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תוספת חמישית
(סעיף 9Aב)

על שפכים אסורים ברפתות המצויות בתחום הרשויות המקומיות המנויות
בתוספת הראשונה לפי פסקה ( )9יחולו הוראות אלהB
( )9שפכים המכילים אחד או יותר מהמרכיבים המפורטים בטור א' שבפסקה
( ):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 המעבדהC
( ):סכום לחיוב בעד שפכים כאמור בפסקה ( )9יחושב לפי הנוסחה שלהלןB
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בנוסחה זו –
 – Psהתעריף בשקלים חדשים למטר מעוקב שפכים C
 – Cxריכוז המרכיב ,במיליגרם לליטר ,בשפכי הרפתC
 – Cpריכוז המותר של המרכיב בשפכי הרפת ,במיליגרם לליטר נוסף
על ריכוזו שנמדד במי הרקעC
 – Cwהריכוז הממוצע של המרכיב במים מותפלים ,במיליגרם לליטרC
 – Wpהתעריף הקבוע בסעיף ?(ב);.9.9.:א בכללי מקורותC
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רפת המצויה בתחום הרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה
המזרימה שפכים חריגים ,המכילים אחד או יותר מהמרכיבים המנויים בטור
א' ,בריכוזים העולים על הריכוזים המפורטים בטור ב' מעבר לערך אי-ודאות
הבדיקה כפי שדיווחה המעבדה ,תחויב לפי פרט  :בתוספת השלישית לכללי
התעריפים ,ובלבד שהריכוז הקובע לצורך חישוב החיוב לא יעלה על הריכוז
המרבי המפורט בטור ג' לגבי השנה הנוגעת לענייןB

 1ובלבד שערך  Psלא יעלה על  02שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים.
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על דיגום רפת יחולו ההוראות האלהB
( )9רפת תידגם < פעמים בשנה וידגמו בה מרכיבים האלה ,COD Bכלוריד,
נתרן ,חנקן קיילדל ( ,TSS ,)TKNזרחן כCP-
( ):מיקום הדיגום ברפת יהיה בנקודה שלאחר מיתקני הקדם לטיפול
בשפכיםC
(;) דיגום לפי פסקה ( )9יהיה דיגום חטף.

;.

כמות המים לחיוב השפכים לפי תוספת זו תהיהB
( )9לפי מטר מעוקב מים שנמדד בכניסה לחצר ההמתנה ולמכון החליבה
במכפלה של ?C8.
( ):בהעדר מד מים בכניסה לחצר ההמתנה ולמכון החליבה ,כמויות המים
לחיוב יהיו  ;=%מכמויות המים שנמדדו בכניסה לרפתC
(;) על אף האמור בפסקאות ( )9ו ,):(-ברפת שמותקן בה מד שפכים
בהסכמה ,תחויב הרפת לפי כמויות השפכים שנמדדו במד השפכים.

 2רפת תחויב בטיפול המרכיבים האלה רק אם המכון לטיפול בשפכים מרחיק אותם.
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