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 "כללי שפכי מפעלים"בתלונות מתוקף שניתנו במסגרת הכרעות עקרוניות מקבץ 

:רקע

מקבץ הכרעות עקרוניות שניתנו במסגרת תלונות מתוקף "כללי מסמךזהמציגלעיוןהציבור

)להלן: "כללי  4102-תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד

וכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(,  שפכי מפעלים"(

.4102-4102בשנים  )להלן: "הכללים הקודמים"( 4100-תשע"א

חשיבותושלמסמךזהבהצגתעמדותעקרוניותשניתנובמסגרתתלונותפרטניותאשרלאורהעמדה

בה תמהווןשהוצגה רשות עמדת יתאפשראת בכך דומים. במקרים גם המקצועיות בסוגיות המים

וכן שייתרמחלוקותבנושאיםשהוכרעו בסוגיותבאופן אתעמדותהרגולטור לאפשרלציבורלהבין

נגישותרבהיותרלמידעהנוגעלכללישפכימפעלים.

בשים לב, לרקע האמור, יודגשו גם ההיבטים הבאים:

תפקידוהאחד להבהירכי ראוי להחליףאתשיקולהדעתשלהתאגידולהתערב, שלרגולטוראינו

כדברשבשגרה. ובהחלטותיו למלאאחריהחובההתאגידפועלבמסגרתהחקיקההחלהעליו עליו

ין.יבעזרתאורגניוהמוסמכיםלענ

8119-לחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א912החלטותהתאגידהנתקפותבמסגרתסעיףככלל,,השני

")לה החוק"לן: תיפסלנה, (, משקל, וכבדי חריגים מדלתרקבמקרים חרג התאגיד כי יימצא בהם

.דיןבסמכויותיושהוקנולו

 השלכותשלעמדתרשותהמיםמביאהבחשבוןהשלישי, תכליותחקיקה, רציונלייםרביםומגוונים,

לשוןהכלליםספרותי,מקצועיומידעכללים,ידעהתפתחותהההחלטהעליתרהמפעליםוהתאגידים,

שיצאו,עלכןלאכלהנחייהשלרשותהמיםמכאןולהבאמשמעותהבטלותהחיוביםוכיוצאבאלה

,באשרלאכלהנחייהמשמעותהכיהתאגידפעלבאופןבוהפגםיורדלשורשושלהעניין.עדכה

  





תאריך  לטההח טענת המפעל#

 ההחלטה

איןלדגוםבשוחהמשותפת9

כיווןשהדברמטהאת

.תוצאותהדגימה

איןמניעהלדגוםבשוחהמשותפתובלבדשהדוגם

וידאכיזרםשפכיהמפעלהנדגםמופרדמשאר

הזרמיםהקיימיםכךשהזרמיםהאחריםהמצויים

בשוחהאינםמשפיעיםעלהזרםהנדגםואינם

וצאותהדיגום.פוגעיםבאמינותת

29.2.8193

1.1.8192

4.2.8197

הגדרהכמפעל)בסיסי8

צה"ל,בתימלון,בתי

הארחה,מסעדות,

סופרמרקט,בתיאבות..(

"מקוםבותאגידימיםוביובהגדרתמפעלבחוק

מעבדיםאומייצריםמוצרים,אונותניםשירותים,

הגדרהזוכוללתושממנומוזרמיםשפכיתעשייה".

וןרחבשלמגזריםשאינםרקבגדר"מפעלמגו

תעשייהקלאסי"כיווןשהםמזרימיםאועלולים

להזריםשפכיתעשייההיוצריםעלותטיפולנוספת

במערכותהביוב.הכללתםבגדרכללישפכי

מפעליםמגשימהאתתכליתם,אתלשוןהחוקוכן

אתעיקרון"המזהםמשלם".

טענה

חוזרת

שלהעובדהביטולחיוביםב2

הדיגוםבוצעשלאכי

בנוכחותנציגהמפעל.

הוראותכללישפכימפעליםאינןקובעותחובה

דיגומיםולכןלנוכחותנציגהמפעלבעתהדיגום

.אינםבטליםשבוצעובהעדרנציג

טענה

חוזרת

)ח(99הוראתסעיףלאור7

לפיהלכללישפכימפעלים

איןלחייבבגיןדיגוםראשון

לבטלחיובבגיןאזייש

דיגוםראשוןשנעשה

מפעלבבמפעלגםאם

דיגומיםמכוחבוצעו

הכלליםהקודמים.

לביטולחיובשפכימפעליםמטרתההוראהבכללי

ראשוןהיאמתןהתראהמוחשיתלמפעלבטרם

חיובוהראשוןעלהזרמתשפכיםחריגיםאואסורים.

,בשלחיובקודםמקוםבוהמפעלמודעלהזרמתו

עלאזיההוראה)הגםמכוחהכלליםהקודמים(

אינהמכוחהכלליםהחדשיםדיגוםראשוןבטלות

חלה,כלומרהחיוב,נותרבתוקףומחייבאת

.1המפעל

טענה

חוזרת

                                                           
 .מכון טכנולוגי לישראל נ' מי כרמל בע"מ -הטכניון 9812-10-97תא)חי'(1



תאריך  לטההח טענת המפעל#

 ההחלטה

ביטולחיוביםבגיןכלוריד3

ונתרןהיותולאנדגמומי

הרקע.

(לתוספתהראשונה88)-(89בהתאםלפריטים)

םאיןלתאגידאפשרותלחייבלכללישפכימפעלי

בעדפרמטריםכלורידונתרןללאדיגוםלמירקע.

יתרהמזאת,חלהחובהעלהתאגידלדגוםאתמי

הרקעהמסופקיםלמפעלביוםהדיגוםובכניסה

למפעלאובנקודהאחרתהמייצגתאתאיכותהמים

לפיכך,ישלפסולאתהדגימההמסופקיםלמפעל

.וטלבגינהולבטלאתהחיובאשרה

92.3.8190

חיוביםבגיןישלבטל0

דיגומיםשבוצעומחוץ

.לשטחהמפעל

לכללישפכי(2או)(8)0בהתאםלהוראתסעיף

,התאגידרשאילדגוםגםמחוץלשטחמפעלים

המפעלועלכןדיגוםמחוץלשטחהמפעל,כלעוד

נעשהלפיהוראותהכללים,אינובטל.

2.2.8190

מדידתיוביםבגיןביטולח4

היותונעשתהערךהגבה

.ניירלקמוסאמצעותב

מדידתערךהגבהצריכהלהיעשותבשטחעלידי

מכשירמדידהמכוילולאבאמצעותניירלקמוס

לפיכך,ישלפסולאתהדגימהולבטלאתהחיוב

אשרהוטלבגינה.

82.4.8190

מדידתביטולחיוביםבגין2

הנעשתהיותוערךהגבה

.במעבדהולאבשטח

מדידהבשטחשלערךהגבההיאהמדידההמייצגת

לפיכך,ולכןמדידהשבוצעהבמעבדהאינהתקינה

ישלפסולאתהדגימהולבטלאתהחיובאשרהוטל

 בגינה.



82.4.8190

ביטולהחיובבגיןמרכיבים1

עלשהוספולתכניתהניטור

אינםנכלליםאףש

בתוספתהשלישיתלכללי

 פכימפעלים.ש



המרכיביםהקבועיםבתוספתהשלישיתלכללי

שפכימפעליםלכלמגזרתעשייתימהוויםרשימת

מינימוםלדיגום.התאגידרשאילהוסיףמרכיבים

לדיגוםאםקייםחששכיהמפעלמזריםמרכיבים

אלהלמערכתהביובובלבדשאלואושרולו

במסגרתתכניתהניטור.רכיביםשהוספוכאמור

 הינםבריחיוב.

טענה

חוזרת



תאריך  לטההח טענת המפעל#

 ההחלטה

הבדיקהנעשתהבמעבדה91

לביצועשאיננהמוסמכת

הבדיקותולכןהיאבטלה.

)א(לכללישפכימפעליםעל4בהתאםלסעיף

התאגידלהעביראתהדגימותלמעבדהמוסמכת

כהגדרתהבחוקהרשותהלאומיתלהסמכת

לבדיקתהמרכיבים9114-מעבדות,התשנ"ז

ןלחייבעלחריגותבמרכיבשהבדיקההנדרשים.אי

לגביונעשתהבמעבדהשאינהמוסמכתלביצועה

לפיכך,ישלפסולאתהדגימהולבטלאתהחיוב

אשרהוטלבגינה.

טענה

חוזרת

כמותהשפכיםהמוזרמת99

-למערכתהביובקטנהמ

וזאתבהתבססעל41%

אישורמכוןהתקנים.

יתאגידיהתעריףלמ"קמיםייקבעבהתאםלכלל

מיםוביוב)תעריפיםלשירותימיםוביובוהקמת

,אולםבמקרים8111-מערכותמיםאוביוב(,תש"ע

בהםהציגהמפעלאישורמכוןהתקניםבהתאם

מיםוביוב)חישובעלותשירותימיםילכלליתאגיד

,8111וביובוהקמתמערכתמיםאוביוב(,תש"ע

חיובהמפעלייעשהבהתאםלאישורהנ"ל.למען

הסרספק,תחולתושלהאישורהינהפרוספקטיבית

.ולמשךהזמןהקבועבכללים

92.3.8190

במפעלאחדישנןמספר98

שוחותמהןמוזרמים

שפכיםלמערכתהביוב

ולכןישלחייבלפיכמות

המיםהיחסיתהמגיעה

עלפיכלולאשוחהכלל

ם.כמותהמי

עלהתאגידכאשרבמפעלאחדישנןמספרשוחות

לחייבבהתאםלחלקהיחסיהשווהלפימספר

אלאאםמדוברבמקרהשבונקבעאחוזהיציאות

לכללי2המיםהמוזרמיםלמערכתהביובלפיסעיף

תאגידימיםוביוב)חישובעלותשירותימיםוביוב

,לפיכך.8111והקמתמערכתמיםאוביוב(,תש"ע

נעשועלאםישלתקןאתהחיוביםשהוצאולמפעל

.פיכלכמותהמים

טענה

חוזרת



תאריך  לטההח טענת המפעל#

 ההחלטה

דיגוםשבוצעבחצר92

1המפעלמכוחסעיף

לטענתהמפעל,-לכללים

הספציפיתוצאותהדיגום

אינןמייצגותאתשפכיו

המוזרמיםלמערכתהביוב

עלכןישלחייבובעד

יותרתקופתחיובקצרה

סעיףבהתאםלהוראת

)ד(לכללישפכי99

.מפעלים

תאגידרשאילדגוםמפעלשלאהוכנהלגביותכנית

אולדגוםבנקודהאובפרמטריםשלאאושרוניטור

1וזאתבהתאםלהוראתסעיףבתכניתהניטור

גםעלחיובלפילכללישפכימפעלים.יחדעםזאת,

לעניין(לכלליםד)99תסעיףוהוראחלות1סעיף

קיצורתקופתהחיוב.לגידסמכותהתא

1.2.8194

אופןהדיגום)חטףאו97

מורכב(

לתאגידשיקולדעתבבואולקבועלמפעלאתאופן

הדיגום.לכלאחתמהשיטות,הןמורכבוהןחטף,

יתרונותוחסרונותמשלה.איןלקבועמראשמסמרות

איזושיטהעדיפהיותר.תמידיהיוהמקריםבהם

הביתרונותיועלדיגוםמורכבוישקףדיגוםחטףיעל

אתמצבהשפכיםטוביותרולהפך,אילכך,כל

מקרהייבחןלגופוובהתחשבבנתוניהמפעל.

טענה

חוזרת

ביטולחיוביםשבוצעו93

מפעלביציאהממפרידב

השומניםבעודשהיהעל

התאגידלדגוםאותו

ביציאההכלליתלמערכת

(8)0הביובבהתאםלסעיף

.לישפכימפעליםלכל

עלהתאגידהיהלדגוםאתהמפעלבהתאםלאמור

(לכללישפכימפעלים.לפיכך,ככל8)0בסעיף

שלמפעלשוחתביובאחרונהלפניהחיבורלמערכת

עללתאגידלבטלאתהודעותהציבוריתהביוב

החיובבגיןחריגותשנמצאוביציאהממפרידהשומן

התאםלפרוצדורהולשנותאתמיקוםנקודתהדיגוםב

הקבועהבכללישפכימפעלים.

3.9.8194

80.1.8194

2.3.8192



תאריך  לטההח טענת המפעל#

 ההחלטה

חיוביםשהושתוישלבטל90

,משותףעלמפעל

כהגדרתובכללישפכי

חריגותבגין,תעשייה

שנמצאובדיגומים

מפעליםהמצוייםבשטחוב

בעלימדמיםשהינם

משויך.

דכלהמפעליםבעלימ את לצרף לפעול התאגיד על

 אותם כל ולחייבאת שלו הניטור משויךלתכנית

 בהתאם תעשייה בשפכי בעדחריגות מפעלים

חיובהמפעלמפעלים. אותם של המים לכמויות

המשותףיהיהרקעליתרתהחיוב)ככלשקיימת(

המפעליםבעלימדהמיםהמשויךחויבועללאחרש

.הםהחריגותבהתאםלכמויותהמיםהמיוחסותל

3.9.8194

80.1.8194

ביטולחיוביםשהושתועל94

המפעלבשלהעובדהכי

הבדיקותשבוצעועלידי

התאגידלאנעשועלפי

.2"ספר"המפורטב



 את תעביר החברה לכללים )א(4סעיף הוראתעלפי

 המרכיבים לבדיקת מוסמכת הדגימותלמעבדה

 הבדיקות שמירת להוראות לב ובשים הנדרשים

 לעניין מחייבות הספר ראותהו משמע."ספר"ב

חרתשלאלפיולכןלאכלפעולהאדגימותה שמירת

שלהחיובים.הספרתחייבביטולאפריורי

80.1.8194

איןלכלולבתוכניתניטור92

בסיווגמפעלהנכלל

אולמותתעשייתישל

אירועים,מסעדותוקניונים

שצריכתהמיםהכללית

מק"י.3-שלונמוכהמ

השפכיתעשייהבנוגעלתיקוןלכלליםהנחיותממונ

מבהירותכימפעל99.3.8194שנכנסלתוקףביום

הנכללבמגזרתעשייתיאולמותאירועים,מסעדות

3-וקניוניםשצריכתהמיםהכלליתשלונמוכהמ

מק"יוהואמטפלטיפולנאותבמפרידהשומןעלפי

הנחיותהמשרדלהגנתהסביבה,יוסרמתכנית

הנחיותאלההובהרכיאיןלדגוםמפעליםהניטור.ב

29.98.94ועד4.1.94כאמורלעילבתקופהשלבין

ועלכן,אםמפעלכאמורנדגםבתקופהזוישלבטל

התאגידרשאי,אםאתהודעתהחיובבגיןדיגוםזה.

כיאיכותהשפכיםהמוזרמתמהמפעלהואסבור

מצדיקהזאת,להגישבקשהלהכניסאתהמפעל

)ב(לכללים3יתהניטורוזאתבמסגרתסעיףלתכנ

)שינויתכניתניטורמאושרת(.בקשהזוצריכהלהיות

מנומקתומגובהבאסמכתאותהתומכותבבקשה

לשינוי.

92.4.8192

                                                           
,Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaterהמהדורההאחרונהשלהספר 2

 American Public Health Association, American Water Works Association, Waterכתובהוצאתבערי
Environment Federation. 



תאריך  לטההח טענת המפעל#

 ההחלטה

ישלבטלחיובשבוצע91

בדיגוםמורכבלפרמטרים

שמניםושומניםוערך

הגבה.

תלעמדתרשותהמים,בהתבססעלהניסיוןוהספרו

המקצועית)כוללהוראותה"ספר"(הדיגוםהמייצג

פרמטריםשלשמניםושומניםוערךהגבההואדיגום

חטףבלבדולפיכךחיובשנעשהלפרמטריםאלה

יבוטל.–שלאבדיגוםחטף

82.4.8192

ישלבטלחיוביםשבוצעו81

עלסמךהערכתצריכה

במקרהבומדהמיםהיה

עצור.
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כללי שפכי ממונה 

מפעלים

  64302 יפו אביב-תל 30265ת"ד  41רח' המסגר   שות הממשלתית למים ולביובהר

 harelg@water.gov.ilדוא"ל:    02-1601504 פקס  050-6334003נייד  02-6269632טל' 






