
  הזרמת קולחים ושפכים ( לרמת חובבחוק עזר 

 2008-ט), התשס"סניטריים למערכת הביוב

 71,  עמ' )31.12.2008( ט,  התשס"728חש"ם     פורסם:

 39-ו 38, 37המועצות המקומיות, ולפי סעיפים לפקודת  22)(א) ולפי סעיף 4)(א(ב2לפי סעיף בתוקף סמכותה 
חוק הרשויות המקומיות (ביוב)), מתקינה המועצה המקומית  -(להלן  1962-לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב

  תעשייתית רמת חובב חוק עזר זה:

 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

לחוק הרשויות  37כת הביוב כאמור בסעיף אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות התקנת והחזקת מער - "אגרת ביוב"
  המקומיות (ביוב);
אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות התקנת מיתקן סניטרי ומערכת הביוב או קנייתו ובקשר לשפכים  - "אגרת החזר הון"

  סניטריים;
  מקום אשר הוכרז במיועד לסילוק פסולת מסוגים שונים; - "אתר לסילוק פסולת"

  הרשויות המקומיות (ביוב);כמשמעותו בחוק  - "ביוב"
  מי שמחזיק למעשה במפעל או חלק ממנו כבעל, כשוכר או בכל אופן אחר; - "בעל מפעל"

  הרחקת קולחים ממפעל אל מערכת ביוב; - "הזרמת קולחים"
לחוק זה או היתר להזרמת קולחים, הניתן  4תנאים להזרמת שפכים סניטריים או קולחים בהתאם לסעיף  - "היתר"

  לחוק זה; 5לפי סעיף 
  מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב; - "המועצה"

כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי  - "הפרשי הצמדה", "תשלומי פיגורים"
  ;1980-התש"םחובה), 

  ;1993-כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - "חומר מסוכן"
טיהור שפכים ממתכות וחומרים מזהמים אחרים, באמצעים שונים, במטרה להביאם לרמה סבירה  - "טיפול מקדים"

  ון לאדם ולסביבה;כהמאפשרת את הזרמתם לסביבה ובלא שאלו יהוו סי
שר ראש מועצה מינהו בכתב לשמש כאחראי על תפעול מערכת הביוב ומערכת עובד המועצה א - "מנהל התפעול"

  הסילוק;
מעבדה שהוסמכה לבצע את הבדיקות בחוק עזר זה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  - "מעבדה מוסמכת"

עדכנית , הקשורה בהסכם הכרה הדדית עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, על פי הגרסה התאו על ידי רשות אחר
  לאומי;-המפורסם על ידי ארגון התקינה הבין ISO/IEC 17025ביותר לתקן 

  ביוב לרבות מערכת הסילוק; - "מערכת ביוב"
  ות האידוי שבהפעלת המועצה ובאחריותה;כברי - "מערכת סילוק"

עניין מנהל היחידה לאיכות הסביבה במועצה או עובד המועצה, שראש המועצה מינהו בכתב למפקח ל - "מפקח"
  הוראות חוק עזר זה;

יקה דמקום שבו עושים מלאכה, מעבדים או מייצרים מוצרים המשמשים לעיבוד, לאחסנה, לניקוי, לב - "מפעל"
  וכיוצא באלו, ושממנו מוזרמים שפכים;

ים, כפי כמפעל אשר השתתף בעלות הקמת מערכת הסילוק ואשר זכה להנחה באגרת הזרמת השפ - "מפעל משתתף"
  ;2002-ה בהתאם לחוק עזר לרמת חובב (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב), התשס"בשזו שולמ

מפעל אשר לא השתתף בעלות הקמת מערכת הסילוק ואשר זכה להנחה באגרת הזרמת  - "מפעל שאינו משתתף"
  ;2002-י תעשיה למערכת הביוב), התשס"בפכהשפכים, כפי שזו שולמה בהתאם לחוק עזר לרמת חובב (הזרמת ש

  מים לאחר שימוש, הטעונים טיהור או סילוק לפי דין; - "שפכים"
שפכים, שלא עברו טיפול מקדים, שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח של מפעל, ובלבד  - "שפכים סניטריים"
  ת הביוב;כלפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למער -שאם מקורם במטבח 

שפכים שמקורם במפעל שלא עברו טיפול מקדים כנדרש בתנאי רישיון העסק, למעט שפכים  - "שפכי תעשיה"
  סניטריים;
  שפכים מטוהרים; - "קולחים"

  לרבות עובד המועצה, שראש המועצה הסמיך בכתב לעניין הוראות חוק עזר זה; - "ראש המועצה"
חוק רישוי  -(להלן  1968-חלחוק רישוי עסקים, התשכ" 7תנאים הניתנים למפעל בהתאם לסעיף  - "תנאי רישיון עסק"

  עסקים).
  
  
  
  



  הזרמת שפכים למערכת הביוב
  להוראות חוק זה. בעל מפעל או מי מטעמו יזרים קולחים ושפכים סניטריים ממפעלו אך רק בהתאם  .2

  

 איסור הזרמת שפכי תעשיה
  ת הביוב.כממפעלו שפכי תעשיה למער בעל מפעל לא יזרים  .3

 תנאים להזרמת קולחים או שפכים סניטריים
לוק, לפי מערכת הסימהמפעל אל מערכת הביוב או אל  יםבעל מפעל לא יזרים קולחים או שפכים סניטרי  . 4

  נתקיימו כל התנאים האלה: ולא ירשה למי שפועל מטעמו להזרים כאמור אלא אם ן,העניי
  שפכים הסניטריים עונים על התנאים והדרישות שבתנאי רישיון העסק;הקולחים וה  )1(

לגרום נזק  הקולחים והשפכים הסניטריים הוזרמו באופן, בבמות ובאיכות שאינם עלולים  )2(
  למערכת הביוב;

הציבור  אופן הזרמת הקולחים והשפכים הסניטריים והרכבם אינו עלול לסכן את בריאות  )3(
  ;חאו לסביבה, לרבות מטרדי ריאו לגרום לנזק לאדם 

שפכים סניטריים יחרמו על ידי המפעל למערכת הביוב, אך ורק במוצא עילי ובסניקה,   )4(
  ספיקת השפכים על ידי המועצה; תבאופן אשר יאפשר דגימת איכות ומדיד

במפריד  אם מופעל במפעל מטבח או חדר אוכל פעיל, השפכים הסניטריים יטופלו במפעל  )5(
רקב בנפח  טרם הזרמתם למערכת הביוב; כן יטופלו השפכים הסניטריים בבורשומנים 

  המאפשר השהיית השפכים לפחות ארבע שעות בספיקה מרבית;

), יוצגו 5(-ו )4ים הסניטריים, באמור בפסקאות (כתכניות הטיפול המפעלי ומוצאות השפ  )6(
  על ידי המפעל לאישור מנהל התפעול.

 פי היתר הזרמת קולחים ממפעל רק על
ת הסילוק, רק על פי היתר ובהתאם לתנאיו; ההיתר כבעל מפעל או מי שפועל מטעמו יזרים קולחים אל מער  . 5

תוקף לשנה אחת מיום הוצאתו, אלא אם כן ראש המועצה קבע בו תקופה קצרה יותר; ההיתר יחודש על ידי -יהיה בר
  ם על פי דין.אם המפעל עומד בכל התנאים הדרושי ראש המועצה מדי שנה,

 תנאים למתן היתר
נות תנאים (א) בלי לגרוע מחובת בעל מפעל לפעול בהתאם לתנאי רישיון העסק, ראש המועצה רשאי, להת  . 6

  .5למתן היתר לפי סעיף 
  תנאים לפי סעיף קטן (א) יכול שיתייחסו בין השאר לאלה:  (ב)

הייצור במפעל,  מהותיים בתהליכיבמקרים שבהם על פי חוות דעת המפקח חלו שינויים   )1(
לראש המועצה; הבדיקות  חובת בעל מפעל לבצע סקר שפכי תעשיה ולהגיש את תוצאותיו

  העסק; יתבססו על דגימות המבוצעות בהתאם לתנאי רישיון

לרבות  לק לאתר לסילוק פסולת, המאושר על פי כל דין, חומרים,סחובת בעל מפעל ל  )2(
  עשיה במהלך הטיפול בהם.תשפכי החומרים מסוכנים שהופרדו מ

 היתר מותנה במילוי תנאים
לחוק זה אלא אם הוכח, להנחת דעתו של ראש המועצה, כי התמלאו תנאי  5לא יינתן היתר כאמור בסעיף (א)   .7

  רישיון העסק של המפעל, לגבי תכולתם ואיכותם של הקולחים.
מוגבל מתנאי ההיתר, באם  ר למפעל לסטות לזמןעל אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי ראש המועצה להתי  (ב)

  התקיימו כל אלה:
בעל מפעל הוכיח להנחת דעתו של ראש המועצה, כי לא קיימנו אפשרות טכנולוגית ישימה   )1(

  למנוע את הסטייה מההיתר;

הוכח לראש המועצה, בהתייעצות עם מנהל התפעול והמפקח כי הסטייה מההיתר כאמור   )2(
  ת הביוב;כע להפעלה תקינה של מערלא תפגע ולא תפרי

איננה עלולה  ח לראש המועצה, בהתייעצות עם המפקח, כי הסטייה מההיתר כאמור,הוכ  )3(
  כן את בריאות הציבור או לגרום למטרדי ריח או נזק לסביבה.סל

  

  



 בדיקות המפקח
ן ליטול דגימות של קולחים (א) מפקח רשאי להיכנס בכל עת למפעל, כדי לבדוק אם מתמלאים תנאי ההיתר, וכ  . 8

  ושפכים סניטריים אשר מקורם במפעל או שהם מצויים בו, ולהעבירן לבדיקה במעבדה מוסמכת.
 24המפעל יישא בעלות בדיקת הדגימות בפי שתבוצע במעבדה מוסמכת ובלבד שמספרם אינו עולה על   (ב)

  דגימות בשנה.
י רישיון העסק אמרמות הערכים המתחייבים לפי תנהעלו תוצאות בדיקת המעבדה, כי השפכים חורגים   (ג)

או לפי כל דין, יישא המפעל בעלות הבדיקה וכן בעלות הבדיקה החוזרת ואלה לא יבואו במניין הדגימות לצורך האמור 
  בסעיף קטן (ב).

על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי ראש המועצה להורות על ביצוע בדיקות בתדירות גבוהה יותר   (ד)
  ובל, במפעל ששפכיו מצריכים לדעתו, מעקב מיוחד.מהמק

 שינוי תנאי ההיתר וביטולו
לבטל את ההיתר;  וא , להוסיף עליהם5ראש המועצה רשאי בכל עת, לשנות את תנאי ההיתר לפי סעיף  (א)  .9

מנמקת דעת מקצועית של המפקח או של מנהל התפעול, ה ראש המועצה לא ישתמש בסמכות זו, אלא לאחר קבלת חוות
את הצורך בשינוי ההיתר, במטרה למנוע מפגעים סביבתיים או פגיעה במערכת הביוב; ראש המועצה יקיים מפגש 
מקצועי בצורך בשינוי ההיתר, שבו תינתן לבעל המפעל הזדמנות להשמיע לפניו את טענותיו והשגותיו לגבי שינוי, הוספה 

  ימים טרם שינוי ההיתר. 21או ביטול כאמור, 
נמסרה לבעל המפעל דרישה לפי סעיף קטן (א) וזו לא קוימה להנחת דעתו של ראש המועצה, רשאי ראש   (ב)

המועצה לבטל את ההיתר שניתן ובכך לצוות על הפסקת הזרמת הקולחים מהמפעל; ראש המועצה לא ישתמש בסמכות 
  ימים טרם ביטולו. 14היתר, זו אלא לאחר שנתן לבעל המפעל הזדמנות להשמיע לפניו את טענותיו לגבי ביטול ה

 התקנת מונה
המוזרמים ממפעלו אל  תקין, על חשבונו, מונה למדידת כמות הקולחים והשפכים הסניטרייםי(א) בעל מפעל   .10

  מערכת הביוב.
  יולו, יאושרו בידי מנהל התפעול.כהמונה, מיקומו, צורת התקנתו, תקינותו ו  (ב)
אך ורק על ידי ובאחריות המפקח; המפעל לא יבצע תיקון, כיול או  יולו, יבוצעוכאחזקת המונה לרבות   (ג)

  כל פעולה אחרת במונה.
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה להתקין בעצמה מונה כאמור ולחייב את המפעל שבו   (ד)

על זמן סביר ך נמסרה לבעל המפכהותקן המונה בתשלום העלות בפועל של המונה ועלות התקנתו, ובלבד שהודעה על 
  מראש.

 איסור הפרעה
אותם מלהשתמש  לא יפריע אדם לראש המועצה, למפקח ולמנהל התפעול במילוי תפקידם ולא ימנע  .11

  בסמכויותיהם לפי הוראות חוק עזר זה.

 איסור מהילת שפכים
מים) (מתכות (ב) לתקנות המים (מניעת זיהום 3בעל מפעל לא ימהל שפכים, באופן המנוגד לאמור בסעיף   .12

  את רמת המזהמים שבשפכים. ל דין אחר, כדי להקטיןכ, או ב2000-ומזהמים אחרים), התשס"א

 הודעה בדבר שינוי באופי הקולחים או השפכים הסניטריים
השפכים הסניטריים  וא בעל מפעל יודיע לראש המועצה על כל שינוי מהותי שחל בכמות או באיכות הקולחים  . 13

  שינוי כאמור. ו אל מערכת הביוב, בסמוך להתרחשותו שלהמוזרמים ממפעל

 מתן הוראות למניעת מפגע תברואתי או סביבתי
למנוע או להסיר מפגע  כדי ראש המועצה רשאי לדרוש מבעל מפעל, בהודעה בכתב, לבצע עבודות הדרושות(א)   .14

להבטיח שלא ייגרם נזק למערכת הביוב עקב עזר זה או כדי  תברואתי או סביבתי, הנוצר עקב הפרה של הוראות חוק
  הכמות או האיכות של הקולחים או השפכים הסניטריים המוזרמים על ידי המפעל אל מערכת הביוב.

נמסרה לבעל מפעל דרישה לפי סעיף קטן (א), יקיימה להנחת דעתו של ראש המועצה בתוך הזמן שנקבע   (ב)
  סביר מראש. ל זמןעל ידי ראש המועצה, ובלבד שנמסרה לבעל המפע

צע בעצמה את העבודות הדרושות ולגבות בלא קיים המפעל דרישה לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה ל  (ג)
ביצוע העבודות -למפעל זמן סביר מראש, התראה על כך שאי ות בכך מאת המפעל, ובלבד שמסרהכרוכאת ההוצאות ה

  אות מאת המפעל.עשוי לגרור ביצוע העבודות על ידי המועצה וגביית ההוצ
  
  
  
  
  
  



 מניעת נזק או הסרת מפגע
ת מפעל בתנאי היתר ההזרמה ובתנאי רישיון העסק, אם נשקפת סכנה מיידית לבריאות הציבור דעל אף עמי(א)   .15

או קיימת סבירות גבוהה לקיום מפגע או מטרד סביבתי חמור, ראש המועצה רשאי להורות על צמצום או על הפסקת 
ל התראה כ ממפעל או ממפעלים או להורות על התליית ההיתר למפעלים באופן מיידי ובלא מתן יםכההזרמה של השפ

  שעות לכל היותר. 24כאמור והכל לפרק זמן של 
של הזרמת השפכים  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכות להורות על הפסקה או על צמצום  (ב)

  מהמפעל או ביטול היתר ההזרמה לפי כל דין.

 אגרת החזר הון להקמת מיתקן סניטרי
בעד הקמת מיתקן סניטרי או קנייתו, ישלם המפעל למועצה, אגרת החזר הון לפי התעריפים הקבועים   .16

  בתוספת, ובהתאם לדרישת תשלום שתשלח המועצה.

 דרישה לאגרת החזר הון להקמת מיתקן סניטרי
יטרי, תמסור המועצה למפעל, דרישת תשלום; הודעה לצורך תשלום אגרת החזר הון להקמת מיתקן סנ(א)   .17

  וחיוב כאמור יישלחו אך ורק למפעל אשר ביקש להתחבר למערכת הביוב.
אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת המפעל לשלם אגרת החזר הון להקמת מיתקן סניטרי,   (ב)

  לפי חוק עזר זה.

 חישוב האגרה
מיתקן סניטרי תחושב לפי כמות השפכים הסניטריים המוזרמת על ידי המפעל אגרת החזר הון להקמת (א)   .18

  וסכומה יהיה הסכום המתקבל ממכפלת כמות השפכים הסניטריים הצפויה לשנה למפעל בשיעורי האגרה שבתוספת.
מות השפכים כידי מפעל, ש ים הסניטריים עלכחה המועצה לדעת, בתום שנה מתחילת הזרמת השפכנו  (ב)

מהכמות שחושבה לפי סעיף קטן (א),  5%כונה בשיעור העולה על ניסה חושבה האגרה איננה סים אשר על בהסניטרי
על בסיס תעריפי  הנכס או תגבה ממנו, לפי העניין, את סכום ההפרש; סכום ההפרש כאמור יחושב תשיב המועצה לבעל

  רים.האגרה שהיו בתוקף בעת תשלום האגרה בתוספת הפרשי הצמדה ותשלומי פיגו

 אגרת הזרמת שפכים
בעד האחזקה של מערכת הביוב, ישלם המפעל למועצה, אגרת קולחים ואגרת שפכים סניטריים לפי התעריפים   .19

  הקבועים בתוספת, ובהתאם לדרישת תשלום שתשלח המועצה.

 חישוב האגרה
; סכום האגרה וסוגה יהיו בהתאם לאמור בחוק עזר זה 19כל מפעל ישלם למועצה אגרה כאמור בסעיף   .20

פלת כמות הקולחים והשפכים הסניטריים, אשר הוזרמה מאת המפעל בהתאם לקריאות כבהתאם לסכום המתקבל ממו
  המונים, אשר הותקנו על פי הוראות חוק עזר זה, בתעריפי האגרה הנקובים בתוספת.

 ונה שלא פעל כראוימ
ח להנחת דעתו של ראש המועצה, כי המונה למדידות כמות הקולחים או השפכים הסניטריים לא פעל כהו  .21

מנית לקרוא את המונה, יקיים ראש המועצה למפעל שימוע ובעקבותיו יקבע, זכראוי מכל סיבה שהיא, או בהעדר יכולת 
כמות הקולחים או השפכים הסניטריים בשלושת החודשים שקדמו ממוצע קריאות מונה  אם לחייב את המפעל על פי

לתקופה הנזכרת או לחילופין, על פי קריאות המונה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או לחילופין יבחר לחייב את 
  המפעל בדרך אחרת על פי שיקול דעתו.

 מועד תשלום האגרה
  בעדו משולמת האגרה. ום החודש אשרימים מת 45המפעל ישלם את האגרה בתוך   .22

 שערוך חיובים וחובות
 17לא שולמה במועדה אגרת החזר הון להקמת מיתקן סניטרי שנמסרה לגביה דרישת תשלום לפי סעיף (א)   .23

מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה עד למועד  ום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים, החלכייווספו לס
   התשלום בפועל.

למו במועדן אגרות הזרמת שפכים סניטריים ואגרת קולחים שנמסרו לגביהן דרישות תשלום לפי לא שו  (ב)
, ייווספו לסכום המצוין בדרישות התשלום תשלומי פיגורים, החל מהמועד שנקבע לתשלומן, בחוק עזר זה עד 19סעיף 

  למועד התשלום בפועל.

 מסירת הודעה
אם נמסרה לידי המפעל שאליו היא מכוונת או אם נמסרה לבעל  מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין  .24

המפעל או לידי אדם בגיר העובד או מועסק במפעל או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו מפעל לפי המען 
אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין -שהמפעל מסר בידי המועצה לצורך קבלת דברי דואר; אם אי

  צגה ההודעה במקום בולט לעין בשער המפעל.אם הו



 הצמדה למדד
יום העדכון), לפי  -(להלן  בכל חודש לאחר פרסום חוק עזר זה 1-סכומי האגרות שנקבעו בתוספת יעודכנו ב  .25

המדד), שפורסם לאחרונה לפני  -המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה
  ון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.יום העדכ

 מגבלת גבייה
) הטלת אגרה, לפי חוק עור זה, תהא טעונה את אישורם של מליאת 2012בינואר  1החל ביום ו' בטבת התשע"ב (  .26

  המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

 ביטול
  בטל. - 2002-הביוב), התשס"בחוק עזר לרמת חובב (הזרמת שפכי תעשיה למערכת   .27

 הוראת שעה
פרסומו של חוק עזר זה  בחודש שלאחר 1-, יעודכנו שיעורי האגרות שנקבעו בתוספת ב25על אף האמור בסעיף   .28

לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש  יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם -(להלן 
  .2006אפריל 

  תוספת
  )20-ו 19, 18, 16(סעיפים 

  
  - תקן סניטרייאגרת החזר הון להקמת מ  (א)

  
  מפעלים ישלמו אגרת החזר הון להקמת מיתקן סניטרי בהתאם לנוסחה דלהלן:

  
K × qi/Q .(בשקלים חדשים) חיוב אגרת החזר הון להקמת מיתקן סניטרי למפעל =  

  
K - חדשים. עלות הקמת מיתקן הטיהור לשפכים סניטריים בשקלים  

qi/Q -  החלק היחסי (באחוזים) של ספיקות השפכים הסניטריים כפי שהוצהר על ידי המפעל, מכלל ספיקת
  השפכים הסניטריים המתוכננת להזרמה לטיפול במועצה.

K   
  תעריף למ"ק. -

Q  
  שקלים חדשים. 29.04תעריף למ"ק שפכים: 

  
  אגרת ביוב:  (ב)

  לנוסחאות דלהלן:מפעלים ישלמו אגרת ביוב בהתאם 
  שפכים סניטריים: -אגרת ביוב   )1(

  
]1O  +1M [× qi מ"ק שפכים 1-(בשקלים חדשים) ל ל= עלות אגרת הביוב לשפכים סניטריים למפע  

  
qi - ספיקות חודשיות מדודות, של שפכים סניטריים למפעל  
1O -  שפכים סניטריים -אגרת תפעול שוטף  
1M -  סניטרייםלשפכים  -אגרת תחזוקה שוטפת  

  
    אגרת הון תוספת      
    למפעלים שלא  אגרת תחזוקה  אגרת תפעול  
  סה"כ אגרות למ"ק  השתתפו במימון  שוטפת למ"ק  שוטף למ"ק  
  שפכים סניטריים  הקמת בריכות  שפכים סניטריים  שפכים סניטריים  
  )1O(  )1M(  האידוי  )1O  +1M(  

  8.66  2.11  0.65  5.90  מחירי אגרות
 הטיפול הציבורי

בשפכים סניטריים 
  בשקלים חדשים

        

  
  
  
  



  קולחים: -) אגרת ביוב 2(
  

]Z + 2M + 2O [× 'qi עלות אגרת הביוב למפעל (בשקלים חדשים) לקולחים =  

  
'qi - ספיקות קולחים חודשיות מדודות למפעל  

2O -  קולחים -אגרת תפעול שוטף  
2M -  קולחים -אגרת תחזוקה שוטפת  
Z -  למפעלים שלא השתתפו במימון הקמת  -לקולחים (תוספת לאגרת הביוב קולחים  -אגרת החזר הון בריכות

  בריכות האידוי)
  

מחירי האגרות 
להזרמת קולחים 
  אגרת החזר הון  אגרת תחזוקה  אגרת תפעול  לסילוק בבריכות

  

  סה"כ אגרות למ"ק  בריכות למ"ק  שוטפת למ"ק  שוטף למ"ק  המועצה בשקלים
  )2O(  )2M(  )Z(  )Z  +2M  +2O(  חדשים

  שקלים 3.60  שקלים 0  שקלים 1.13  שקלים 2.47  מפעלים
  חדשים  חדשים  חדשים  חדשים  שהשתתפו

במימון הקמת 
  בריכות

        

  שקלים 7.83  שקלים 4.23  שקלים 1.13  שקלים 2.47  מפעלים שלא 
  חדשים  חדשים  חדשים  חדשים  השתתפו

במימון הקמת 
  בריכות האידוי

        

  

 )2008בנובמבר  20"ב בחשוון התשס"ט (כ

 גיורא מיוחס

  המועצה המקומית תעשייתיתראש 

  רמת חובב

  


