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החלטה
בערר לפי סעיף (22א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א  2001 -



הבקשה בערר
ביום18.1.2012הוגשעררשלמפעלאסםגבעול(להלן–העורר)לפיסעיף(52א)לחוקתאגידימיםוביוב,תשס"א
–  2001(להלן– החוק),עלהחלטתתאגידהמיםוהביוב"מישקמה"(להלן– החברה)לדחותאתבקשתהעורר
להזריםשפכיםלמערכתהביובשלהחברה,בריכוזשלצריכתחמצןכימית(להלן–)CODעד5,000מג"לובכמות
של80מ"ק/חודש. 
העורר מבקש , כינשנהאתהחלטתהחברהבאופןשיותרלולהזריםאתהשפכיםבריכוזובכמותכאמורלעיל,
למערכתהביובשלהחברה. 

העובדות הצריכות לעניין
מעיוןבחומרשהוגשלפני,ועלבסיסנתוניםהקיימיםבמשרדלהגנתהסביבה,עוליםהנתוניםהבאים :
 .1העוררהינומפעלמזוןהפועלבחולוןוהעוסקבייצורחטיפיםמלוחיםומתוקים.
 .2צריכתהמיםשלהעוררהינה200מ"ק/חודש.
 .3ספיקתהשפכיםהתעשייתייםשלהעורר ,שמקורםבתהליכיניקיוןושטיפות ,הינה 80מ"ק/חודש ,וזאת
בהתאםלמדידותמדספיקתשפכיםהמותקןבמתקןקדםהטיפולשלהעורר.
 .4מתקןקדםהטיפולשלהעוררמבוססעלהפרדתשומןותיקוןערךהגבה.
 .5ריכוזה–  CODבשפכיהעורר הינוכ–  5,000מ"ג/לכאשריחס COD/BODקטןמ– .2כלומר,שפכי
העוררפריקיםביולוגיתבאופןהניתןלטיפולבמיתקןטיפולבשפכים(להלן–מט"ש).
 .6העורר מזריםאתשפכיו למט"ששלאיגודעריםדןלתשתיותאיכותהסביבה(להלן–האיגודן) ,המטפל
בכלשפכיגושדן.ספיקתוהיומיתשלהמט"שכ–350,000מ"קוקולחיומושביםלהשקיהחקלאיתללא
מגבלות.

 .7ריכוז העומס האורגני בקולחי מט"ש האיגודן ,כפי שהתקבל במשרד להגנת הסביבה מדיווחי חברת
מקורותהמפעילהאתהמט"שבשםהאיגודן:







ריכוז ממוצע חודשי מ"ג/ל






COD

BOD

אוקטובר 2011

 36

 4.7

נובמבר 2011

 40.4

 4.7

דצמבר 2011

 39.8

 2

ינואר 2012

 46.4

 2

פברואר 2012

 43.1

 7.3

מרץ 2012

 52

 9

 .8עמדתהאיגודןמיום12.2.12לטענותהעוררהיא,כייהיהניתןלהתירהזרמהמוגבלתשלשפכיםבאיכות
המבוקשת,בתמורהלשיפויהמט"שבגיןפירוקהעומסהאורגניהנוסף.
 .9בתשובה מיום 30.4.12לטענותהעורר,טענההחברהכיבשנת 2008החליטהעוררלהפסיקחלקמשלבי
תהליכי הטיפולבשפכיםומאותהתקופהשפכיהעוררחורגיםבאיכותם.לדבריהחברה,העוררלאצריך
לקבלפרסעלסילוקשפכיםחריגיםוגםלאלקבל"הכשר"לכך.בנוסףטענההחברה,כיסכוםהקנסות
שהעוררישלםלחברהיכוללשמשלהפעלתהשלביםבתהליךהטיפולשהושבתובשנת.2008לסיוםציינה
החברה ,כי מאחר והאיגודן מקבל  85%מיכולת קליטת העומס האורגני שלו ,האיגודן "מנוע מלהתיר
הזרמת שפכים חריגים רק למפעל אחד ,בעוד קיימים מפעלים נוספים המבקשים היתרים להזרמות
חריגות".עמדתהחברהנותרהבעינה:לאלהתירהזרמהשלהשפכיםהחריגים.
דיון והחלטה
 .10על פי תשובת החברה ,החל משנת  2008ועד היום אין באופן מעשי שינוי באיכויות השפכים שמזרים
העורר למערכת הביוב שלה ,אלא ,כפי הנראה ,בקשתו היא להסדרת ההזרמה החריגה במסגרת כללי
תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,תשע"א –  2011(להלן – הכללים),
שהותקנולאחרונהבידימועצתהרשותהממשלתיתלמיםולביוב. 
 .11התוספתהשניהלכלליםקובעתבטבלהבטורג'אתהריכוזהמקסימאלישלCODבשפכים(2000מ"ג/ל)
המותר בהזרמה למערכת ביוב של חברה בידי מפעל .לפי סעיף (6ב) לכללים ,מפעל המעוניין להזרים
למערכת הביוב  CODבשפכים בריכוז מעל  2000מ"ג/ל' צריך להגיש בקשה לחברה תוך פירוט הערך
המרביוכמותהשפכיםהמיועדיםלהזרמה,כדישתאשרלוהחברהאתההזרמה.
 .12סעיף(6ה)לכלליםקובע ,כיחברהתאשראתהבקשהשהוגשהאלאאםקיבלההודעהמממונהסביבה
לפיסעיףקטן(ד)אוהתקיימואחדמאלה :
"( )1קליטת השפכים למט"ש שמטפל בשפכי אותו מפעל אינה מאפשרת למט"ש לטהר את
השפכיםאואתהבוצהלערכיםהקבועיםלפיהוראותכלדין; 

( ) 2בשל תהליכי הייצור במפעל ,השפכים עלולים להכיל מזהמים שאינם מורחקים בתהליכי
הטיפולבמט"ש ".
 .13כמוכן,סעיף(6ג)ו-(ד)לכלליםקובע ,כיחברהתעביראתבקשתהמפעללממונהסביבהבתוך 10ימים
מיוםשקיבלהאותה ,ואםמצאהממונה,לפימידעשברשותו,כיהתקייםאחדמהמפורטיםבסעיף(6ה),
יודיעעלכךלחברהבתוך14ימיםוינמקאתהחלטתו .
 .14מעיון בחומר שהוגש לפני ,העורר פנה לחברה ביום  22.11.11בבקשה להזרים למערכת הביוב שפכים
בריכוז  CODשל עד  5,000מג"/ל ובכמות של כ –  80מ"ק/חודש .לאחר שנועצה החברה עם האיגודן
בעניין בקשת העורר בהתאם לסעיף (6ז) לכללים (תשובת האיגודן ניתנה לחברה במכתב מתאריך
,)8.12.11השיבהלעוררבתאריך,8.12.11כיהיאדוחהאתבקשתו.
 .15לאמצאתיבחומרשהובאבפני,כיפנתההחברהלממונהסביבהכהגדרתובכלליםלצורךקבלת עמדתו
בהתאםלהוראותסעיף(6ג)ו-(ד)לכללים.
 .16ככלל , מדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בעומס אורגני פריק בשפכי תעשייה (טיפול בשפכים
פריקיםשיחס COD\BODבהםקטןמ - 4ועומסה VSSבהםגדולמ - 70%מריכוזה -)TSSהיא,כי
במקוםובולמט"שהאזוריאליומוזרמיםשפכימפעלתעשייתיישיכולתלטפלבתוספתהעומסהאורגני
מבלי לגרום לו נזק ,ניתן לגבות תשלום עבור הטיפול מהמפעל הרלוונטי במקום לחייב אותו להתקין
מיתקןקדםטיפולשיפחיתאתריכוזהמזהמים.מדיניותזומבוססתעלהמלצותיההמקצועיותשלועדה
בינמשרדית שהתכנסה בשנת  1995לנושא מפעלים ,אגרות ,פקדונות והיטלים (להלן – ועדת מ.א.פ.ה),
אשר כללה נציגים מהמשרד להגנת הסביבה ,משרד האוצר ,משרד המסחר והתעשייה ,התאחדות
התעשייניםומרכזהשלטוןהמקומי,ושאומצוכמדיניותבמשרדלהגנתהסביבה,מאזועדהיום.
 .17יצוין,כיה תוספתהראשונהלתקנותבריאותהעם(תקניאיכותמיקולחיןוכלליםלטיהורשפכים,תש"ע
–  2010קובעתאתהערכיםהמרביים שלרמותממוצעותחודשיות המותריםלסילוקקולחיםלהשקיה
חקלאיתללאמגבלות:לפרמטר CODנקבעערךמרבילממוצעחודשישל100ולפרמטרBODנקבעערך
מרבילממוצעחודשישל .10עלפינתוניריכוזהעומסהאורגניבקולחימט"שהאיגודן,כמפורטבטבלה
שבסעיף  7לעיל ,נראה כי לאיגודן יכולת קליטת שפכי העורר ,כבקשתו ,באופן שלא יחרגו מהוראות
התקנותהאמורות.
 .18לסיכום,לאחרשלאהשתכנעתיכיקליטתהשפכיםכבקשתהעוררעלולהלגרוםלנזקלמערכתהביובשל
החברהאו המט"ש שלהאיגודן,אולמנוע מהמט"ש שלהאיגודןלטהראתהשפכיםלערכיםהקבועים
בהוראותלפיכלדין,ועלרקעהעובדהשהמט"שמוכןלקלוטשפכיםאלה,אנימקבלאתהעררוקובע,כי
העורר יהיהרשאילהזריםלמערכתהביובשלהחברה CODבערךמרבישל  5,000מ"ג/ל ובכמותשל80
מ"ק/חודש ,וזאת ,בכפוף לתשלום התמורה לחברה בעבור הטיפול בתוספת העומס האורגני ,בתעריף
המתאים לריכוז המרבי שהותר ,לפי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת
מערכותמיםאוביוב),תש"ע-.2009

 .19באשרלתשלוםהכספישלהחברהלאיגודןעבורהטיפולבשפכיםשלהעורר,נושאזהמוסדרבידיהרשות
הממשלתית למים ולביוב בהתאם לסמכויותיה על פי כל דין ,והתחשבנות ביניהם תעשה בהתאם
להסדרהזו.
 .20לאלמותרלציין,כיאילוקיימההחברהאתהוראותסעיף(6ג)ו -(ד)לכללים,ייתכןולאהיינונדרשים
לדוןבעררשלפנינו .נצפה להבא ,אפוא,כיהחברהתמצהאתחובותיהבהתאםלהוראותהכללים ותפנה
לקבלתתגובתממונהסביבה,כנדרשממנה,בטרםתיתןהחלטתהבבקשתמפעל.

לפיסעיף(52ב)לחוק,הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהמוסמך רשאילערערעליהלביתמשפטהשלוםשבתחום
שיפוטונמצאהנכסשלהעורר,בתוךארבעיםוחמישהימיםמיוםשנמסרהלו .





________________________ 
אלון זס"ק
המוסמך לפי סעיף (22א) לחוק תאגידי מים וביוב



העתק: 
ד"רישעיהובראור,סמנכ"לבכירלמשאביטבע 
גב'שולינזר,סמנכ"ליתבכירהתעשיותורישויעסקים 
מרברוךובר,מנהלמחוזתלאביב 
מרגידימזור,מנהלמחוזמרכז 
עו"דדליתדרור,היועצתהמשפטית 
ד"ריעלמייסון,מנהלתאגףשפכיתעשייה,דלקיםוקרקעותמזוהמות 
מרעמיראשד,סגןמנהלמחוזתלאביב 
מררונןזהבי,רכזמיםושפכים,מחוזמרכז 
גב'אתינתן,הממונהעלשפכיתעשייה 
עו"דליאורהעופרי,הלשכההמשפטית 
מרדניאלסלומון,מנהלהיחידהלאיכותהסביבה,איגודן 
מרדניגרינוולד,מנהלאגףסיוע,הרשותהממשלתיתלמיםולביוב 
מרמשהאשכנזי,יו"רפורוםמנכ"ליתאגידיהמיםוהביוב

