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 שלום רב,
 

 נ' תאגיד "מעיינות הדרום" ווישי דימונהמפעל החלטה בערר 
 תאגידי מים וביוב חוק)א( ל25סעיף לפי 

 
 

 הבקשה בערר

)א( לחוק 52לפי סעיף ( העורר –להלן ) ווישי דימונההתקבל במשרדנו ערר של מפעל  18.2.2013ביום 

 "מעיינות הדרוםהמים והביוב "תאגיד  לבטל את החלטתהמבקש , 2001 –תאגידי מים וביוב, תשס"א 

שפכים אסורים  הזרמה, לכאורה, שלבגין  על העוררלהטיל חיוב , 30.8.2012מיום  (החברה - )להלן

לפי כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, , החברהלמערכת הביוב של 

 .החברהקש העורר כי נתלה את הליכי הגבייה של יכמו כן, ב .הכללים( –)להלן  2011 –תשע"א 

 העורר טוען כי:

 .נכונה בהודעת החיוב אינה החברה כהנקודת הדיגום שעל בסיסה הסתמ .1

 )דיגום חטף(, אינו מדויק מבחינה מקצועית.החברה הדיגום שהתבצע ע"י  .2

 הדיגום נערך מבלי שהועברה תכנית דיגום אל העורר. .3

 .המשרד להגנת הסביבהעל ידי לא אושרה החברה תכנית הניטור של  .4

התגלו חריגות משורה של דיגומים נוספים שנעשו בחצר העורר בהם לא  מתמתעלהחברה  .5

 בשפכים המוזרמים למערכת הביוב.
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 :העובדות הנדרשות לעניין

 עולים הנתונים הבאים:החומר הקיים במשרד להגנת הסביבה על בסיס ומעיון בחומר שהוגש לפניי, 

 .בדימונההפועל באזור התעשייה לייצור רכיבים למעגלים מודפסים  העורר הינו מפעל  .1

  ROרכז , DI -מתקן ה ם של העורר, מקורם בתהליכי ייצור, שטיפותספיקת השפכים התעשייתיי .2

  .וניקוז מגדלי קירור

 . החברהשבאחריות  דימונההעורר מזרים את שפכיו למט"ש  .3

מטרים  20 -שוחת ביוב הממוקמת כדיגום חטף )אקראי( ב החברה הביצע 18.6.2012בתאריך  .4

שמן הראו תוצאות חריגות למינולאב" ע"י מעבדת "אתוצאות הדיגום שהתקבלו . העוררמחצר 

על פי הכללים ועל פי תקנות להזרמה למערכת הביוב  מג"ל המותרים 20מג"ל במקום  39 :מינרלי

 .התקנות( –)להלן  2000 –התשס"א המים )מניעת זיהום מים()מתכות ומזהמים אחרים(, 

 .30.8.2012 נשלחה דרישת תשלום בגין שפכים אסורים בתאריךבעקבות תוצאות הדיגום  .5

 ת העורר היו כי:ותשלום. טענדרישת הלביטול לחברה פנה בא כוח העורר  8.11.2012תאריך ב .6

 העורר.מוטעה ואינו משקף את איכות שפכי  החיוב שעל בסיסו חושבחטף הדיגום  .א

וכי ניתן בקלות לפתוח  העוררהדיגום בוצע בתוך שוחת ביוב שאינה נמצאת בשליטת  .ב

 פסולת מוצקה. הוכי הושלכה אלי האות

 .העוררלבקשת העורר לבצע דיגום במיקום אחר בתוך חצר  הנעתרהחברה  .ג

 . הבתכנית הניטור של אותולכלול  הלעורר את החלטת הלא נימקהחברה  .ד

 :כדלקמןלעורר בגין השגותיו אלה ושטח טענותיו החברה השיב בא כוח  13.11.2012בתאריך  .7

 .את שפכי העוררהדגימה נלקחה משוחת ביוב המקבלת אך ורק  .א

 שוחת הביוב סגורה, מבודדת ונקייה. .ב

 כהאף נכחו בכנס ייעודי שער הונציגי ,החברההעורר נכלל בתכנית הניטור שהוגשה ע"י 

 .25.3.2011בנושא בתאריך החברה 

הועלתה תשלום בה דרישת הנשלחה בקשה נוספת ע"י בא כוח העורר לביטול  4.12.2012בתאריך  .8

כי הדיגום  הה את מיקום נקודת הדיגום לאחר שנוכחתשינהחברה שטענה נוספת בדבר זה 

 בשוחה החיצונית אינו משקף את איכות השפכים המוזרמת מהעורר.

מספר  הלבקשת העורר וביצע החברה הלאחר הדיגום בגינו נשלח חיוב נשוא ערר זה, נעתר .9

כים הבאים: . הדיגומים שנערכו בתאריהעוררדיגומים נוספים בשוחת ביוב הנמצאת בחצר 

, הצביעו על עמידה באיכות השפכים המותרת להזרמה למערכת 14.10.2012, 20.9.2012, 5.8.2012

 הביוב.

התשלום דרישת כתזכורת לביטול לחברה בקשה נוספת שלח ב"כ העורר  21.1.2013בתאריך  .10

 .השהוצאה על יד
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ובתאריך  ,וביובלעורר התראה בגין אי תשלום מים  החברה השלח 2013במהלך חודש ינואר  .11

לביטול דרישת התשלום ולהקפאת הליכי  לחברהשלח ב"כ העורר בקשה נוספת  29.1.2013

  עד לבירור החיוב מולו. ,הגבייה כנגד העורר

 ב"כפנה  18.2.2013בתאריך התקבלה אצל העורר התראה אחרונה לפני ניתוק מים, ו 17.2.13ביום  .12

ערר למוסמך לפי חוק תאגידי מים  הגישכי  ,צייןהתשלום ודרישת בבקשה לביטול לחברה העורר 

 אכן הוגש באותו היום. ערר זהוביוב. 

השמעת טענותיהם בטרם ל הולבא כוחלחברה פניתי  1.5.2013ולאחר מכן בתאריך  6.3.2013ביום  .13

 מתן החלטה בערר.

 :כדלקמןבנוגע לערר  הובו פירט את טענותי האת תשובת ב"כ החברהשלח  9.5.2013בתאריך  .14

ה את מיקום נקודת הדיגום כך שיהיה בתוך תלבקשת העורר ושינבחיוב ה תנענהחברה  .א

אצל העורר  השביצעשכלל לא נפלה טעות בדיגום  החברה נתעם זאת, טוע .העוררחצר 

מאחר ושוחה זו העורר דיגום במיקום זה מאפיין את שפכי כי הו ,בשוחת הביוב החיצונית

  .העוררקולטת אך ורק את שפכי 

בעת נטילת הדגימה בשוחת הביוב החיצונית היא היתה נקייה מכל כי  נתמצייברה הח .ב

פנים השוחה בעת הדיגום, ועקב כך דוחה את של זאת ניתן לראות בצילומים ואת פסולת 

 טענת העורר בדבר המצאות פסולת מוצקה בשוחה.

מיום  ל ידועאת הטענות שהועלו  נתא בוחילעורר כי ה ההודיעהחברה  18.2.2013בתאריך  .ג

היא מעכבת את לעורר כי  החברה ההודיע ,. כמו כןבדיקתהודיע על תוצאות תו 4.12.2012

 הליכי הגבייה עד להשלמת הבדיקה.

כי פגם זה אינו פוסל את חיובו  הסבור החברהתכנית הניטור, ללעניין טענת העורר באשר  .ד

 .(תשובתה של החברה למוסמך)מתוך  של המפעל בהתאם לכללים

אה ישהוצ בדרישת התשלוםכי לא נפל פגם כלשהו  הסבור החברה ה,ום טענותילסיכ .ה

 עד לבירור הסוגיה.על ידה בשנית את עיכוב הליכי הגבייה  נתא מצייי. עם זאת, הלעורר

 

 דיון והחלטה

 שמן מינרלית את הריכוז המקסימאלי של וקובעוהתוספת לתקנות לכללים  ראשונההתוספת ה .15

 ותר בהזרמה למערכת ביוב של חברה בידי מפעל. מ"ג/ל( המ 20בשפכים )

 , כגון שמן מינראלי, על פי הכללים ועל פי התקנות שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב .16

 נזק למערכת הביוב או ליכולת לטפל בכלל השפכים המוזרמים למט"ש. להינם שפכים הגורמים 

ור כי שוחת הביוב החיצונית המרוחקת מהחומר שהובא בפניי עולה בביר -  לעניין נקודת הדיגום .17

כן הדיגום שנעשה בה מאפיין את איכות -קולטת אך ורק את שפכיו ועלהעורר מטר מחצר  20כ 

יש לדגום שמן התקנות, על פי יחד עם זאת, המוזרמים למערכת הביוב. העורר בלבד שפכי 

תקן קדם הטיפול ביציאה ממי (המזהמים המפורטים בתוספת לתקנות אלהיתר ואת )מינראלי 

 (. )א( וכן את תקנת משנה )ב( באשר לאופן הדיגום15של מפעל )ר' תקנה 
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את איכות שפכי התעשייה לפני הזרמתם  וללא סייגיםלשקף נאמנה  כדיבזאת נקבע בתקנות 

חקיקה המסדירה את נקודת הדיגום למזהמים  בהיעדרלמערכת הביוב הציבורית. מעבר לכך, 

בזרם התעשייתי האחוד כאשר קיימים מספר צריכה להיות  , ככלל,וםנקודת הדיגמסוימים, 

בין אם חלקם עבר טיפול  , וזאתזרמים תעשייתיים, לפני חיבורו עם זרם השפכים הסניטאריים

למיתקן קדם ככל הניתן סמוכה  . כמו כן, הנקודה צריכה להיותבמיתקן קדם טיפול ובין אם לאו

דאי שבחצרו, כדי להימנע מספקות ומחלוקות באשר לאיכות שפכיו בנקודת וובו הטיפול של מפעל

של מוצקה או פסולת שפכים מהולה עם שאינה ומוכח גם אם בדוק  . זאת,דיגום שמחוץ לחצרו

המוזרמים  לאפיין באופן המיטבי את איכות שפכי התעשייה כדישוב,  ,זאת .גורמים אחרים

 ממפעל למערכת הביוב הציבורית.

שזו נוסחה:  )ב( לתקנות15כאמור, הדיגום אמור להתבצע כמפורט בתקנה  –יין אופן הדיגום לענ  .18

טיפול לאחר סינון דרך מכל, שקיבולו ככמות -לשם דיגום שפכים, יוזרמו שפכי מיתקן קדם"

מטרים מעוקבים, לפי הקטן יותר, ואשר לא יפחת מחמש  10ים או יספיקת הקולחים, במשך שעת

למערכת הביוב של  ו כן, למיטב ידיעתנו שפכי העורר מוזרמים באופן רציףכמ ."מאות ליטר

איכות שפכי אמין של הדיגום הנכון לשיקוף  טף הוא סוגחכך שדיגום ולא באופן מנתי  החברה

 התעשייה של העורר. 

 Standard Methods For the examination of Water and Wastewaterעל פי האמור בספר  .19

 ,בין השאר ,משמש כמדריך רשמי ובינלאומי לנושאי דיגום ועליוה( 22חרונה )במהדורתו הא

שמן מינרלי היא המזהם לקיחת הדגימה המיטבית לאנליזה של , מתבסס המשרד להגנת הסביבה

עם  .נכון מבחינה מקצועית החברה הלעניין ביצוע דיגום חטף פעלכן, -עלבאמצעות דיגום חטף. 

)ב( לתקנות, מאחר והדיגום נעשה בנקודה אחרת מן 15ע האמור בתקנה יש להניח כי לא בוצזאת,  

בהקשר זה, אציין כי ככל שחברה אינה יכולה מסיבות כאלה ואחרות לבצע את  הנדרש על פיהן.

לחוק  (2))א(51הנדרש בתוך חצר המפעל הרלוונטי, באפשרותה, בממסגרת סמכותה לפי סעיף 

בהתאם להוראותיה )אשר אמורות להיות לכל דין את הדיגום להורות למפעל לבצע בעצמו 

 את תוצאות הדיגום.להציג לה והנחיות מקצועיות בתחום(, ו

כמפורט  שריכוזו הנמדד עולה על הנדרששמן מינראלי מזהם ההימצאות של כי  ,חרף האמור יצוין .20

לים באופן האסור בהזרמה למערכת הביוב של חברה, גם כן על פי הכל ,בתקנות ובכללים כאחד

לרבות  העורר,את כל שפכי רק והקולטת  צר העורר אולםחמחוץ ל, בשוחת ביוב והתקנות כאחד

שאינם עומדים באיכות מחוץ למפעלו כך שהעורר הזרים שפכים מעידה על  ריים, אשפכים סניט

  הנדרשת.

ם עהשפכים התעשייתיים נמצא לאחר מיהול שמג"ל  20מג"ל במקום  39 של ריכוז גבוה וחריג זה .21

על כך שבעת לקיחת הדגימה, מתקן קדם הטיפול שהיה אמור  מעידריים, אהשפכים הסניט

 ,, או שלא פעל כלללא פעל כיאות, ןלריכוז המותר על פי הדי ולהביאו את השמן המינרלי להפריד

אם נמצא ריכוז חריג של שמן  וכתוצאה מכך היתה הזרמה של שפכים אסורים למערכת הביוב.

יהיה זה , הרי ש(סניטארייםמג"ל( בשפכים מהולים )תעשייתיים עם  20ל במקום מג" 39)מינרלי 

  היתה מתגלית ,ביציאה ממיתקן קדם הטיפולסביר להניח כי אילו נדגם המזהם הנדון כנדרש, 
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את הנורמה ראוי להזכיר . בהקשר זה, בשפכים המהוליםהרבה מזו שנמצאה גבוהה בחריגה 

לא ימהל אדם שפכים בשפכים או במים ולא יגדיל את צריכת "לתקנות: )ב( 3ה בתקנה החקוק

)ג( 3בתקנה  הנורמהאת  וכן ."במטרה להקטין את ריכוז המזהמים שבשפכים המים בקו הייצור,

 טיפול ושריכוז-לא יזרים אדם מחוץ למפעלו שפכים שלא טופלו במיתקן קדםלתקנות: "

 ".המזהמים שבהם עולה על האמור בתוספת

 13.11.13אל ב"כ העורר מתאריך  החברהבמכתב ב"כ  – רת תכנית הדיגום אל העוררלעניין העב .22

כנס כי בנה צייואף  ,לעורר כי הוא נכלל בתכנית הניטור שלו שהודעה נמסרה החברה המבהיר

בנוגע   העם נציגי שאף קיימו התייעצויותנציגי העורר  נכחו הלמפעלים בתחומ כהשערמקצועי 

  רר.לתכנית הניטור של העו

בדיקה מול מחוז דרום במשרדי  –ע"י המשרד להגנת הסביבה הניטור לעניין אישור תכנית  .23

לתקנות בריאות העם  10תכנית ניטור לשפכי תעשיה כמתחייב בתקנה  נההכיהעלתה כי החברה 

תקנות איכות מי  –)להלן ,  2010 –)תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע 

בהתאם להוראות ממוני סביבה להגשת  והיא אושרהאותה לממונה סביבה  השהגיקולחין( 

 .תכניות הניטור שהוצאו לפי תקנה זו

 

עם נציגי מחוז דרום שעשיתי  ובירור לאחר עיון בחומר שהוגש לפני, כל האמור לעיל לסיכום

אינה קובע כי נקודת הדיגום שנבחרה לבחינת איכות שפכי התעשייה של העורר , אני במשרדי

 תואמת את הנדרש בתקנות. 

את המזהם שמן מינרלי וכל יתר המזהמים המפורטים בתקנות יש לדגום ביציאה ממתקן קדם  .24

שיטת  לעניין .)ב(15)א(, ולעניין אופן הדיגום יש לבצע כמפורט בתקנה 15הטיפול כמפורט בתקנה 

ת ממונה הסביבה לתכנית הנחיו .כפוף לסוג המזהם הנבדקוזאת ב חטףעליה להיות מסוג  ,דיגוםה

ככל שאצל העורר קיימים מספר קובעות כי איכות מי קולחין לתקנות  10שפכים לפי תקנה ניטור 

זרמים תעשייתיים, נקודת הדיגום צריכה להיות בזרם התעשייתי האחוד, לפני חיבורו עם זרם 

 השפכים הסניטאריים.

החברה בתאריך צעה ישב הדיגוםבנקודת דיגום של שפכי העורר התוצאות ו בד בבד, מאחר .25

עדיין הצביעה על , ושל שפכים מהולים של תעשייה וסניטאריים העוררמחוץ לחצר , 18.6.12

כיצד לנהוג אני מותיר לשיקול דעתה של החברה בתקנות ובכללים, מהריכוזים המותרים חריגה 

 במקרה דנה.

ככל  18.6.12הדיגום מתאריך  שלא להתחשב בתוצאות, אמליץ לחברה לשקול בחיוב אף על פי כן .26

למערכת הביוב שבאחריותה, כולל מתקן  החריגה שנמצאה לא גרמה לנזקים כלשהם כי ,שתמצא

מכיוון שנענתה בחיוב לבקשת העורר לבצע דגימות בתוך חצרו בין השאר הטיפול בשפכים. זאת 

משך הליכי וכן מכיוון שעד לעת עתה בחרה לעכב החלטתה בה ואלה לא העלו חריגות כלשהן,

 הגבייה, המהווים פועל יוצא של חריגות הדיגום בנקודת הדיגום שביצעה.
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 אגף מים ונחלים                            

 

 04330 ירושלים, מיקוד 33033כנפי נשרים, גבעת שאול, ת.ד. 
  Sigal@sviva.gov.il  0800880-00פקס  0883530-00טלפון 

 

 

 

לבית משפט השלום )ב( לחוק, הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המוסמך רשאי לערער עליה 52לפי סעיף 

 שבתחום שיפוטו נמצא הנכס של העורר, בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שנמסרה לו.

 

                                                                                                                 

 
                                                             ________________________ 

                                                            אלון זס"ק                                                             

 )א( לחוק תאגידי מים וביוב25המוסמך לפי סעיף                                                                                 

 

 העתק: 

 ד"ר ישעיהו בר אור, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע
 בכירה תעשיות ורישוי עסקים גב' שולי נזר, סמנכ"לית

 עו"ד דלית דרור, היועצת המשפטית
 דרום, מנהל מחוז גיא סמטמר 

 ד"ר יעל מייסון, מנהלת אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות
 דרוםמרכז שפכי תעשייה מחוז מר עפרי חזיז, 

 גב' אתי נתן, הממונה על שפכי תעשייה
 עו"ד ליאורה עופרי, הלשכה המשפטית

 תאגידים, הרשות הממשלתית למים ולביובממונה על ה, יחידת הר אמיר שישהמ
 , יו"ר פורום מנכ"לי תאגידי המים והביובשעיה קרפמר 
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