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 ד שלו בראנץ"עו
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 וביוב מים תאגידי חוק
 

 הסגור המים משק חזון את לקדם התיימר -
 

 (להסדיר רק בכוחם הכללים) התאגיד של הסמכויות את קובע -
 

 המים רשות למועצת תקנות התקנת סמכויות מעניק -
 

  הכנסת של הכלכלה ועדת של חלקי פיקוח -

 
 

 

 המשפטית התשתית - וביוב מים תאגידי כללי
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 :לחוק 51 סעיף
 :אלה בענינים הוראות שבתחומה למפעלים לקבוע רשאית חברה (א)
  ולא דין כל לפי הוראות על נוסף יבואו כאמור הוראות ;תעשיה בשפכי מקדים טיפול (1)

 ;מהן יגרעו
 ובתדירות בדרך ,לחברה הניטור תוצאות על ודיווח התעשיה שפכי איכות של ניטור (2)

 ;שקבעה
  שפכי של באיכות או בספיקה שחל שינוי כל על לחברה הודעה מסירת חובת (3)

  על או הביוב מערכת של פעולתה תקינות על להשפיע כדי בו יש אשר ,התעשיה
 ;מייצרת שהיא הבוצה או הקולחים איכות

 
   כדי החברה לדעת הנדרש ככל ייקבעו (א) קטן סעיף לפי הוראות (ב)
 ;לסביבה או לציבור ונזקים מטרדים למנוע (1)
  בשפכים הטיפול ולתהליכי הביוב הזרמת לפעולת ,הביוב למערכת נזקים למנוע (2)

  מועצת שקבעה לכללים בכפוף יהיו ההוראות ;קולחים השבת למערכת או ,וטיהורם
  כתנאי בין ,מסוים למפעל או מפעלים לסוגי ,כלל דרך שיהיו ויכול ,זה לענין הרשות
 ".מכן לאחר עת בכל ובין הביוב למערכת המפעל לחיבור

 
 

 

 המשפטית התשתית - וביוב מים תאגידי כללי
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 (הביוב למערכת המוזרמים מפעלים שפכי) וביוב מים תאגידי כללי
 

 
 

 המשפטית התשתית - וביוב מים תאגידי כללי

    ?האמנם - לחוק 51 סעיף מכוח לכאורה -

 והביוב המים לתאגידי רבות סמכויות מעניקים -

  המשפטי במבחן סמכויות הפרטת -

 הראיה לנטל (גביה) המיסים פקודת בין -

 המנהל תקינות חזקת -

 אינטרסים ניגוד -

 המנהלי המשפט כללי -

  שבו החוקיות ואי 2014 תיקון -
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  והקמת וביוב מים לשירותי תעריפים) וביוב מים תאגידי כללי    
   (ביוב או מים מערכות

 
 

 המשפטית התשתית - וביוב מים תאגידי כללי

 לנוסחה בהתאם חריגים שפכים תעריף קביעת -

 אסורים לשפכים קשיח תעריף קביעת -

 הכללים את לקבוע המים רשות של הסמכות חוסר -

 2014 בינואר האסורים השפכים "תעריפי" שינוי -

 2014 ביולי החריגים השפכים תעריפי שינוי -

 2017 תעריפי -

  ?קנס או הוצאות כיסוי -
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 נותנים או ,מוצרים מייצרים או מעבדים שבו מקום - "מפעל"
 או במישרין ,תעשייה שפכי מוזרמים ושממנו ,שירותים
 בעקיפין

  סניטריים בשירותים שמקורם שפכים - "סניטריים שפכים"
 לא וכמותם טיבם לפי במטבח מקורם שאם ובלבד ,במטבח או

 ;הביוב למערכת כניסתם לפני מקדים טיפול לגביהם נדרש

  מן המוזרמים במפעל שמקורם שפכים - "תעשייה שפכי"
 ;סניטריים שפכים למעט ,הביוב למערכת המפעל

  
 

 6 

 הסניטריים השפכים סוגיית
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  מים לשירותי תעריפים) וביוב מים תאגידי כללי מצויה הנוסחא
 .2009-ע"תש ,(ביוב או מים מערכות והקמת וביוב

 
  במזהמים הטיפול לעלות הקשורים משתנים כוללת הנוסחא
 האנרגיה ,בתהליך שונות בנקודות מזהמים ריכוזי ,בשפכים
   .בבוצה לטיפול והמחירים הטיפול לתהליך הדרושה

 
 

 $  כמה זה עולה לנו 
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 (לפני העתירות)$ עלה לנו כמה זה 

  נוסחת תוצאת של יוצא פועל הוא תעשיה בשפכי הטיפול מחיר
  .המים מאספקת אחוזים 70 במכפלת ,הטיפול עלות

 
 התאגיד אישור את קיבלו שלא חריגים שפכים עבור מחיר

  .הקבוע מהמחיר 4 פי הוא להזרמה
 

 מהתוצאה 6 פי עד הוא אסורים שפכים עבור הזרמה מחיר
   .הטיפול עלות נוסחת ידי על שתתקבל

 
 הסכומים עשויים להגיע למאות אלפי שקלים למפעל בינוני 
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 $עולה לנו היום כמה זה 
 :החדשות ההצעות לפי בשפכים הטיפול מחיר

 
 

מחיר בכללים  מזהם

 הקודמים

בטיוטה   מחיר

 ראשונה

ם מחיר בכללי 

 החדשים

 תשלום בגין מיהול 2/4/6 מכפלה מלחים

 וירטואלי

 תשלום בגין מיהול

 וירטואלי

 2/4/6 מכפלה  מתכות

 

 ק"למ₪  14-7 ק"למ₪  2.2

  שפכים העשויים

   ש"במטלפגוע 

 2/4/6 מכפלה

 

   ק"למ ₪ 2.5-4.5   ק"למ₪ . 1.1

 שמנים ושומנים

 (צנרת)

 2/4/6 מכפלה

 

 ק"למ₪  6-20  ק"למ ₪ 7

Ph   2/4/6 מכפלה ושפכים 

 

 ק"למ₪  6-20 12
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ראיות ,החלטות קבלת ,שימוע :המנהלי המשפט כללי על שמירה 
   מנהליות

מנהליות סמכויות בעל עסקי גוף   

דעת שקול ונטול ממצה כהסדר הכללים הוראות 

נוגדות וסמכויות הסביבה להגנת המשרד  

המוגברים התעריפים בעניין הסמכות שאלת  

שבינהם ומה חטף דיגום ,מורכב דיגום 

הדיגום נקודת 

הכללים הוראות על שמירה  

המשפט לבית לערר השגה בין מה   
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 הפרטה למחצה וסוגיות באכיפה
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 האם חיוב הוא חוקי
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 (חטף או מורכב)בדיקת אופן הדיגום  -

 מיקום הדיגום -

 תיעוד הדיגום -

 אירועים חד פעמיים -

 יועץ מקצועי -

 אי ודאות של המעבדה -

 זיהום חיצוני -

 הקלות ברישיון עסק-

 דיגום שפכים סניטריים -

 

 

12 

 האם חיוב הוא חוקי
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חטף לדיגום הסיבות 

הדיגום סוג של מוקדמת בתקיפה החשיבות 

מורכב בדיגום שימוש יעשה בהם המקרים 

המדינה עמדת מול מורכב/חטף דיגום 
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 אופן הדיגום
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המפעל למקרקעי כניסה 

המפעל במקרקעי דיגום מתקני הצבת 

הניטור לתוכנית מחוץ דיגום 

הדיגום נקודת 

הדגימות פיצול  

תיעוד 
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 ביצוע הדיגום
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תנועה כדי תוך בהסדרה להכיר סמכות או רצון חוסר 

בסמכות דווקני שימוש 

ציבורי אינטרס מול מסחרי אינטרס  

עצמאיים בדיגומים הכרה אי  

הסמכויות לגבי בהירות חוסר  

 מסחריים מטעמים משפטיים להליכים התאגידים של עדיפות 

פורמלי בלתי ושיח הודאות ,ראיות 
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 החלפת תקליט -אכיפה בעידן של הפרטה 
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השפכים במערכת תורפה נקודות זיהוי 

ראוי דיגום על הקפדה 

התאגיד של הסמכויות מגבלות על הקפדה 

המים לרשות פניה 

 מוקדמת משפטית תקיפה  

מקצועיים יועצים רק לא – המקצועי בחומר בקיאות 

פעולה שיתוף  

(גביה) המסים ופקודת המשפט בתי   
 

 

 

 

 
16 

 התמודדות עם תאגידי המים 
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    ורישיונות היתרים עם התמודדות

 ?האם התנאים שונים מהתנאים הקיימים•
 ?האם ניתן זמן היערכות מספק•
דיני התכנון  , היתרים אחרים)האם ניתן ליישם את התנאים בכפוף לדין אחר •

 (והבניה
 ?האם קיימת הסתמכות או הבטחה מנהלית ביחס לתנאים הקודמים•
 ?תועלת-האם התנאים משקפים תחשיב עלות•
  מרגלוטוריםהאם קיימת סתירה בין התנאים החדשים לתנאים קיימים •

 אחרים
 שימוע, זכות טיעון•
 הערות על התנאים•
 תנאים מקבילים אצל המתחרים או מפעלים דומים•
 תנאים תואמים לנהוג בתעשייה בעולם•
 ?האם התנאים ניתנו בסמכות•
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    תעשה ואל עשה - ורישיונות היתרים עם התמודדות

 (:איך לא למעוד במהמורות הנפוצות)לא לעשות 
פגישות או סיורים לתנאים לפני בחינת השאלות , להתחייב בשימועים•

 הרלוונטיות
באי התקיימותם של תנאים נוכחיים או הפרה  , בכתב או בעל פה, להודות•

 לכאורית של תקנות
 להציע פתרון שלא נעשתה לגביו בחינה של היתכנות כלכלית או תכנונית•
 להתחייב ללוח זמנים ליישום התנאים כאשר קיימת תלות בגורמים שלישיים•
לקבל תנאים שלא ניתנו בדרך המקובלת כתנאים תקפים ברישיון או בהיתר  •

 (ח סיור אינו דרך מקובלת"דו)
שטח  )לקבל כמובן מאליו את הכרעות העובדתיות והמשפטיות של הרגולטור •

,  היותו של מפעל מקור פליטה, חומר מסוכן מסוייםהיותו של חומר , המפעל
 (  לענייני מים וביוב" מפעל"היותו של המפעל 

 . להתייאש•
 

 


