אגף בכיר איכות מים

אגף שפכי תעשייה ,קרקעות מזוהמות ודלקים

 30דצמבר 2020
ט"ו טבת תשפ"א
סימוכין20-450 :
לכבוד,
תאגידי המים והביוב
מועצות אזוריות

הנחיות בנושא הפחתה ואי ביצוע דיגומים ,לאור התפרצות מחלת הקורונה עד
25.3.2021
בהתאם לסמכותנו מכח סעיף (5א) לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),
תשע"ד( 2014-להלן":הכללים") ,להלן ההנחיות בעניין הפחתה של כמות הדיגומים לכלל המגזרים
התעשייתיים ,ואי ביצוע דיגומים למגזרים הבאים - )2( :אולמות אירועים ,מסעדות ,קניונים ו  - )19( -בתי
מלון ,לאור התפרצות מחלת הקורונה והנחיות הממשלה המעודכנות המגבילות התכנסות ומגע בציבור ומתוך
הבנה כי הפעילות המזהמת במפעלים שונים ובמגזרים התעשייתיים הנזכרים לעיל הופסקה לחלוטין או
צומצמה משמעותית ,להלן הנחיותינו:
 .1אין בחובת התאגיד להשלים את מספר הדיגומים השנתי הנדרש בהתאם לתוכנית הניטור המאושרת
או התוספת השלישית לכללים .הפחתת מספר הדיגומים תעשה בהתאם לצורך ולשיקול דעתו של
התאגיד ,ובלבד שמספר הדיגומים עד יולי  ,2021לא יפחת מדיגום אחד ( )1בתקופה זו.
 .2מרגע הינתן הוראה זו ועד ליום  ,25.3.2021אין לבצע דיגומים בשפכי המגזרים הבאים- )2( :
אולמות אירועים ,מסעדות ,קניונים ו  - )19( -בתי מלון.
 .3על אף האמור בסעיף  ,2נוכחה חברה לדעת כי קיים צורך ממשי ומידי לדגום שפכי מפעל מהמגזרים
המנויים בסעיף  ,2במהלך תקופה זו ,רשאית היא לדגום את שפכי המפעל לפי סעיף  9לכללי שפכי
מפעלים (דיגום ללא תכנית).
 .4כמו כן ,נוכחה חברה כי היקף הפעילות המזהמת במפעלים ממגזרי התעשייה ( - )2אולמות אירועים,
מסעדות ,קניונים ו  - )19( -בתי מלון ,באזורים מסויימים חזרה לשגרה (כגון ,באזורים שהוגדרו כ" אי
ירוק") ,רשאית להגיש בקשה לשינוי תכנית הניטור שאושרה לגביה דיגום מגזרים אלה תוך פירוט
השינויים המבוקשים בתכנית והנימוקים להם ,לפי סעיף (5ב) לכללי שפכי מפעלים (שינוי תוכנית ניטור
מאושרת).
 .5הנחיות אלו יתעדכנו מעת לעת לפי הצורך ובהתאם להנחיות הממשלה.
 .6לכל הבהרה נוספת אנו לרשותכם.
בכבוד רב,
הראל גל,
ממונה שפכי תעשייה ,רשות המים

דניאל שרון,
ממונה סביבה ,המשרד להגנת הסביבה
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העתק:
אפי דביר ,הממונה על תאגידי המים והביוב ,רשות המים;
עו"ד יסמין רוזנברג ,הלשכה המשפטית ,רשות המים;
שולי נזר ,סמנכ"לית בכירה לתעשיות ,המשרד להגנת הסביבה;
אלון זס"ק ,סמנכ"ל בכירה למשאבי טבע ,המשרד להגנת הסביבה;
אבי חיים ,מנהל אגף שפכי תעשייה ,דלקים וקרקעות מזוהמות ,המשרד להגנת הסביבה;
עו"ד ג'וש פדרסן ,לשכה משפטית ,המשרד להגנת הסביבה
אתי נתן זלצמן ,אגף איכות מים ,רשות המים
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