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כמה מתקנים בונים פה בעצם?
ברחבי בנימין יש היום  17מתקני טיהור
שפכים ,המכונים "מט"שים" .כולם נותנים
איכות מים בהתאם לנדרש על פי תקנות
משרדי הבריאות והגנת הסביבה .בתהליך
הקמה –  3מט"שים נוספים ,ובשדרוג  -עוד
 4נוספים .ישנם  13יישובים שבהם אין מתקן
טיהור אלא מערכת סניקה לסילוק שפכי
היישוב לקווי איסוף ארציים או אזוריים.
מערכות אלה שודרגו ושופרו בשנתיים
האחרונות באופן שימנע מטרדי ריח וזיהום
סביבתי .בבדיקה ותכנון גם שדרוג ושיפור
מערכות סניקה נוספות.
עוד בשלבי תכנון – הקמת מערכת טיפול
בשפכים אזורית ליישובים הצעירים ממזרח
לשילה.

הביוב עולה לנו יותר

אז ממתי מתחילים לשלם יותר?
סטודיו ולדמן

החל מה .1.6.13-הנתונים הובאו בפני
מליאת המועצה ,והיא בחנה אותם
לעומק ,דנה באפשרויות השונות
ונאלצה לאשר את העלאת התעריף
בהתאם לנדרש.
לפחות נוכל להתנחם בכך שהביוב שלנו
לא מזהם את מי התהום אלא מטוהר
בהתאם לדרישות מתקדמות של הגנת
הסביבה.

החל מהחודש הקרוב יעלה
באופן משמעותי תעריף
אגרת הביוב.
למה וכמה ,מי ואיפה – אספנו
למענכם את השאלות הנפוצות,
והנה עבורכם התשובות

יותר? כמה יותר?
גובה אגרת הביוב היה עד כה  2.69שקלים לכל
קוב מים שצרכנו .החל מהחודש הקרוב אגרת
הביוב תעמוד על  4.72שקלים לכל קוב מים
)בהתאם למדד הנוכחי ,המחיר צמוד למדד(.

אז אולי נוותר על ההלוואות האלה
נפתח בקצב כל כך מהיר את טיהור הביוב?
ולא ַ
אין מצב .מדינת ישראל מחייבת את כל הרשויות
להקים מתקני טיהור שפכים בסטנדרט שנקבע
ב"תקנות ענבר" – המחייבות שהמים המטוהרים
מהם יהיו באיכות של מי השקיה לחקלאות.

אבל למה? לא שילמנו מספיק?
מדינת ישראל היא שדורשת מהרשויות
שינהלו את עלויות הביוב כמשק סגור .גביית
אגרת הביוב מכל תושבי בנימין צריכה לכסות
את כל עלויות הביוב של הרשות ,אחרת
משרד הפנים לא מאשר את תקציב המועצה,
ולא מאפשר לה לקחת הלוואות נוספות
לבנייה ושדרוג של מתקני ביוב נוספים.
הגידול במספר התושבים מחד ,והוצאות
הולכות וגדלות על אחזקה ,שדרוג ובניית
מתקנים חדשים – לא מותירים בפנינו ברירה
אלא לעדכן בצער את גובה האגרה.

ובכל זאת אצלנו זה יותר יקר! למה?
למה זה כל כך יקר?
הכסף הנגבה מ"אגרת הביוב"
צריך לכסות את העלות השוטפת
של אחזקת מתקני טיהור
השפכים הקיימים ,וגם להחזיר
את ההלוואות שלקחה המועצה
בכדי לבנות מתקני טיהור
חדשים .המדינה לא מאשרת לנו
הלוואות נוספות לפני שנוכיח
לה שאגרת הביוב שאנו גובים
מאפשרת את החזר ההלוואה.

נכון .בעיקר בשל הפריסה הכפרית והגיאוגרפית של
בנימין ,זה באמת יוצא לנו יותר יקר .יותר יקר לבנות
 30מתקני טיהור בכל רחבי בנימין לעומת מתקן אחד
שבונה עירייה שבה אותו מספר של תושבים .גם
התנאים הטופוגרפיים שלנו מחייבים קווים ארוכים
ומתקני שאיבה לגובה .ולא רק זאת ,היום ברחבי מדינת
ישראל כל מי שבונה בית משלם כחלק מעלות הבית גם
היטל ביוב )בסך שבין  10,000ל (20,000-מה שמממן את
הקמת המתקן ,ולאחר מכן גובים ממנו רק על התחזוקה
השוטפת .אנחנו למעשה משלמים עכשיו בתשלומים את
אותו היטל שלא שילמנו כשבנינו את הבית.
המועצה בוחנת את האפשרות לגביית היטל ביוב כדי
לצמצם בעתיד את עלות האגרה.

