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אגרת ביוב רפתות 
מועצה אזורית עמק יזרעאל 2013

תמצית חוק העזר של המועצה בנושא אגרת ביוב

הגנת הסביבה

אגרת הביוב ברפת תחושב בדומה לנכס המשמש לתעשייה.  .1
האגרה תחושב עפ"י כמות המים שנצרכה בנכס ושתימדד עפ"י קריאות   .2
מד  עפ"י  או  ההמתנה,  ובחצר  החליבה  למכון  שבכניסות  המים  מדי 

שפכים שיותקן ביציאה מהרפת.
יותר  או  גבוהה מאחד  זיהום השפכים  רמת  כי  רפת שהמועצה תמצא   .3
חנקן  מ"ג   120 ,TSS  2,300 ,COD מג"ל   3,100 הבאים:  מהפרמטרים 

קילדל, 60 מג"ל זרחן P. תחויב בתוספת תשלום.
מדידת רמת הזיהום בשפכים שיוצאים תבוצע באמצעות כלי דיגום.  .4

הרשות המקומית רשאית להפחית את אגרת הביוב לתעשייה ולרפתות,   .5
למקרה שבו כמות המים המוזרמת לביוב קטנה מכמות המים שנצרכה 

בנכס.
בשל  הביוב  אגרת  להפחתת  בבקשות  תדון  אשר  ועדה  תמנה  הרשות   

הפרש כמות.
חברי הוועדה יהיו מהנדס הרשות, גזבר הרשות, מנהל מחלקת הביוב,   

יועץ משפטי ונציג ציבור.
מחירים ל-1 מ"ק )עדכון שנתי עפ"י המדד הכללי(:  .6

לרפת שהמועצה מתחזקת רק את הביוב הציבורי ביישוב 1.47 ₪.  £
ומתקני  לרפת שהמועצה מתחזקת רק את מערכת המאסף הראשי   £

טיהור השפכים המשמשים אותו 2.48 ₪.
מערכת  את  וגם  הציבורי  הביוב  את  גם  מתחזקת  שהמועצה  לרפת   £

המאסף, ההולכה וטיהור השפכים 3.95 ₪.

הסבר כללי
במרחב המועצה יש כ-90 רפתות משפחתיות ב-12 מושבים ו-11 רפתות 

במשק השיתופי סה"כ כ-120 מיליון ליטר.
כמות  את  להקטין  הוא  המועצה,  אנשי  ושל  המגדלים  שלנו  האינטרס 
המים המגיעה לביוב ולשפר משמעותית את רמת הזיהום בכלים הידועים 

והמוכרים לנו היום. 
הישן,  העזר  חוק  המועצה שעפ"י  מול  ומתן  במשא  שלנו  הפתיחה  נקודת 
כל מגדל חויב באגרת ביוב שנתית עפ"י מספר הפרות כפול 440 ₪ לשנה 
לקבל  או  ולקנוס  המים  איכות  את  לבדוק  הזכות  למועצה  הייתה  ובנוסף 

איפה שצריך.

הגענו עם אנשי המועצה למדיניות מוסכמת שעיקרה היא "רפואה מונעת" 
לתקנן  מתכוונת  המים  שרשות  לכולנו,  ידוע  כשברקע  עלויות,  וצמצום 
תקנות מחמירות יותר. הנושא עלה בישיבת הנהלת התאחדות מגדלי בקר 

שנדרשה לתת גם היא את הדעת ולפעול ברשות המים.
בהסכמת נציגות הרפתנים ואנשי המועצה נקבע איש מקצוע כמלווה/  .1

יועץ שיעבור ברפתות - בשלב הראשון ילמד את ממשק הביוב של כל 
רפת וייתן הצעתו לפתרון מקומי, שיהיה סביר מבחינת עלויות ותפעול.
בהמשך, על המלווה יהיה לעבור ברפתות בתדירות של רבעון, לבדוק את   

התנהלות ממשק הביוב שהוסכם עליו.
יתחייבו לבצע את דרישות המלווה שיכללו שינויים בצנרת,  הרפתנים   .2
ממשק גריפת הזבל בחצר המתנה, הוספת בורות שיקוע, תדירות ניקוי 

בורות וכו'.
המלווה לא ייתן שירותי תכנון.  .3

עלות המלווה תהיה ע"ח המגדלים.  .4
בכל רפת יותקנו 2 שעוני מים, בכניסה למכון החליבה ולחצר ההמתנה.  .5

כמות המים שתחויב באגרה )ראה מחיר בחלק העליון של הדף( תוכפל   .6
ב-100% מהכמות במכון החליבה ו-50% מהכמות בחצר המתנה.

לא תבוצע בדיקת איכות למי הביוב.  .7
נציג הציבור בוועדה )ראה סעיף 5 בחלק העליון( יהיה נציג המגדלים.  .8

 .מגדלים שלא יכנסו להסכם יחויבו עפ"י הכללים בחוק העזר  .9

מוסכמת  למדיניות  המועצה  אנשי  עם  הגענו 
שעיקרה היא "רפואה מונעת" וצמצום עלויות, 
כשברקע ידוע לכולנו, שרשות המים מתכוונת 
עלה  הנושא  יותר.  מחמירות  תקנות  לתקנן 
בישיבת הנהלת התאחדות מגדלי בקר שנדרשה 

לתת גם היא את הדעת ולפעול ברשות המים
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