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 מועצת הרשות 

 

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור 
מרחבי ביוב הכוונה לקבוע בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר 
בנושא  11.8.16מיום  1839בהתאם להחלטת ממשלה מס. 

 אסדרת משק הביוב
 

נושא קביעת בדנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב  24.11.2016בישיבתה מיום 
פרסום את ואישרה ב בהתאם להחלטת הממשלה לעניין אסדרת משק הביוב מרחבי ביו

 .לשמיעת עמדות הציבור ההחלטה ומפת החלוקה למרחבים
 

באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד  בהחלטה ונספחיהניתן לעיין 
 )לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור"(. ov.ilwww.water.gמועצת הרשות בכתובת 

 
בכתב בלבד  להחלטה זוהציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע 

 . council@water.gov.ilאו בדוא"ל לכתובת  6369750-03באמצעות פקס שמספרו 
 

 .12:00בשעה  20.12.2016-' הגיום המועצה לא יאוחר מ על העמדות להגיע למזכירות
 

 .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 
ות המקצועי ברשות המים דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצו

 או 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, 

 ור.כי עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמ

 
 
 
 

 מזכירות המועצה
 

 

 

 

 

 

 30.11.2016פורסם באתר האינטרנט של הרשות ביום 
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בנושא  11.8.16מיום  1839קביעת מרחבי ביוב בהתאם להחלטת הממשלה מס. 

 אסדרת משק הביוב
 
 

 מחליטים:
בנושא אסדרת משק הביוב,  11.8.16מיום  1839)א( להחלטת ממשלה מס. 1בהתאם לסעיף 

ת הבינמשרדי בנושא, לענין החלוקה למרחבי ביוב, לאשר לפרסם לשמיעת עמדות ולהמלצת הצוו
והמהווה חלק בלתי  בהתאם למפה המצורפת מרחבי הביוב 12-הציבור את החלוקה המוצעת ל

 נפרד מהחלטה זו.
 
 

 נספחים להחלטה:
 מרחבים 12-מפת החלוקה ל .א

 רשימת מט"שים .ב

 14.11.16סיכום החלטת הצוות הבינמשרדי מיום  .ג

 11.8.16מיום  1839החלטת ממשלה מס.  .ד
 
 

 דברי הסבר:
 

ההתפתחויות הטכנולוגיות שעבר משק הביוב, לצד החמרה בדרישות , בין היתר, לאור
הסביבתיות והבריאותיות בטיפול בשפכים, נדרש שינוי מהותי ברגולציה ובמבנה הגופים 

טיפול יעיל בביוב גם לגופים  שמטפלים בביוב, זאת על מנת לייעל את הטיפול בביוב וכן לאפשר
שמתקשים להקים ולקיים את התשתיות הדרושות לטיפול בביוב, על אף החובה שמוטלת עליהם 

  לפי דין.
 

 –לתקן את חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  ת חוק ממשלתיתהוגשה בפני הכנסת הצעלפיכך, 
 תאגידי מים וביובלבין שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות  ואפשרתכך שי החוק(, –)להלן  2001

או לאיגוד  מתקייבת של חברה -חברהבאמצעות העברת סמכויות ל חברות(, במרחב נתון, –)להלן 
הפועלים כמה גופים  באמצעותהקמת גוף לטיפול בביוב באמצעות או לחילופין ערים קיים 

, גדול דיו מבחינת היקף יהיה גוף מרכזיביוב שבכל מרחב תושג המטרה כך ב .במשותףבמרחב, 
במרחב, ואשר תהיה לו איתנות פיננסית  שיתכלל את הטיפול בביוב השפכים המטופלים על ידו,

 . מספקת כדי להקים ולתחזק את ההשקעות הנדרשות בתשתיות הביוב
 

תן לפי בהתאם להחלטת הממשלה, הגוף כאמור יפעל תחת רישוי של הממונה על התאגידים, שינ
 כללים שתקבע המועצה. 

 
הצעת החוק המסדירה את הנושא אמורה לידון בכנסת בימים הקרובים, כאשר הצפי שהחוק 

 יועבר בהקדם ועד לתום שנה זו.
 

 קבעה ,בכדי לקבוע את מרחבי הביוב בהן יפעלו חברות הביוב בהתאם להצעת החוקבמקביל ו
קמת צוות מקצועי בין משרדי אשר יגיש את על ה, 11.8.16מיום  1839בהחלטתה מס. הממשלה 

לענין חלוקת הארץ למרחבי ביוב בהם יפעל הגוף המתכלל כאמור, המלצותיו למועצת הרשות, 
 . על בסיס אותן המלצות כדי שזו תקבע חלוקה מתאימה

 
 
 

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

 12:00בשעה  20.12.2016-לא יאוחר מ
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כלל נציגים ממשרד הבריאות, מהמשרד להגנת  ,בהובלת רשות המים ,משרדי-הבין צוותה
לנובמבר  14-בהצוות התכנס לאחר שקיים חשיבה בענין, ל תכנון וממשרד האוצר. הסביבה, ממנה

הנדסיים, תוך התחשבות בשיקולים  ,מרחבי ביוב 12-והסכים על חלוקה של כלל הארץ ל 2016
מיקום מתקני על בסיס פיזור ועל בסיס אגני זרימת הביוב וו כלכליים ושיקולי משק המים והביוב

 . במרחבם( בביוב )מט"שיהטיפול 
 

מפת החלוקה לאזורים ורשימת  -והצרופות לו  הצוות החלטתסיכום מצ"ב החלטת הממשלה, 
 המטש"ים.

 
 לאור זאת, מומלץ לאשר את החלוקה המוצעת ולפרסמה לשמיעת עמדות הציבור.

 


