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 לכבוד

 המשרדלקוחות 

 

 שלום רב,

 המוזרמים למערכת הביוב תיקון בכללי תאגידי מים וביוב בנושא שפכי מפעליםהנדון3 

 

מפעלים המוזרמים למערכת  כללי תאגידי מים וביוב )שפכיפורסם תיקון ב 512..25.2ביום  
 ."(כללים)להלן : "ה 512. -ד", התשעהביוב(

 :נערכו השינויים הבאים בכללים במסגרת התיקון לעיל

 

    בנושא תקופת חיוב לכללים 88סעיף תיקון 

לכללים  9או  2בוצע דיגום לפי סעיף  בות לחיוב במקרה ו הנחיו)א( לכללים נקבע 11בסעיף   .1
ו )ב( לכללים נקבע 11בסעיף  .לכללים 2מפעל הזרים שפכים בניגוד לאמור בסעיף ונמצא כי 

מפעל הזרים שפכים ונמצא כי לכללים  9או  2וצע דיגום לפי סעיף בהנחיות לחיוב במקרה בו 
חריגים שאינם טעונים אישור או שפכים חריגים הטעונים אישור שניתן לגביהם אישור לפי 

 .לכללים )ג(15סעיף 

 

 11קופת החיוב לפי סעיפים תייחס לתבהלכללים  (ד) 11בסעיף התיקון נערך שינוי במסגרת 
 לעיל. (ב) –ו  (א)

 

לכללים  (ב)-ו (א) 11חיובים לפי סעיפים  נקבע כי תיקוןבנוסחו לפני הלכללים )ד(  11בסעיף  
 95או בעד תקופה של  ניטורהיהיו בעד התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון לפי תכנית 

 -ימים שתחושב על בסיס ממוצע ספיקות השפכים שנקראו במפעל ובהעדר מד שפכים כאמור
מיות שנקראו במפעל בתקופת החיוב שקדמה לדיגום, לפי על בסיס ממוצע צריכות מים יו

 הקצרה מביניהן.
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בעד תקופה  חיובלה אפשרות )ד( לכללים ונקבע 11ת סעיף והורא ובמסגרת התיקון הוחלפ 
 .קצרה יותר

 

ם לכללי)ב( -)א( ו 11על חיובים כאמור בסעיפים כי  קובע לאחר התיקון ובנוסח (ד) 88סעיף  
 יחולו ההוראות האלה:

החיובים יהיו בעד התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון לפי תכנית הניטור או בעד  (1)
זולת אם הוכיח מפעל, להנחת דעתה ימים, לפי הקצרה מביניהן,  95תקופה של 
 .החברה, כי יש לחייבו בעד תקופה קצרה יותר המלאה של

 

האפשרות לחייב בעד תקופה קצרה יותר כאמור נועדה מדברי ההסבר לתיקון, כעולה 
הוסיף רמת את מתקן הטיפול,  תיקן לדוגמה למקרה בו המפעל במהלך התקופה

מפעל המבקש לחייבו בעד תקופה קצרה יותר ל ע טיפול, שינה מוצרים וכיוב' פעולות.
 כי יש לקצר את התקופה כאמור. כאמור להוכיח לחברה, להנחת דעתה

 

צריכה לנמק (, 1לחייב מפעל בעד תקופה קצרה יותר כאמור בפסקה )שהחליטה חברה  (.)
תעד את החלטתה ורשאית היא, באישור ממונה סביבה, להוסיף לתכנית הניטור של ול

 2המפעל דיגום נוסף ויראו בדיגום זה דיגום לפי תכנית ניטור המאושרת לפי סעיף 
 .לכללים

 

שפכים של מפעל בתקופה -החיובים יחושבו על בסיס ספיקות שפכים שנקראו במד (2) 
שפכים כאמור, על בסיס צריכות המים שנקראו במפעל -; בהעדר מד1כאמור בפסקה 

או לפי ממוצע צריכות מים יומיות שנקראו במפעל  1בתקופה האמורה בפסקה 
 .בתקופת החיוב שקדמה לדיגום

 

    כים אסוריםגין שפבמחיוב פטור או ת חיוב הפחת בנושא לכללים 87סעיף תיקון 

 לגרוע מכל אחד מאלה: כדיאין בכללים לכללים נקבע כי  ()א 12בסעיף  . .

, 552.-תעשייתיים(, התשס"ג תקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים בשפכים  (1) 
סמכות נותן האישור לפיהן לקבוע החמרה ולהתיר הקלה של הערכים לפי  לרבות

 לאותן תקנות; 2-ו 2תקנות 

, 555.-המים אחרים(, התשס"אתקנות המים )מניעת זיהום מים( )מתכות ומז  (.) 
 )ה( לאותן תקנות;2לרבות סמכות ממונה לעניינן לאשר ריכוז מרבי לפי תקנה 

 .552.-תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ערכי הגבה של שפכי תעשייה(, התשס"ד  (2) 

 

לגרוע מתנאים שנקבעו  כדי, אין בכללים 15לעניין סעיף לכללים צויין כי  )ב( 12בסעיף  
, או לפי חוק 1921-ים או ברישיונות שניתנו למפעל לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"חבהיתר

 15סעיף )לכללים  15הגיש בקשה לחברה כאמור בסעיף  המים, לפי העניין ובלבד שמפעל
 .(פכים חריגים הטעונים אישורביוב שהמבקש להזרים למערכת ה לכללים מתייחס למפעל

  

)ב(, חברה תחייב מפעל -)א( ו  12על אף הקבוע בסעיפים  נקבע כילכללים )ג(  12בסעיף  
 11-ו 1שהזרים שפכים חריגים הטעונים אישור ושפכים אסורים, בתשלומים לפי סעיפים 

 בהיתרים או ברישיונות כאמור. מפעלאף אם ההזרמה הותרה ל

 :כדלקמן)ד( עד )ז(  סעיפים קטנים  12בסעיף הוספו קון יבמסגרת הת 
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)א( או )ב(, רשאי  12פעל הקלה לפי סעיפים קטנים ניתנה למנקבע שאם  )ד( 12בסעיף 
המפעל לפנות לממונה שפכי תעשייה בבקשה להורות לחברה שלא לחייבו בתשלומים לפי 

ל ע .)ג( בעד שפכים אסורים בלבד מהמועד שבו חלה לגביו ההקלה האמורה 12סעיף 
ימי עסקים ממועד שליחתה לממונה שפכי  7עותק מבקשתו לחברה בתוך  המפעל להעביר

 תעשייה.

 

לעיל, תחול על הודעות חיוב שהוצאו או )ד(  12במסגרת התיקון נקבע כי הוראת סעיף  
 8בדיגומים שבוצעו מ שהיה ניתן להוציא על חריגות בהזרמת שפכים אסורים שהתגלו 

 בין אם שולמו ובין אם לאו., ;918י מיול

 

לא היא , לעיל )ד( 12קיבלה החברה הודעה כאמור בסעיף  אם נקבע כי )ה(  12סעיף ב
תוציא הודעת חיוב למפעל בעד אותו מרכיב שלגביו ניתנה ההקלה כאמור, כל עוד לא 

 בקשת המפעל.אשר להתקבלה החלטת ממונה שפכי תעשייה ב

 

יה רשאי לקבל או לדחות את בקשת המפעל, כולה ממונה שפכי תעשי)ו( נקבע כי  12בסעיף 
 1או חלקה, וכן להורות על חיוב המפעל בתשלומים מופחתים, וזאת בשים לב לסעיף 

ובכלל זה עיקרון העלות, החשש לפגיעה במערכות  (בו הוגדרו מטרות הכללים)לכללים 
ממונה  לע .הולכת השפכים, הטיפול בשפכים והשבת הקולחין והיקף הפגיעה האמורה

 בקשה למפעל ולחברה שבתחומה נמצא המפעל.עביר את החלטתו בלהשפכי תעשייה 

 

קיבל ממונה שפכי תעשייה את בקשת המפעל, כולה או )ז( לכללים אם  12בהתאם לסעיף 
 פי החלטתו ובכלל זה החלטתו לעניין מועד התחילה.פעול החברה ל עלחלקה, 

 

 

 התוספת הראשונה לכלליםתיקון 

 (במסגרתה הוגדרו מהם שפכים אסורים)לכללים פת הראשונה לתוס 5.ו  19פריטים הוראות . 2
 :הוחלפו בהוראות הבאות

" 

ואולם רשאי ממונה סביבה, לבקשת  ;רמיליגרם לליט 1סולפיד מומס בריכוז העולה על  (19)
, לקבוע ערך אחר למפעל מסוים; אושר היוועצות עם ממונה שפכי תעשייהמפעל, ולאחר 

ערך אחר כאמור, יעדכן ממונה סביבה את ממונה שפכי תעשייה בדבר החלטתו, וממונה 
 ;שפכי תעשייה יעדכן את החברה שבתחומה המפעל שלו אושר הערך כאמור

 

מעל ריכוזם במים המסופקים  SO4-מיליגרם לליטר כ 55.סולפאטים בריכוז העולה על  (5.)
; ואולם רשאי ממונה הגבוה , לפיSO4-מיליגרם לליטר כ 055למפעל או בריכוז העולה על 

, לקבוע ערך אחר למפעל היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה סביבה, לבקשת מפעל, ולאחר
שר ערך אחר כאמור, יעדכן ממונה סביבה את ממונה שפכי תעשייה בדבר מסוים; או

החלטתו, וממונה שפכי תעשייה יעדכן את החברה שבתחומה המפעל שלו אושר הערך 
 " ;כאמור

 בברכה,                                                          

 

 מירית דובר, עו"ד                                                                                                   

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


