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 מועצת הרשות

הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע 
כללי תאגידים לעניין שפכי מפעלים במשלים  תיקוןבדבר עמדתו 

 טיםנגרטדרך הע לעניין המוזרמים למערכות ביוב

 

 3.11.2016בישיבתה מיום  ועצת הרשות הממשלתית למים ולביובמ חלטתהלהמשך ב
כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים  טיוטתלת עמדות הציבור עישמ ךילהיים קתה

משלים  ךהליבר ופונה לציבים המת שור ,*2016-( התשע"ז2למערכת הביוב()תיקון מס. 

 .טיםנגרטדערך ה לה לענייןאבכללים  דבר תיקון נוסףב ותלהשמיע עמדנה מהזב

 

ת הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד ניתן לעיין בטיוט
 )לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור"(. www.water.gov.ilמועצת הרשות בכתובת 

 

 טיוטת הכללים דבלב הלתיקון ז הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע
או בדוא"ל לכתובת  03-6369750באמצעות פקס שמספרו בכתב רק ו ךא

council@water.gov.il . 

 

 .12:00בשעה  18.1.2017-' הדמיום יאוחר לא על העמדות להגיע למזכירות המועצה 

 

 .03-6369600/5מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 

 

המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול 
להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או  דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות

 בפני מליאת המועצה.

 

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש 
עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי 

 מהווה הסכמה לפרסום, כאמור. עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו

 

 

 מזכירות המועצה

 3.1.2017פורסם באתר האינטרנט של הרשות ביום 
 

 :ךהליה תרקבלו במסגשהת מדותעוה 3.11.16-המועצה ב תבות החלטקעב לליםכהום סרפשות לרשל ה טנאינטרתר האבשור יקההלן ל *

21.11.16.aspx-Board/Pages/sewage-hamaim/Authority-reshut-http://www.water.gov.il/Hebrew/about 
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 2  

 
 

 

 

  7201-זהתשע"( 2מספר  )תיקוןכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, 

 

החוק( ולאחר שקוימו הוראות  –)להלן  20011-לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א (2)ב()51-ו 33בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה: לחוק, 107סעיף 

התוספת תיקון 

 הראשונה 

 -לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"ד)תוספת הראשונה ב  .1

2014
2
 :יבוא( 25במקום פרט ), הכללים העיקריים( -)להלן  

 40מיליגרם לליטר או דטרגנטים אניונים בריכוז העולה על  5( דטרגנטים נוניונים בריכוז העולה על 25")  

 מיליגרם לליטר; 

 והם יחולו על דיגומים שיבוצעו לאחר יום התחילה. תחילתם של כללים אלה ביום פרסומם  .2 ותחולה תחילה

 

 

 משה גראזי          

 ולביוב למים הממשלתית הרשות מועצת ראש יושבמ"מ 

 זהתשע"  ____________

 ___________(2017) 

 (3-4206)חמ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 .174' עמ, ג"התשע;454' עמ, א"התשס ח"ס1
 .1341עמ' ק"ת התשע"ד,  2

 council@water.gov.ilאו דוא"ל  6369750-03להגשת עמדות בכתב בלבד באמצעות פקס: 

 12:00בשעה  18.1.2017-לא יאוחר מ

 

mailto:council@water.gov.il


 

 3  

 דברי הסבר

כללי תאגידי מים תיקונים ל הציבור עמדות תפרסם לשמיעלמועצת רשות המים  הישרא 3.11.2016ביום  

ציא עיגון של הנחיות שהו. עיקרם של אותם כללים היה 3(וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב

בקשר עם יישום הכללים על דעת ממונה סביבה במשרד להגנת הסביבה, ממונה שפכי תעשייה ברשות המים 

הודעות חיוב תלויות ועומדות שיצאו למפעלים שונים בשל  נזכיר כי אותן הנחיות כללו הקפאתשבכותרת. 

רקע וכל זאת על  ,לרבות הקפאת הודעות חיוב עתידיות לערכי הדטרגנטים ,הימצאות דטרגנטים בשפכים

  בעניין זה.נוספת מקצועית חשיבה לערוך הצורך, בין היתר, 

 התייחסות לענין דטרגנטים. מוסורפלאור זאת, לא כללו התיקונים ש

והן במשרד להגנת  בחנו גורמי המקצוע השונים הן ברשות המים מועד פרסום ההנחיות האמורות,מאז 

 -הסביבה את הערכים שנקבעו לדטרגנטים והגיעו למסקנה הבאה

הערכים שהיו קבועים לדטרגנטים אניונים יישארו כפי שהם קבועים כבר כיום בתוספת הראשונה בכללים 

ובחינת  שבכותרת, באשר לדטרגנטים נוניונים הוחלט לאחר בחינת כלל הנתונים שעמדו לנגד עיניהם

  .5-ל 1-להעלות את הרף המותר להזרמה בערך זה מ ות של הנורמות הנדרשות בהקשר זה, שישהאפקטיבי

 מעבר לכך, תוקן הסעיף מבחינת הניסוח, כך שהושמטו המונחים "רכים" ו"קשים".

 ל על דיגומים שיבוצעו לאחר יום התחילה בלבד.והתיקון האמור יח

הודעות חיוב שהוצאו בגינם נשוא בכל הקשור לדיגומים קודמים ובכלל זה יש לפעול משמעות הדברים הינה ש

הכללים שהיו בתוקף בעניין זה ערב התיקון, קרי, על המפעלים  , על פיהוקפאו בהתאם להנחיית הממונהו

, עובר לתיקון השונים לשלם לתאגידי המים בעד הודעות החיוב הללו בהתאם לערכים שהיו קבועים בכללים

  .המוצע

יה, הם הודעות חיוב והוקפאו לפי ההנחאת המפעלים שהוצאו לכמובן יודגש כי לנוכח ההקפאה, אין לחייב 

 הממונה שפכי תעשייה. בהפרשי הצמדה וריבית על תקופת ההקפאה. הנחייה על כך תוצא בנפרד על ידי

ויובא  2016לנובמבר  3-המועצה כאמור במה סרפהתיקון המוצע, הינו חלק מהצעה לתיקון הכללים ש

 דרש לתיקון המוצע לעיל בלבד.ילאישור המועצה בהקדם ביחד עם אותם תיקונים. לפיכך יש לה
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