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__________
ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשע"ו, עמ' 39 ועמ' 49   1

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344   2
ק"ת התשע"א, עמ' 64; התשע"ה, עמ' 1262   3
ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ה, עמ' 1294   4

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ה, עמ' 1310   5

כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-11962 
)להלן - החוק(, ובהתאם לסעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001, 

קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה: 

בסעיף 1 לכללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות    1
העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"א-32010  שעה(,  )הוראת  תאגיד(  בלא  מקומית 

אחרי ההגדרה "יחידת דיור" יבוא:  

""כללי התעריפים" - כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת 
מערכות מים או ביוב(, התש"ע-42009; 

"כללי מקורות" - כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, התשמ"ז-51987;" 

בסעיף 8 לכללים העיקריים -     2
בסעיף קטן )א(, אחרי "אגרת ביוב" יבוא:   )1(

"כמפורט בתוספת השלישית המחושבת לפי מטר מעוקב מים";  

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, במקרים המפורטים בסעיפים קטנים )ב1( 
כמפורט  שפכים  מעוקב  מטר  לפי  תחושב  דיור  ליחידת  הביוב  אגרת  )ב5(,  עד 

בתוספת השלישית ";  

בסעיף קטן )ב1( המילים "על אף האמור בתוספת השלישית," - יימחקו;   )3(

סעיף קטן )ב6( - יימחק    )4(

בסעיף 11 לכללים העיקריים, במקום "בסעיף 3)ד( עד )ה1(" יבוא "בסעיף 3)ה1("    3
")2015 בדצמבר   31( התשע"ו  בטבת  י"ט  "יום  במקום  העיקריים,  לכללים   17 בסעיף    4 

יבוא "ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016("   

במקום סעיף 19ב לכללים העיקרים יבוא:    5

"19ב  על אף האמור בסעיף 11א, לעניין הגדרת שפכים חריגים סייג לתחולה
המרכיבים  הדיגומים,  מספר  חיובם,  אופן  ואסורים, 
חישוב  הדיגום,  סוג  הדיגום,  נקודת  מיקום  שיידגמו, 
כמויות המים או השפכים לחיוב והתעריפים לחיוב, יחולו 
על רפתות המצויות בתחום הרשויות המקומיות המנויות 
לטיפול  קדם  מיתקן  פועל  שבהן  הראשונה  בתוספת 

בשפכים, הוראותיה של התוספת החמישית " 

בתוספת השנייה לכללים העיקריים -   6

במקום פרט )20( יבוא:)1(

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 17

תיקון סעיף 19ב
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שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןלחיוב

המועצה ")20(
האזורית 

חבל 
מודיעין

47 7321 10ביב ציבורי

55 3212 6ביב מאסף 

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה אזורית חבל מודיעין 
לא יעלה על 500 מטרים רבועים";

במקום פרט )21( יבוא:)2(

שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןלחיוב

המועצה ")21(
האזורית 

חוף 
אשקלון

38 1816 8ביב ציבורי

53 2712 6ביב מאסף 

מכון לטיפול 
בשפכים

7 53;"15 06

במקום פרט )47( יבוא:)3(

שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןלחיוב

המועצה ")47(
האזורית 

שפיר

08 5926 42ביב ציבורי

95 1413 28ביב מאסף 

מכון לטיפול 
בשפכים

9 23 "4 56

בתוספת השלישית לכללים העיקריים - 7 

בכותרת, במקום "8)ב(, 11 ו–19)א(" יבוא "8 ו–11";)1(

בפרט )7( - )2(

במקום פרט משנה )א( יבוא:)א(

שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
לחיוב

חיוב לפי מטר 
מעוקב מים

חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

")א( תאשור, 
ברוש, תדהר

תפעול ביב 
מאסף

0 580 83

תפעול 
ביב ציבורי 

לשכונת 
ההרחבה

1 462 09

16 811 0שיקום

מכון לטיפול 
בשפכים

1 55;"2 21

תיקון התוספת 
השלישית
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במקום פרט משנה )ה( יבוא:)ב(

שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
לחיוב

חיוב לפי מטר 
מעוקב מים

חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

 ")ה( משמר 
הנגב 

תפעול ביב 
מאסף

1 442 05

מכון לטיפול 
בשפכים

1 482 11

17 821 0שיקום

תפעול 
ביב ציבורי 

לשכונת 
ההרחבה

1 20;"1 71

במקום פרט )9( יבוא:)3(

שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
לחיוב

חיוב לפי מטר 
מעוקב מים

חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")9(
האזורית 

גדרות

34 642 1תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

1 371 95

25 1";87 0שיקום

במקום פרט )20( יבוא:)4(

שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
לחיוב

חיוב לפי מטר 
מעוקב מים

חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")20(
האזורית 

חבל 
מודיעין

תפעול ביב לכל נכס
ציבורי

1 091 56

תפעול ביב 
מאסף

0 680 96

78 550 0שיקום

מכון לטיפול 
בשפכים

1 04;"1 49
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במקום פרט )45( יבוא:)5(

שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
לחיוב

חיוב לפי מטר 
מעוקב מים

חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")45(
האזורית 

שדות נגב

72 500 0ביב ציבורילכל נכס

ביב מאסף 
ומיתקנים

1 181 68

63 440 0שיקום

מכון לטיפול 
בשפכים

1 97;"2 81

בפרט )46(, במקום פרט משנה )ה(, יבוא:)6(

שם המועצה

 שמות
 היישובים/
סוג הנכס

רכיבים
לחיוב

חיוב לפי מטר 
מעוקב מים

חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

")ה( נחל עוז, 
כפר עזה, 

מפלסים, ניר 
עם, ארז, אור 

הנר, יכיני 
וברור חיל

18 1"82 0ביב מאסף

בתוספת הרביעית לכללים העיקריים -8 

בפרט 7 - )1(

במקום פרט משנה )א( יבוא:)א(

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

39% 18";")א( תאשור, ברוש, תדהר

במקום פרט משנה )ה( יבוא:)ב(

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

60% 16";")ה( משמר הנגב

במקום פרט  9 יבוא:)2(

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית "9 
גדרות

;"22 51%

תיקון התוספת 
הרביעית 
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במקום פרט  20 יבוא:)3(

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית "20 
חבל מודיעין

;"16 27%

במקום פרט 45 יבוא:)4(

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית "45 
שדות נגב

;"10 78%

במקום פרט 46 יבוא:)5(

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המעוצה האזורית "46 
שער הנגב

67% 6 )א( איבים

53% 4)ב( יכיני

38% 5)ג( מכללת ספיר

)ד( אזור התעשייה שער הנגב 
וספירים

6 52%

 )ה( נחל עוז, כפר עזה, 
מפלסים, ניר עם, ארז, אור 

הנר, יכיני וברור חיל

 "4 78%

במקום התוספת החמישית לכללים העיקריים יבוא:9 

"תוספת חמישית 
)סעיף 19ב(

המנויות 1  המקומיות  הרשויות  בתחום  המצויות  ברפתות  אסורים  שפכים  על 
בתוספת הראשונה לפי פסקה )1( יחולו הוראות אלה:

א')1( בטור  המפורטים  מהמרכיבים  יותר  או  אחד  המכילים   שפכים 
שבפסקה )2( הם שפכים אסורים, ובלבד שהריכוז של המרכיב הנמדד עולה 
על הריכוז המפורט לצדו בטור ב', מעבר לריכוזו הנמדד במי הרקע בצירוף 

ערך אי–ודאות הבדיקה כפי שדיווחה המעבדה; 

החלפת התוספת 
החמישית
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סכום לחיוב בעד שפכים כאמור בפסקה )1( יחושב לפי הנוסחה שלהלן:)2(

בנוסחה זו -

Ps - התעריף בשקלים חדשים למטר מעוקב שפכים**;

Cx - ריכוז המרכיב, במיליגרם לליטר, בשפכי הרפת;

Cp - ריכוז המותר של המרכיב בשפכי הרפת, במיליגרם לליטר נוסף על 
ריכוזו שנמדד במי הרקע;

Cw - הריכוז הממוצע של המרכיב במים מותפלים, במיליגרם לליטר;

Wp - התעריף הקבוע בסעיף 7)ב( 2 1 1 3א בכללי מקורות;

טור א'
מרכיב

טור ב'
Cp

טור ג'
Cw

180020  כלוריד

260015  נתרן

** ובלבד שערך Ps לא יעלה על 20 שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים 

על דיגום רפת יחולו ההוראות האלה:2 

כלוריד, )1(  ,COD האלה:  מרכיבים  בה  וידגמו  בשנה  פעמים   4 תידגם  רפת 
;P–זרחן כ ,TSS ,)TKN( נתרן, חנקן קיילדל

מיקום הדיגום ברפת יהיה בנקודה שלאחר מיתקני הקדם לטיפול בשפכים;)2(

דיגום לפי פסקה )1( יהיה דיגום חטף )3(

כמות המים לחיוב השפכים לפי תוספת זו תהיה:3 

החליבה )1( ולמכון  ההמתנה  לחצר  בכניסה  שנמדד  מים  מעוקב  מטר  לפי 
במכפלה של 7 0;

המים )2( כמויות  החליבה,  ולמכון  ההמתנה  לחצר  בכניסה  מים  מד  בהעדר 
לחיוב יהיו  35% מכמויות המים שנמדדו בכניסה לרפת; 

על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2(, ברפת שמותקן בה מד שפכים בהסכמה, )3(
תחויב הרפת לפי כמויות השפכים שנמדדו במד השפכים "

תחילתם של כללים אלה  ב–1 בחודש שלאחר פרסומם 10 

בתקופה שעד כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018( יראו כאילו אחרי פרט 1 בתוספת 11  
החמישית לכללים העיקריים בא:

6 

 

 חבל מודיעין

 יבוא: 45במקום פרט  (4)  

שיעור הכספים  שמות היישובים רשות מקומית    

המיועדים לקרן 

 השיקום

המועצה האזורית  .45"   

 שדות נגב

 10.78%" 

    

 יבוא: 46פרט מקום ב (5)  

שיעור הכספים  שמות היישובים רשות מקומית    

המיועדים לקרן 

 השיקום

המעוצה האזורית  .46"   

 שער הנגב

 6.67% )א( איבים 

 4.53% )ב( יכיני     

 5.38% )ג( מכללת ספיר     

)ד( אזור התעשיה שער      

 הנגב וספירים

6.52% 

נחל עוז, כפר עזה, )ה(       

מפלסים, ניר עם, ארז, אור 

 וברור חיל הנר, יכיני

4.78%" 

 החלפת

התוספת 

 חמישיתה

 :במקום התוספת החמישית לכללים העיקריים יבוא  .9

  "תוספת חמישית  

 ב(19)סעיף 

על שפכים אסורים ברפתות המצויות בתחום הרשויות המקומיות המנויות  .1  

 יחולו הוראות אלה:( 1לפי פסקה )בתוספת הראשונה 

ה סקשבפ המרכיבים המפורטים בטור א'יותר משפכים המכילים אחד או  (1)   

מרכיב הנמדד עולה על ה, ובלבד שהריכוז של אסוריםהם שפכים ( 2)

בצירוף נמדד במי הרקע הלריכוזו  מעבר ,הריכוז המפורט לצדו בטור ב'

  ;ודאות הבדיקה כפי שדיווחה המעבדה-ערך אי
 נוסחה שלהלן:ה פייחושב ל( 1ה )סקכאמור בפ שפכיםבעד  סכום לחיוב (2)   

p
wp

px
s W

CC
CC

P 



  

תחילה

הוראת שעה
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הראשונה "1א  בתוספת  המנויות  המקומיות  הרשויות  בתחום  המצויה  רפת 
המנויים מהמרכיבים  יותר  או  אחד  המכילים  חריגים,  שפכים   המזרימה 
לערך מעבר  ב'  בטור  המפורטים  הריכוזים  על  העולים  בריכוזים  א',   בטור 

בתוספת   2 פרט  לפי  תחויב  המעבדה,  שדיווחה  כפי  הבדיקה  אי–ודאות 
השלישית לכללי התעריפים, ובלבד שהריכוז הקובע לצורך חישוב החיוב לא 

יעלה על הריכוז המרבי המפורט בטור ג' לגבי השנה הנוגעת לעניין:

טור א'
מרכיב

טור ב'
ריכוז-מיליגרם 

לליטר

 טור ג'
 לשנת  2016 -

 ריכוז מרבי
לחיוב - מיליגרם 

לליטר

 טור ג'
 לשנת 2017 -

 ריכוז מרבי לחיוב
- מיליגרם לליטר

 טור ג'
לשנת 2018 - ריכוז 

מרבי לחיוב - 
מיליגרם לליטר

כלל 
מוצקים 
מרחפים 

)TSS(

4001,8002,5003,000

צריכת 
חמצן 

כימית 
)COD(

8003,8004,5005,000

חנקן 
קיילדל*

50300400450

*P–15708090זרחן כ

* רפת תחויב בטיפול המרכיבים האלה רק אם המכון לטיפול בשפכים מרחיק אותם "

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4091(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  




