שייקבע בדרישת היטל ביוב ישולם שלושה חודשים מיום מסירת דרישת . 6
 0התשלום

 סייג לבניית ביב פרטי וחיבורו

אלא לפי היתר מראש ובכתב , לא יחליפו ולא יחבר ביב פרטי לביב ציבורי, לא ישנהו, לא יבנה אדם ביב פרטי. 7
 0מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר

 הוראת התחברות לביוב
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כי הביב , שאי להורות בהודעה בכתב לבעל נכס הנמצא בתחום אזור התקנה או קניהראש המועצה ר )א(. 8
 0באופן ובמועד שיקבע, הפרטי שבדירה או בבנין שבבעלותו יחובר לביב הציבורי או יתוקן או יוחלף

 0חייב למלא אחריה, )א(בעל נכס שקיבל הוראה כאמור בסעיף קטן  )ב(

רשאי ראש , ף בעל נכס את הביב הפרטי באופן ובמועד שנקבעו כאמורלא חיבר או לא תיקן או לא החלי )ג(
על חשבון , לתיקונו או להחלפתו, לבצע את העבודה הדרושה לחיבור הנכס לביבו, באמצעות שלוחיו ופועליו, המועצה

 0ורשאי הוא להיכנס לחצרים של הנכס או לנכס, בעל הנכס

ישלם בעל הנכס למועצה את עלות , )ג(ר בסעיף קטן תיקון או החלפה כאמו, ביצעה המועצה חיבור )ד(
 0לפי חשבון מאת המועצה, לרבות חומרים, העבודה

 ניקוי ואחזקת בורות שופכין

אלא לפי היתר מראש ובכתב מאת , פרט למפקח בור שופכין או ביב פרטי בתחום המועצה, לא ינקה אדם )א(. 9
 0ראש המועצה

למנוע גרימת מפגעים ולמנוע הזרמת שפכים או , ייב להחזיקו במצב תקיןבעל בור שפכים או ביב פרטי ח )ב(
 0לזיהום סביבתו או לתקלות בו, העלולים לגרום לסתימתו, חומרים רעילים אליו

 0שבתחום הנכס, בעל נכס ימנע זרימת מי גשמים לבור שפכים או לביב פרטי או ציבורי )ג(

 סמכויות המפקח

כדי לערוך ביקורת או , בו נמצא בור שפכים או ביב פרטי, למקום בתחום המועצה המפקח רשאי להיכנס )א(. 11
 0לבצע את העבודות שהוא מוסמך לעשותן לפי הוראות חוק עזר זה

 0)א(לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלבצע את שעליו לבצע לפי סמכויותיו כאמור בסעיף קטן  )ב(

 0תהא סופית, ם או ביב פרטיהחלטת מפקח לענין ניקוי בור שפכי )ג(

למנוע גרימת מפגעים ולמנוע הזרמת שפכים או , בעל בור שפכים או ביב פרטי חייב להחזיקו במצב תקין )ד(
 0לזיהום סביבתו או לתקלות בו, העלולים לגרום לסתימתו, חומרים רעילים אליו

 איסור שימוש בבורות שופכין

זולת , וש בבור שפכים שבתחום הנכס ויחול איסור על הזרמת ביב פרטייופסק השימ, חובר נכס לביב ציבורי. 11
 0לביב ציבורי

אגרת ביוב

     

 (ז"התשס: תיקון)

בעד נכס מחובר לביב ציבורי ישלם המחזיק למועצה אגרת ביוב חודשית בשיעור שנקבע בתוספת השניה  )א(. 12
 0שיהיה בתוקף במועד התשלום

החליטה המועצה לכלול באגרה גם הוצאות ; שבה יצוין שיעור האגרה ראש המועצה ישלח לחייב הודעה )ב(
0יצוין בהודעה שיעור התשלום בעד הוצאות התקנת הביוב או קנייתו, )ד(1התקנת הביוב או קנייתו כאמור בסעיף 

  

; או לפי צריכת מים בנכס אגרת ביוב לנכס המשמש למגורים תשולם לפי מספר הנפשות המתגוררת בנכס( ג)
המועצה ; ב לפי צריכת המים בנכס יחול ביחס לנכסים המצויים ביישובים שלגביהם מתקיימים התנאים שלהלןהחיו

 (חוק העזר למים -להלן ) 9..2-ו"התשס, (אספקת מים)לחוק העזר למשגב  11לפי סעיף  קיבלה לגבי היישוב החלטה
רת הביוב ביחס לנכסים בתחום היישוב תחויב לטה כי אגחקיבל ה, בתחומו חל חוק העזר למים כאמור, וכן ועד יישוב

 ;ק צריכת מים בנכס"לפי מ
- לעניין חוק עזר זה 

לפי הרשום ברישומי משרד הפנים או לפי מספר  - "נפש המתגוררת בנכס"או  "מספר הנפשות המתגוררות בנכס"
פר הנפשות בנכס חלה על האחריות לעדכון המועצה בדבר מס; ביניהםמלפי הגבוה , הנפשות המתגוררות בנכס בפועל

 ;יאושר עדכון רטרואקטיבי אל; המחזיק
סך כל היקף צריכת המים בנכס לכל סוגי השימוש בהתאם לקריאת כל מדי המים של הנכס  - "צריכת מים בנכס"

 0וק העזר למיםחהגדרתו בכאשר תבוצע בידי המועצה או המנהל 

 שפכי מפעל: פרק שלישי

 הגדרות

 -בפרק זה . 13

בדיקת שפכים כמפורט ב - " ת שפכיםבדיק"
- 

 "The Examination of Water Standard Methods for and Wastewater " בעריכה
שהעתקה מופקד לעיון הציבור , על פי המהדורה המעודכנת במועד ביצוע הבדיקה APHA-AWWA-WPCFובהוצאה של  

 ;בשעות העבודה הרגילות, במשרד המפקח

 ;כשוכר או באופן אחר, מי שמחזיק או מפעיל למעשה מפעל או חלק ממנו כבעל -לענין מפעל - " בעל"

 ;לענין חוק עזר זה, שנתן ראש המועצה בכתב, היתר שנתי להזרמת שפכים- " היתר"

 ;כמפורט בתוספת הרביעית- " חומר מסוכן"

 ;כמפורט בתוספת החמישית- " מלחים"
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עבדות נוספות שאינן מפורטות בתוספת כאמור שאישר לרבות מ, כמפורט בתוספת הששית- " מעבדה מוכרת"
 ;למעט מעבדות שההכרה בהן בוטלה מטעמים מקצועיים, המפקח

מטרים  ...,7-וכן מפעל הצורך פחות מ, מטרים מעוקבים מים בשנה ...,7מפעל הצורך מעל - " מפעל טעון היתר"
 0יתרשראש המועצה קבע בהודעה בכתב כי הוא טעון ה, מעוקבים מים בשנה

 הזרמת שפכים

 0בעל מפעל לא יזרים ולא ירשה לאחר להזרים שפכים ממפעלו אלא למערכת ביוב. 14

 איסור הזרמת שפכים מזיקים

 :אלא בהתאם להוראות אלה, בעל מפעל לא יזרים ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו שפכים. 15

 ;הביוב או לתהליכי הטיפול בשפכיםבכמות או באיכות שאינם עלולים לגרום נזק למערכת , באופן )1(

 ;בטיב או באופן שאינם עלולים להיות מטרד או לגרום סכנה או נזק לאדם או לסביבה )2(

 0אם היה המפעל טעון היתר, לפי תנאי ההיתר )1(

 היתר

 0בעל מפעל טעון היתר יפנה בבקשה אל ראש המועצה לקבלת היתר )א(. 16

ם ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו שפכים אלא לאחר שקיבל היתר ולפי בעל מפעל טעון היתר לא יזרי )ב(
 0תנאי ההיתר

לא יתן ראש המועצה היתר להזרמת שפכים שאינם עומדים בררישות ובתקנים שנקבעו בתוספת  )ג(
בתוספת הרביעית או בתוספת החמישית או שהזרמתם עלולה לגרום נזק או מטרד או שלא לפי הוראות , השלישית

 170סעיף 

להתיר הזרמת שפכים , באישור המועצה מראש, רשאי ראש המועצה, )ג(על אף האמור בסעיף קטן  )ד(
 0באיכות ובאופן שלא הותרו לפי הוראות חוק עזר זה

 תוצאות בדיקות שנתיות

בעל מפעל טעון היתר יגיש לראש המועצה אחת לשנה או לפי קביעתו בכתב של ראש המועצה תוצאות . 17
 0של שפכים המוזרמים ממפעלו הבדיקות

 קביעת נהלים ופרמטרים

אלא אם כן קבע , בהתאם לתהליכי היצור ואיכות השפכים הצפויה, המפעל יקבע נוהלי דיגום ופרמטרים. 18
 0המפקח נוהלי דיגום ופרמטרים אחרים

 בדיקות פתע

לבדיקת קיום , ם בכל מקום במפעלכדי ליטול דגימות של שפכי, בכל עת סבירה, מפקח רשאי להיכנס למפעל. 19
 0לפי בחירת המפעל, ורשאי המפקח להעביר את הדגימות לבדיקה במעבדה מוכרת; הוראות חוק עזר זה

 תשלום בעד בדיקות

ובלבד שהמפעל לא יחויב בתשלום בעד יותר מ, תחול על בעל מפעל .2עלות בדיקה כאמור בסעיף . 21

-       

12 
 0בדיקות בשנה

 אגרת ביוב שנתית

ישלם בעלו אגרת ביוב חודשית בשיעור שנקבע בתוספת השניה שיהיה בתוקף , חובר מפעל לביב ציבורי. 21
האמור בסעיף זה אינו בא לפטור מפעל מחובת תשלום אגרה המוטלת על בעלו לפי חיקוק אחר או 0 במועד התשלום

 0)ב(12לפי הוראות סעיף 

 הודעה על שינוי בשפכים

וכן על , מיד לראש המועצה על כל שינוי שחל בכמות או באיכות השפכים המוזרמים ממפעלו בעל מפעל יודיע. 22
 0אם השינוי נובע מתקלה או משינוי בתהליכי ייצור או טיפול בשפכים, שינוי באופן הזרמתם

 איכות השפכים

הם הדרישות אם לא התמלאו לגבי, לא יזרים בעל מפעל שפכים ולא ירשה לאחר להזרימם ממפעלו )א(. 23
 0בתוספת הרביעית או בתוספת החמישית, והתקנים שנקבעו בתוספת השלישית

רשאי ראש המועצה להתיר למפעל לחרוג , )ג(ובכפוף לאמור בסעיף קטן  )ג(19על אף האמור בסעיף  )ב(
 0יריםאם שוכנע שלא ניתן לעמוד בהם באמצעים פיסיקליים סב, לתוספת השלישית )ב(1מהתקנים שנקבעו בסעיף 

לנקוט אמצעים ביולוגיים להורדת העומס האורגני , ראש המועצה ידרוש מבעל מפעל בהודעה בכתב )ג(
 0אם לדעתו הנסיבות מצדיקות את הדבר, בשפכי המפעל

 חומרים מסוכנים
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 -ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מבעל מפעל טעון היתר  )א(. 24

 ;מסוכנים ושיעור פליטתם בשפכיםלהגיש לו מאזן כמותי של חומרים  )1(

לרבות , לנקוט אמצעים מתאימים להקטנה כמותית של שיעור פליטת חומרים מסוכנים לסביבה )2(
דרישה להפרדת זרמי שפכים במפעל והקמת מיתקן קדם

- 

טיפולי לענין מקור פליטת החומרים 
 ;המסוכנים בתוך המפעל

 ;על ואת שיעור פליטתם בשפכיםלהגיש לו מאזן כמותי של מלחים הנצרכים במפ )1(

, לרבות החלפת מלח מרענן, לנקוט אמצעים מתאימים להקטנה כמותית של פליטת מלחים בשפכים )1(
 0חומצית לניטרול שפכים-התקנת מצעים אוטומטיים לרענון מרככים וכן החלפת סוג תמיסה בסיסית

לא הורידה את ריכוז , )1)(א(עיף קטן הוכח להנחת דעתו של ראש המועצה כי נקיטת אמצעים כאמור בס )ב(
להתיר , )ג(19על אף האמור בסעיף , רשאי הוא, המלחים בשפכי המפעל לרמתו של התקן המפורט בתוספת החמישית

 0למפעל לחרוג מהתקן האמור

 איסור מהילת שפכים

 0לא ימהול בעל מפעל ולא ירשה לאחר למהול שפכים כדי להתאימת לרמת התקן. 25

 מניעת נזק או מפגעעבודות ל

, במועדים ובתנאים שנקבעו בהודעה, ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מבעל מפעל לבצע )א(. 26
 0עבודות למניעת נזק או מפגע תברואתי או להסרתם

תוקפה של הודעה כאמור 0 מי שנמסרה לו הודעה כאמור יקיימה לפרטיה להנחת דעתו של ראש המועצה )ב(
 0ההוא עד מילוי

לא קיים אדם את דרישת ראש המועצה בהודעה או ביצע את הנדרש בה שלא לפי התנאים והאופן שפורטו  )ג(
רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם , בה

 0מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד, ההודעה כאמור

 ;ביד ראש המועצה יהווה הוכחה לכאורה לדברחשבון הוצאות חתום  )ד(

 מדידת זרימת מי שפכים

, יבצע מדידות בפרקי זמן שייקבעו בידי ראש המועצה, בעל מפעל יתקין מכשירי מדידה לזרימת מי השפכים. 27
 0ירשום את תוצאות הבדיקות ביומן מיוחד וימסור את תוצאות הבדיקות בזמן כאמור לראש המועצה

 הוראות שונות: פרק רביעי

 רשות כניסה

כדי לברר ולבדוק אם קוימו הוראות , לנכס לרבות מפעל, בזמן סביר, ראש המועצה או מפקח רשאי להיכנס. 28
 0ולעשות עבודה או פעולה שהוא רשאי לעשותה לפי הוראות חוק עזר זה, חוק עזר זה

 איסור הפרעה

קידו וסמכויותיו לפי הוראות חוק עזר זה ולא ימנע בעדו לא יפריע אדם לראש המועצה או לפקח במילוי תפ. 29
 0מלבצע עבודה או פעולה שהוא רשאי לעשותה לפי הוראות חוק עזר זה

 סמכות שינוי היתר או הודעה

ורשאי הוא לשנותם , ראש המועצה רשאי לבטל היתר או הודעה בכתב שמסר לפי הוראות חוק עזר זה. 31
 0ולהתנות בהם תנאים

 ודעהמסירת ה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום . 31
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד , מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

ן מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או או מועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מע
תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט , אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור; הידועים לאחרונה

 0באחד המקומות האמורים

 עונשין

 -דינו , ואם היתה העבירה נמשכת, שקלים חדשים ..11קנס  -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה. 32
שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה  77קנס נוסף 

 0או אחרי הרשעתו

הצמדה למדד

         

 (ז"התשס: תיקון)
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שיעורי האגרות וההיטלים שנקבעו בתוספות הראשונה והשניה יעודכנו ב1. 33 , (יום העדכון -להלן )בכל חודש  1 -
רסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לפי שיעור שינוי המדד שפו

 0לו

 הוראות שעה

יעלו שיעורי ההיטל והאגרה שנקבעו בתוספת הראשונה והשניה ב, )א(11על אף האמור בסעיף . 34 בחודש  1 -
יית המדד שפורסם לאחרונה לפני לפי שיעור על, )יום ההעלאה הראשון -להלן (שלאחר פרסום חוק עזר זה ברשומות 

 11110יום ההעלאה הראשון לעומת מדד חודש דצמבר 

 מגבלת גביה
 (ז"התשס: תיקון)

הטלת אגרות והיטל ביוב לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור ( 2.12בינואר  1)ב "בטבת התשע' החל ביום ו. 35
 0פניםהשל מליאת המועצה ושל שר 

תוספת ראשונה

  

 (ז"סהתש: תיקון)

 (7-ו 1סעיפים (

 היטל ביוב
 
 בשקלים שיעור ההיטל שיעור ההיטל בשקלים  
 ר שטח"חדשים לכל מ ר שטח"חדשים לכל מ  
 בניין בנכס קרקע בנכס  

   נכס המשמש למגורים 10
 17075 5011 קווים פנימיים( א) 
 17051 1019 מאספים חיצוניים ומיתקנים( ב) 
 2.015 10.5 מכוני טיהור( ג) 

   (פרט למגורים)לכל נכס אחר  20
 11012 5052 קווים פנימיים( א) 
 7.011 1.0.5 מאספים חיצוניים ומיתקנים( ב) 
 .2201 1015 מכוני טיהור( ג) 

 

 תוספת שניה
 (ז"התשס: תיקון)

 )21-ו 12סעיפים (

 אגרת ביוב
 
שיעור האגרה   

 דשיםחבשקלים 

 - לנכס המשמש למגורים  10

  לחודש, כסכל נפש המתגוררת בנ בעד 

 לנפש לחודש 50.2 אגרת תפעול 

 לנפש לחודש 5011 אגרת טיהור 

 לנפש לחודש 1051 אגרת שיקום 

 לנפש לחודש 15017 סך כל האגרה 

 - לנכס המשמש למגורים  20

  בעד צריכת מים בנכס 

 051. אגרת תפעול 
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 055. אגרת טיהור 

 019. אגרת שיקום 

 2015 ל האגרהסך כ 

 - ( פרט למגורים)לכל נכס אחר  10

  בעד צריכת מים בנכס 

 10.1 אגרת תפעול 

 1011 אגרת טיהור 

 .09. אגרת שיקום 

 2051 סך כל האגרה 
 

 תוספת שלישית

 )21-ו )ג(19סעיפים (

 
 -חומרים העלולים להפריע לזרימת השפכים או לטיפול בהם 

 -ניסה לביוב בתוך תחומי מפעל ובין ביציאה מתחום מפעל בין בכ, שפכים לא יכילו. 1

(1)
  

חומר העשוי לשקוע או לגרום להפרעה בזרימת השפכים במערכת הביוב או לסתימת מערכות הובלת 
 -לרבות , שפכים
 ';ל/ג"מ ..9מוצקים מרחפים בריכוז העולה על  )א(

 ;רכת הביובמעלות צלזיוס בכניסתם למע 17שפכים בטמפרטורה העולה על  )ב(

 :שומנים כלהלן )ג(

 :'ל/ג"מ ..1בכמות העולה על  Soxhlet Extraction Methodשומן כללי הנבדק בשיטת  (1)
בזמן ( Separation of Flotable Oil Gravity)שומן הניתן להפרדה במפריד שומן גרביטציוני  (2)

 ';ל/ג"מ ..1שהייה של שעה בריכוז העולה על 
, או שמן אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי, מנים על בסיס מינרלישומן מינרלי או ש (1)

 ';ל/ג"מ 17בריכוז העולה על 
 :עומס אורגני כלהלן (2)

 ';ל/ג"מ ...1כללי מעל  )כ"צח -להלן (צריכת חמצן כימית  (1)

 ..5כ הכללי עולה על "כאשר ריכוז הצח, 09.-כ כללי גדול מ"כ מסונן לבין צח"היחס שבין צח (2)
 ';ל/ג"מ

 ;2עולה על  )ב"צח -להלן (כ לבין צריכת חמצן ביולוגית "היחס שבין צח (1)

 ;מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית (1)

 0'ל/ג"מ 01.סולפידים מומסים בריכוז העולה על  (1)

 50לבין  9שבין  pHשפכים לא יחרגו מתחום ההגבה . 2

 תוספת רביעית

ו 11סעיפים (

- 

 ))א(21

 
 -בין בכניסה לביוב בתוך תחומי מפעל ביציאה מתחום המפעל , כילושפכים לא י

ציאנידים כ. 1 - CN ל/ג"מ .10בריכוז שמעל , בסביבה חומצית, ציאניד-ותרכובות ציאנוגן העשויים ליצור מימן;' 

 ';ל/ג"מ 0.2.בריכוז העולה על , תרכובות פחממנים כלוריים או תרכובות זרחן אורגניות. 2

 ';ל/ג"מ .10בריכוז העולה על , או הלוגן פעיל אחרכלור . 3

 ';ל/ג"מ .10פנולים וקרזולים בריכוז העולה על . 4

 ';ל/ג"מ .10פלואורידים בריכוז העולה על . 5

 ';ל/ג"מ 07.אקריל אמיד בריכוז העולה על . 6

7 .

      

דטרגנט ', ל/ג"מ 1לה על אשר אינו נוטה להתפרק ביולוגית בריכוז העו" דטרגנט קשה"דטרגנט המכונה 
 0'ל/ג"מ .1בריכוז העולה על " רך"המכונה 

ממסיים כגון פחמן טטרא, טולואן, בנזן. 8 בריכוז , אתילן ודומיהם-כלורו-טרי, מתילן כלורי, כלורופורם, כלורי -
 0להלן 1העולה על הריכוזים שפורטו בפרט 

   :מתכות כבדות בריכוזים העולים על הריכוזים שלהלן. 9

 Zn -כ 'ל/ג"מ ..20   אבץ
 As -כ 'ל/ג"מ .01.  ארסן



 .על הטקסט שברצונך שיופיע כאן Heading 1להחיל  השתמש בכרטיסיה בית כדי! שגיאה 

 B -כ 'ל/ג"מ 057.  בורון
 Be -כ 'ל/ג"מ .01. בריליום

 V -כ 'ל/ג"מ .01.  ונדיום
 Al -כ 'ל/ג"מ ..70  חמרן
 Ag -כ 'ל/ג"מ 0.7.   כסף

 Hg -כ 'ל/ג"מ 7..0.  כספית
 )שש ערכי (Cr 9+-כ 'ל/ג"מ 0.2.  כרום

 Cr -כ 'ל/ג"מ .01. כרום כללי
 li -כ 'ל/ג"מ .01.  ליטיום

 Mo -כ 'ל/ג"מ 0.1. מוליבדן
 Mn -כ 'ל/ג"מ .02.   מנגן

 Cu -כ 'ל/ג"מ .02.  נחושת
 Ni -כ 'ל/ג"מ .02.  ניקל

 Se -כ 'ל/ג"מ 0.2.  סלניום
 Pb -כ 'ל/ג"מ 027.  עופרת
 Ce -כ 'ל/ג"מ 027.  צריום

 Cd -כ 'ל/ג"מ 0.1. קדמיום
 Co -כ 'ל/ג"מ 0.7.  קובלט

 תוספת חמישית

 ))ב(21-ו 11סעיפים (

 
 -בין בכניסה לביוב בתוך תחומי מפעל ובין ביציאה מתחום המפעל , שפכים לא יכילו

סולפטים בריכוז העולה ב. 1 ובלבד שריכוז , מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל SO1-כ' ל/ג"מ ..2 -
 4SO0 -כ' ל/ג"מ ..7הסולפטים לא יעלה על 

ריכוז העולה בכלורידים ב. 2  ;מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל Ci-כ' ל/ג"מ ..1 -

כ' ל/ג"מ .5נתרן בריכוז העולה על . 3 - Na 0מעל ריכוז המים המסופקים למפעל 

 תוספת ששית

 )11סעיף (
 

 רשימת מעבדות

 

 אנאליסט 

 בקטוכם 

 אמינולב/ספקטרולב 

 מכון וולקני 

 מכון התקנים הישראלי 

 משרד הבריאותמעבדה מרכזית של  

 מעבדות איגודי ערים לאיכות הסביבה 

 ל"מעבדות מקורות ותה 

 מעבדות אוניברסיטאיות 

 מעבדות הטכניון 

 )1111באוגוסט  5(ד "באלול התשנ' א

 אריק רז

 ראש המועצה האזורית משגב

 

                                                           
לפי , (יום העדכון הראשון -להלן ) 5..10102על אף האמור בסעיף זה לחוק העזר העיקרי יעודכנו שיעורי האגרות וההיטלים שנקבעו בתוספות הראשונה והשניה ביום  1

 70..2בינואר  17שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד שפורסם ביום 


