
 2005 - חוק עזר לסח'נין )ביוב(, התשס"ו

 32,  עמ' )24.11.2005(,  התשס"ו 689חש"ם   פורסם:

 

לחוק הרשויות  37-ו 17הפקודה(, וסעיפים  -לפקודת העיריות )להלן  251-ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 חוק הביוב(, מתקינה מועצת עיריית סח'נין חוק עזר זה: -)להלן  1962-המקומיות )ביוב(, התשכ"ב

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  .1

 לחוק הביוב; 37החזקת הביוב כאמור בסעיף אגרה לכיסוי הוצאות  -"אגרה" או  "אגרת ביוב"

 ביב ציבורי או ביב מאסף, על כל מיתקניהם, וכן מיתקנים לטיהור מי שפכים; - "ביוב"

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

 שפכים;

 ;ביב המשמש נכס אחד, על חיבוריו - "ביב פרטי"

 ביב המשמש כמה נכסים ושהשפכים נזרמים אליו מביבים פרטיים בלבד; - "ביב ציבורי"

 ביב שהשפכים נזרמים אליו בעיקר מביבים ציבוריים; - "ביב מאסף"

כל מבנה בתחום העיריה או חלק ממנו, בין אם הוא ארעי ובין אם הוא קבוע, בין שבנייתו  - "בנין"

 הושלמה, ובין אם לאו;

 כהגדרתם בחוק הביוב; - מחזיק", "נכס", "שפכים""בעל", "

דמי פיתוח ששולמו למינהל מקרקעי ישראל או למי מטעמו בעבור מימון התקנת ביוב  - "דמי פיתוח"

 או קנייתו;

 לחוק הביוב; 28כמשמעותה בסעיף  - "דרישת תשלום"

 לרבות פעולה הדרושה לשמירת תקינותו של ביוב; - "החזקת ביוב"

 מועצת עיריית סח'נין: - "המועצה"

 לרבות עבודות ופעולות אלה: - "התקנת ביוב"

 הכנת תכנית ביוב; (1)

 הנחת ביבים; (2)

 עבודה במבנה או במיתקן או בנכס לרבות הריסתם להסרת מכשולים לביוב; (3)

 הביוב דרך קרקע או מתחתיה;הנחת צינורות המחברים נכס לביב ציבורי והעברת  (4)

התקנת מיתקנים הדרושים לביוב והמהווים חלק ממנו, לרבות מיתקני ביוב הדרושים  (5)

 להרחקת שפכים מתחום העיריה וטיהורם, אף אם הותקנו מחוץ לתחום העיריה;

 החלפה, הגדלה, הרחבה או כל שינוי של מיתקני ביוב קיימים; (6)

 הוצאות התקנת ביוב או קנייתו, כאמור בסעיף דו לחוק הביוב; היטל לכיסוי - "היטל"או  "היטל ביוב"

 ;1986-היטל ביוב לפי חוק עזר לסח'נין )היטל ביוב(, התשמ"ז - "היטל קודם"

 חדר או חדרים שנועדו לשמש יחידה נפרדת למגורים; - "יחידת דיור"

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; - "מדד"

מהנדס העיריה, לרבות מי שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או  - "מהנדס"

לחוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות  6מקצתן, דרך קבע או לתקופה מוגבלת, בהתאם לסעיף 

 ;1991-מקומית(, התשנ"ב

 עובד העיריה שראש העיריה מינהו כמפקח לענין חוק עזר זה; - "מפקח"
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 עיריית סח'נין; - "עיריה"

ראש עיריית סח'נין, לרבות עובד העיריה שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי  - "ראש העיריה"

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 השטח הכולל במ"ר של שטחי כל הקומות במבנה; - "שטח בנין"

 לרבות שטח הקרקע שעליו בנוי הבנין; - קרקע" "שטח

 לפקודה; 324כמשמעותה בסעיף  - "תעודת העברה לרשם המקרקעין"

 .1965-כמשמעותה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - "תכנית"

 הודעה על החלטה להתקנת ביוב או קנייתו

2.  
הודעה בכתב על ההחלטה לבעלי החליטה המועצה על התקנה או קניה של ביוב, ישלח ראש העיריה  (א)

 כל הנכסים שהביוב ישמש אותם, במישרין או בעקיפין.

 היטל ביוב יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה: (ב)

תחילת ביצוע עבודות להתקנת מערכת ביוב אשר תשמש את הנכס נושא החיוב, במישרין או  (1)

 תחילת ביצוע עבודות הביוב(; -בעקיפין )להלן 

ת לבניה קיימת, ובלבד שהחלו בעבודות להתקנת ביוב או בקניית ביוב או בניה חדשה או תוספ (2)

 שקיים ביוב המשמש או המיועד לשמש את הנכס, במישרין או בעקיפין.

 דרישה לתשלום ההיטל

3.  
לחוק הביוב;  28ראש העיריה ישלח לבעלי הנכסים החייבים בהיטל דרישת תשלום בהתאם לסעיף  (א)

 ס באחד המועדים האלה:הדרישה לתשלום תימסר לבעל הנכ

עם תחילת ביצוע עבודות הביוב או בעקבות אישור בקשה להיתר בניה בנכס על ידי מוסד תכנון,  (1)

 וטרם מתן היתר הבניה;

 -( )להלן 1אם לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום בארד מהמועדים הנקובים בפסקה ) (2)

לום טרם מתן תעודת העברה מועד החיוב המקורי(, רשאי ראש העיריה למסור את דרישת התש

לרשם המקרקעין, או לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע 

סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי 

 הצמדה.

 30כס או עד תום תשלום ההיטל יבוצע בתוך שלושה חודשים מיום מסירת דרישת התשלום לבעל נ (ב)

 ימים מיום תחילת עבודות התקנת הביוב, שבקשר אליהן הוטל ההיטל, לפי המאוחר שבהם.

 חישוב ההיטל

4.  
ההיטל יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח  (א)

עודכן במועד הקרקע ושטח הבנין שבנכס, בתעריפים המפורטים בתוספת הראשונה לפי שיעורם המ

 שנקבע לתשלום ההיטל; ואלו השטחים שלפיהם יחושב ההיטל:

 שטח הקרקע בנכס; (1)

 שטחו של בנין הנמצא בנכס; (2)

שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות ושאושרה לגביהם בקשה להיתר  (3)

 בניה, לפי השטח שאישר מוסד התכנון המוסמך;
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ב, או חלק ממנו, ונבנה בנין חדש במקומו, יופחת שטח הבנין נהרס בנין אשר בעדו שולם היטל ביו (ב)

 שנהרס משטח הבנין החדש לענין חישוב החיוב בהיטל.

מ"ר  500בחישוב ההיטל המוטל על נכס המשמש למגורים לא יובא בחשבון שטח הקרקע העולה על  (ג)

 בעד כל יחידת דיור.

 תשלום קודם

5.  
חיוב ראשון(, בשל ביצוע שלב ביוב,  -שולמו בעבור נכס, דמי פיתוח, היטל קודם או היטל ביוב )להלן  (א)

לא ייכללו שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס בעת הטלתו של החיוב הראשון, ואשר בעבורם שולם אותו 

 )א( לצורך חישוב היטל הביוב בעבור אותו שלב ביוב.4חיוב, במנין השטחים לפי סעיף 

תה העיריה מוסמכת לחייב בעל נכס בתשלום היטל קודם וזה לא נדרש על ידה, ישלם בעל הנכס הי (ב)

-לעיריה, לפי דרישתה, את ההיטל הקודם בהתאם להוראות חוק עזר לסח'נין )היטל ביוב(, התשמ"ז

 )ד(.-, ובכפוף להוראות סעיפים קטנים )ג( ו1986

קטן )ב( ייקבע לפי תעריפי ההיטל הקודם;  סכום היטל קודם אותו ישלם בעל נכס כאמור בסעיף (ג)

התעריפים שהיו תקפים בעת היווצרות החיוב בהיטל הקודם  -לענין זה, "תעריפי ההיטל הקודם" 

 בתוספת הפרשי הצמדה מאותו מועד ועד למועד התשלום בפועל.

בהיטל  )הוראת סעיף קטן )ב( תחול ביחס לשטח הקרקע ושטח הבנין כפי שהיו בעת היווצרות החיוב (ד)

הקודם; אין בתשלום היטל קודם כאמור בסעיף קטן )ב( כדי לגרוע מחובתו שך בעל נכס לשלם היטל 

בעד בניה חדשה שנבנתה בנכס או שהוגשה בקשה להיתר בניה בענינה לאחר מועד היווצרות החיוב 

 בהיטל הקודם לפי חוק עזר זה.

 בעלות משותפת

זה, חייבים בקיומה, ביחד ולהוד, כל אלה שהם בעלי אותו כל חובה המוטלת על בעל נכס לפי חוק עזר  .6

נכס לענין חוק עזר זה, וכל סעד שניתן כדין לבעל הנכס בקשר לקיום חובה כאמור, ניתן גם להם; קיים 

אחד מהם את החובה, חייבים האחרים להשתתף בהוצאותיו או לפצותו בדרך אחרת כפי שנקבע בהסכם 

 שיעור ההנאה של כל אחד מהם בנכס.ביוניהם, ובאין הסכם בהתאם ל

 בניית ביב פרטי וחיבורו

7.  
לא יבנה אדם ביב פרטי, לא ישנהו, לא יחליפו ולא יחבר ביב פרטי לביב ציבורי, אלא יאחר קבלת  (א)

 היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 לצורך קבלת היתר כאמור יגיש המבקש בקשה בכתב למהנדס בצירוף תכנית החיבור. (ב)

 יקוי והחזקת בורות שפכיםנ

8.  
לא ינקה אדם, פרט למפקח, ביב פרטי, לא ירוקן או ינקה בור שפכים, ולא יטפל בהם בדרך אחרת,  (א)

 בתחום העיריה, אלא לפי היתר בנתב שניתן לו מראש מאת ראש העיריה.

בעל בור שפכים או ביב פרטי יחזיקו במצב תקין, ימנע גרימת מפגעים וימנע הזרמת שפכים או  (ב)

 חומרים רעילים אליו העלולים לגרום לסתימתו, לזיהום סביבתו או לתקלות בו.
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 סייג לשימוש בבור שפכים

חובר נכס לביב ציבורי, לא ישתמש עוד בעל הנכס או המחזיק בבור שפכים בתחום הנכס ולא יגרום עוד  .9

 להזרמת ביב פרטי, זולת לביב ציבורי.

 אגרת ביוב

10.  
בעד נכס המחובר לביב ציבורי ישלם המחזיק בנכס לעיריה אגרת ביוב חודשית, שתיקבע לפי צריכת  (א)

השניה כשהם מעודכנים ליום  המים, לנכס שהעיריה מספקת לו מים, בשיעורים שנקבעו בתוספת

 התשלום בפועל.

-התשמ"במים(,  אגרת ביוב תשולם כתוספת לאגרת המים המשולמת לפי חוק עזר לסח'נין )אספקת (ב)

 , ודינה לענין פיגור בתשלום כדין אגרת מים.1982

המים ובה יצוין סכום  ראש העיריה ישלח לחייב הודעה על אגרת הביוב יחד עם ההודעה על אגרת (ג)

 האגרה.

 המים שנצרכו חישוב כמות

11.  
)א(, לא תובא בחשבון בחישוב האגרה כמות המים שלא הוזרמה לרשת הביוב 10על אף האמור בסעיף  (א)

של העיריה ואשר השתמשו בה להשקיית גינות או לחקלאות או לצורכי תעשיה או מלאכה, אמדן 

 כמות המים כאמור ייקבע בידי המהנדס.

זרמים מהמפעל למערכת הביוב, הותקן במפעל מכשיר שאישרה העיריה, למדידת כמות השפכים המו (ב)

הביוב, כפי שרשם מכשיר המדידה,  תשולם אגרת הביוב לפי כמות השפכים שהוזרמה בפועל למערכת

 בשיעור שנקבע בתוספת השניה.

 איסור הפרעה

לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח במילוי תפקידיהם וסמכויותיהם לפי הוראות חוק עזר זה, ולא  .12

 חוק עזר זה. בודה או פעולה שהם רשאים לעשותה לפי הוראותימנע בעדם מלבצע ע

 הצמדה למדד

יום  -סכומי האגרות וההיטלים שנקבעו בתוספות הראשונה והשניה יעודכנו בראשון בכל חודש )להלן  .13

העדכון(, שלאחר פרסום חוק עזר זה, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת 

 לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.המדד שפורסם 

 מגבלת גביה

14.  
(, הטלת היטל ביוב בשיעור המעודכן לפי חוק עזר זה 2009החל ביום ה' בטבת התשס"ט )ו בינואר  (א)

 תהא טעונה את אישורם של המועצה ושר הפנים.

זה לפי חוק עזר  (, הטלת אגרת ביוב בשיעור המעודכן2007בינואר  1החל ביום י"א בטבת התשס"ז ) (ב)

 תהא טעונה את אישורם של המועצה ושר הפנים.

 שמירת דינים

האמור בחוק עזר זה אינו בא לגרוע מסמכות, סעד ותרופה המוקנים לעיריה על פי דין, אלא להוסיף  .15

 עליהם.
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 ביטול

 בטל. - 1986 - חוק עזר לסח'נין )היטל ביוב(, התשמ"ז .16

 פטור

על אף האמור בחוק עזר זה לא וחויבו בעלי נכסים באזור התעשיה של סח'נין, המפותח על ידי משרד  .17

 התעשיה המסחר והתעסוקה, בהיטל ביוב בעבור אותם ננסים.

 הוראת שעה

, סכומי האגרות וההיטלים שבתוספות הראשונה והשניה יעודכנו במועד פרסומו 13על אף האמור בסעיף  .18

יום העדכון הראשון( לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון  -לן של חוק עזי זה )לה

 .2002הראשון לעומת מדד חודש אוגוסט 

 

 תוספת ראשונה

 (4)סעיף 

 היטל ביוב

סכום ההיטל בשקלים   
 חדשים

  ביבים ציבוריים: א.

 1.97 לכל מ"ר משטח הקרקע לרבות שטה הקרקע שעליה עומד בנין 

 32.74 לכל מ"ר בניה בפועל 

  ביבים מאספים: ב.

 0.21 לכל מ"ר משטח הקרקע לרבות שטח הקרקע שעליה עומד בנין 

 3.33 לכל מ"ר בניה בפועל 

  מיתקנים מיוחדים ומכון טיהור: ג.

 0.29 לכל מ"ר משטח הקרקע לרבות שטח הקרקע שעליה עומד בנין 

 4.94 לכל מ"ר בניה בפועל 

  הכל היטל ביוב:סך  ד.

 2.47 לכל מ"ר משטח הקרקע לרבות שטח הקרקע שעליה עומד בנין 

 41.01 לכל מ"ר בניה בפועל 

 

 תוספת שניה

 (10)סעיף 

 אגרת ביוב

 
סכום האגרה בשקלים   אגרת ביוב

 חדשים

 1.98  לכל מ"ק מים

 

 (2005ביולי  16ט' בתמוז התשס"ה )

 מוחמד בשיר

 סח'ניןראש עיריית 


