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שלוםרב,



 החלטה 

 2001 -, תשס"א לחוק תאגידי מים וביוב )א(22לפי סעיף ערר ב




 בערר הבקשה

)א(לחוקתאגידימיםוביוב,תשס"א52לפיסעיף(עוררה–להלןשלמפעלאסםגבעול)עררהוגש18.1.2012ביום

העוררלדחותאתבקשת(החברה–להלן)עלהחלטתתאגידהמיםוהביוב"מישקמה"החוק(,–)להלן2001–

מג"לובכמות5,000עד(COD–צריכתחמצןכימית)להלןבריכוזשללמערכתהביובשלהחברה,יםלהזריםשפכ

.מ"ק/חודש80של

כינשנהאתהחלטתהחברהבאופןשיותרלולהזריםאתהשפכיםבריכוזובכמותכאמורלעיל,,מבקשהעורר

.למערכתהביובשלהחברה



 העובדות הצריכות לעניין

יםהנתוניםהבאים:עול,במשרדלהגנתהסביבהעלבסיסנתוניםהקיימיםוי,שהוגשלפנעיוןבחומרמ

 העוסקבייצורחטיפיםמלוחיםומתוקים.הפועלבחולוןוהינומפעלמזוןהעורר .1

 מ"ק/חודש.200הינההעוררשלצריכתהמים .2

וזאת,מ"ק/חודש80ההינ,שמקורםבתהליכיניקיוןושטיפות,העוררספיקתהשפכיםהתעשייתייםשל .3

 .העוררבהתאםלמדידותמדספיקתשפכיםהמותקןבמתקןקדםהטיפולשל

 מבוססעלהפרדתשומןותיקוןערךהגבה.העוררשלטיפולהקדםמתקן .4

שפכיכלומר,.2–קטןמCOD/BODמ"ג/לכאשריחס5,000–הינוכהעוררבשפכיCOD–ריכוזה .5

 .(מט"ש–להלןמיתקןטיפולבשפכים)לטיפולבופןהניתןבאפריקיםביולוגיתהעורר

המטפלהאיגודן(,–איגודעריםדןלתשתיותאיכותהסביבה)להלןשלמט"שלמזריםאתשפכיוהעורר .6

וקולחיומושביםלהשקיהחקלאיתללאמ"ק350,000–כשלהמט"שספיקתוהיומיתבכלשפכיגושדן.

 .מגבלות



האורגנ .7 העומס ריכוז בקולחי ש,האיגודןמט"שי תקבלהכפי להגנת במשרד הסביבה חברתמדיווחי

 :המפעילהאתהמט"שבשםהאיגודןמקורות





















יהיהניתןלהתירהזרמהמוגבלתשלשפכיםבאיכותכי,היאהעוררלטענות12.2.12האיגודןמיוםעמדת .8

 בתמורהלשיפויהמט"שבגיןפירוקהעומסהאורגניהנוסף.המבוקשת,

החליטהעוררלהפסיקחלקמשלבי2008,טענההחברהכיבשנתלטענותהעורר30.4.12מיוםהתשובב .9

הטיפולבשפכיםומאותהתקופהשפכיהעוררחורגיםבאיכותם.לדבריהחברה,העוררלאצריךתהליכי

,כיסכוםהקנסותטענההחברהלקבלפרסעלסילוקשפכיםחריגיםוגםלאלקבל"הכשר"לכך.בנוסף

ציינה.לסיום2008שהעוררישלםלחברהיכוללשמשלהפעלתהשלביםבתהליךהטיפולשהושבתובשנת

 מקבל והאיגודן מאחר כי 85%החברה, האיגודן שלו, מלהתיר"מיכולתקליטתהעומסהאורגני מנוע

 חריגים שפכים למפעלהזרמת להזרמותרק היתרים המבקשים נוספים מפעלים קיימים בעוד אחד,

 עמדתהחברהנותרהבעינה:לאלהתירהזרמהשלהשפכיםהחריגים.."חריגות

 

 החלטהדיון ו

 .10 פי על משנת החל 2008תשובתהחברה, היום באיכויותהשפכיםשמזועד שינוי מעשי באופן ריםאין

שלה למערכתהביוב העורר הנראה, כפי אלא, , כללילהסדרתההזרמההחריגהבמסגרתהיאבקשתו

 תשע"א הביוב(, למערכת המוזרמים מפעלים )שפכי וביוב מים 2011–תאגידי ,הכללים(–)להלן

.אחרונהבידימועצתהרשותהממשלתיתלמיםולביובלשהותקנו

מ"ג/ל(2000)בשפכיםCODאתהריכוזהמקסימאלישלבטבלהבטורג'קובעתכלליםלהתוספתהשניה .11

חברה של ביוב למערכת בהזרמה מפעלהמותר .בידי סעיף להזרים6לפי המעוניין מפעל לכללים, )ב(

 הביוב CODלמערכת בשפכים מעל מ"ג/ל2000בריכוז הערך' פירוט תוך לחברה בקשה להגיש צריך

 אתההזרמה.החברה,כדישתאשרלולהזרמההמרביוכמותהשפכיםהמיועדים

סביבהחברהתאשראתהבקשהשהוגשהאלאאםקיבלההודעהמממונהכי,לכלליםקובעה()6סעיף .12

לפיסעיףקטן)ד(אוהתקיימואחדמאלה:

ל1") השפכים קליטת את( לטהר למט"ש מאפשרת אינה מפעל אותו בשפכי שמטפל מט"ש

השפכיםאואתהבוצהלערכיםהקבועיםלפיהוראותכלדין;

 COD BOD מ"ג/ל חודשי ריכוז ממוצע 

4.736 2011אוקטובר 

4.740.4 2011נובמבר 

239.8 2011דצמבר 

246.4 2012ינואר 

7.343.1 2012פברואר 

952 2012מרץ 



מזהמיםשאינםמורחקיםבתהליכי2) השפכיםעלוליםלהכיל במפעל, הייצור תהליכי בשל )

הטיפולבמט"ש."

ימים10שתהמפעללממונהסביבהבתוךכיחברהתעביראתבק,)ד(לכלליםקובע-)ג(ו6כמוכן,סעיף .13

)ה(,6ואםמצאהממונה,לפימידעשברשותו,כיהתקייםאחדמהמפורטיםבסעיף,מיוםשקיבלהאותה

ימיםוינמקאתהחלטתו.14יודיעעלכךלחברהבתוך

ב .14 לפנימעיון שהוגש העורר,חומר פנה לחברה שפכים22.11.11ביום הביוב למערכת להזרים בבקשה

 CODבריכוז עד 5,000של כ ובכמותשל 80–מג"/ל שנועצההחברהעםהאיגודןמ"ק/חודש. לאחר

 בקשת בעניין העורר לסעיף 6בהתאם לכללים מתאריך)ז( במכתב לחברה ניתנה האיגודן )תשובת

 ו.כיהיאדוחהאתבקשת,8.12.11בתאריךלעוררהשיבה,(8.12.11

עמדתותקבלצורךלכהגדרתובכלליםחברהלממונהסביבההלאמצאתיבחומרשהובאבפני,כיפנתה .15

 )ד(לכללים.-)ג(ו6בהתאםלהוראותסעיף

 .16 ככלל, )טיפול תעשייה בשפכי פריק אורגני בעומס לטיפול הסביבה להגנת המשרד בשפכיםמדיניות

כיהיא,(TSS-מריכוזה70%-בהםגדולמVSSועומסה4-בהםקטןמCOD\BODפריקיםשיחס

בתוספתהעומסהאורגניבמקוםובולמט"שהאזוריאליומוזרמיםשפכימפעלתעשייתיישיכולתלטפל

לגרום לומבלי ניתןנזק, הרלוונטיהטיפוללגבותתשלוםעבור מהמפעל אותובמקום להתקיןלחייב

מדיניותזומבוססתעלהמלצותיההמקצועיותשלועדהים.משיפחיתאתריכוזהמזהקדםטיפולמיתקן

פקדונותוהיטלים)1995בינמשרדיתשהתכנסהבשנת אגרות, לנושאמפעלים, ועדתמ.א.פ.ה(,–להלן

התאחדות והתעשייה, המסחר משרד האוצר, משרד הסביבה, להגנת מהמשרד נציגים כללה אשר

 מאזועדהיום.,משרדלהגנתהסביבהבמדיניותוכשאומצוהתעשייניםומרכזהשלטוןהמקומי,

תוספתהראשונהלתקנותבריאותהעם)תקניאיכותמיקולחיןוכלליםלטיהורשפכים,תש"עהיצוין,כי .17

קולחיםלהשקיהלסילוקהמותריםשלרמותממוצעותחודשיותהמרבייםערכיםאתהקובעת2010–

נקבעערךBODלפרמטרו100שללממוצעחודשירךמרביענקבע CODחקלאיתללאמגבלות:לפרמטר

ולחימט"שהאיגודן,כמפורטבטבלה.עלפינתוניריכוזהעומסהאורגניבק10שללממוצעחודשימרבי

 7שבסעיף לעיל, כי העוררנראה שפכי קליטת יכולת ,לאיגודן כבקשתו, מהוראותבאופן יחרגו שלא

 התקנותהאמורות.

נזקלמערכתהביובשלעלולהלגרוםלהעוררבקשתככיקליטתהשפכיםלאהשתכנעתישלאחרלסיכום, .18

מט"שהמאולמנוע,שלהאיגודןמט"שהואהחברה לטהראתהשפכיםלערכיםהקבועיםשלהאיגודן

כי,אנימקבלאתהעררוקובעהעובדהשהמט"שמוכןלקלוטשפכיםאלה,עלרקעוכלדין,לפיאותבהור

80בכמותשלומ"ג/ל5,000מרבישלבערךCODלמערכתהביובשלהחברההיהרשאילהזריםיהעורר

מ"ק/חודש וזאת, , לתשלום בכפוף הלהתמורה בעבור האורגניחברה העומס בתוספת בתעריף,טיפול

שהותרהמתאים המרבי והקמת,לריכוז וביוב מים לשירותי )תעריפים וביוב מים תאגידי כללי לפי

 .2009-מיםאוביוב(,תש"עמערכות



הרשותבידינושאזהמוסדר,שלהעוררעבורהטיפולבשפכיםלאיגודןהחברהשלתשלוםהכספיבאשרל .19

לסמכויותיה בהתאם ולביוב למים דיןהממשלתית כל פי בהתאםעל תעשה ביניהם והתחשבנות ,

 .זולהסדרה

ולאהיינונדרשים)ד(לכללים,ייתכן-)ג(ו6עיףכיאילוקיימההחברהאתהוראותסלאלמותרלציין, .20

ותפנההוראותהכלליםבהתאםלחובותיהתמצהאתחברההאפוא,כילהבא,נצפהעררשלפנינו.לדוןב

 .בטרםתיתןהחלטתהבבקשתמפעלכנדרשממנה,,לקבלתתגובתממונהסביבה



לביתמשפטהשלוםשבתחוםרשאילערערעליההרואהאתעצמונפגעמהחלטתהמוסמך)ב(לחוק,52לפיסעיף

שיפוטונמצאהנכסשלהעורר,בתוךארבעיםוחמישהימיםמיוםשנמסרהלו.







 



________________________

 ק                                                                                   "אלון זס                                     

 )א( לחוק תאגידי מים וביוב22המוסמך לפי סעיף                                                                                 







העתק:

ד"רישעיהובראור,סמנכ"לבכירלמשאביטבע
שולינזר,סמנכ"ליתבכירהתעשיותורישויעסקיםגב'
ברוךובר,מנהלמחוזתלאביבמר

מרגידימזור,מנהלמחוזמרכז
עו"דדליתדרור,היועצתהמשפטית

יעלמייסון,מנהלתאגףשפכיתעשייה,דלקיםוקרקעותמזוהמותד"ר
עמיראשד,סגןמנהלמחוזתלאביבמר
רונןזהבי,רכזמיםושפכים,מחוזמרכזמר
אתינתן,הממונהעלשפכיתעשייהגב'

עופרי,הלשכההמשפטיתהעו"דליאור
ודןיגדניאלסלומון,מנהלהיחידהלאיכותהסביבה,אמר

הרשותהממשלתיתלמיםולביובסיוע,אגףמנהלניגרינוולד,מרד
 ,יו"רפורוםמנכ"ליתאגידיהמיםוהביובמרמשהאשכנזי


