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 מועצת הרשות

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה 
 –לתקן כללי המים והביוב להשמיע עמדתו בדבר הכוונה 

תשלומים במועצות אזוריות לעניין תעריפים להזרמת שפכים 
 חריגים מרפתות

 
כללי המים ת ובטיוטמועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב  דנה 29.11.2018מיום בישיבתה 

  2018 -תשע"ט, (2והביוב )תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות(, )תיקון מס' 
 .לשמיעת עמדות הציבורה מפרסואת ואישרה 

 
ת הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת וניתן לעיין בטיוט
 )לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור"(. www.water.gov.ilהרשות בכתובת 

 
בכתב בלבד  ת הכלליםוהציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוט

 . council@water.gov.ilאו בדוא"ל לכתובת  6369750-03באמצעות פקס שמספרו 
 

 12:00בשעה  10.12.2018-ה' ביום לא יאוחר מעל העמדות להגיע למזכירות המועצה 
 

 .03-6369600/5מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 
 

דעתה, המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול 
להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או בפני 

  מליאת המועצה.
 

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש 
עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם 

 הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.

 מזכירות המועצה
 2.12.2018 פורסם באתר האינטרנט של הרשות ביום
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(, 2כללי המים והביוב )תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות( )תיקון מס' 

  2018 -תשע"ט

א)ב( לחוק הרשויות 15החוק( ולפי סעיף  –)להלן  19591-)א( לחוק המים, התשי"ט112תוקף סמכותה לפי סעיף ב

חוק הביוב(, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים  –)להלן  19622-המקומיות )ביוב(, התשכ"ב

 אלה:

 

תיקון 

 13סעיף 

כללי המים והביוב )תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות(, ל 13בסעיף   .1
 הכללים העיקריים(: -)להלן  01723 -חתשע"

 :בסעיף קטן )א(, יימחקו המילים  (א)  

" נאמר "חלקו 0.7בתוספת השלישית לתעריפים לתאגידים, במקום ")ד( 4",ובסעיף    

 היחסי של הביוב";

 בסעיף קטן )ב(, תימחק המילה "הגדרת".  (ב)  

תיקון 

התוספת 

 השמינית

 לתוספת השמינית לכללים העיקריים יבוא: 2בפרט   .2

 

 ";2019" –" יבוא 2018בטור ג', במקום  "  (א)  

 יבוא:לכללים העיקריים השמינית תוספת ל 2מקום פרט ב  (ב)  

רפת המצויה בתחום המועצות האזוריות המנויות בתוספת הראשונה המזרימה "

שית בתוספת השלי 3 -ו 2 יםפרטהנוסחאות המפורטות בלפי  תחויב שפכים חריגים

 " .לכללי התעריפים לתאגידים

   .3 תחילה

 (.2019 בינואר 1) טבטבת התשע" כ"דתחילתם של כללים אלה ביום   (א)  

 (.2020בינואר  1)ב( לתיקון זה ביום ד' טבת התש"פ ) 2 -)ב( ו1תחילתם של סעיפים   (ב)  

 
_______________________________ 

 גיורא שחם           
 יושב ראש מועצת הרשות 
 הממשלתית למים ולביוב

   )חמ( 
 

                                                 
 .169התשי"ט, עמ' ס"ח  1
 .96ס"ח התשכ"ב, עמ'  2

 ; 664 עמ' התשע"חק"ת  3

 council@water.gov.ilאו דוא"ל  6369750-03להגשת עמדות בכתב בלבד באמצעות פקס: 

 12:00בשעה  10.12.2018-מלא יאוחר 
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 דברי הסבר

תוך החרגת הרפתות בתנאים  2014כללי שפכי מפעלים הוחלו על המועצות האזוריות במהלך שנת 

 מסויימים מהתעריפים המלאים החלים על הזרמת שפכים אסורים וחריגים.

 

החרגה זו היתה במסגרת הוראת שעה כפי שסוכם במועצת רשות המים יחד עם משרד החקלאות 

וכל זאת על מנת ליתן לרפתנים תקופת של חמש שנים לצורך מציאת פתרונות לשיפור איכות 

 המוזרמים אל מערכות הביוב. שפכי הרפתות

 

בנוסף, הוקם צוות מקצועי שתפקידו היה לגבש מתווה זמני וקבוע לאסדרת שפכי הרפתות 

 בתחום המועצות האיזוריות במסגרת כללים אלו.

 

תפוג הוראת השעה , לאחר בחינת הסוגיה ובכלל זה הקשיים הניצבים בפני  2018, דצמבר 31ביום 

מיטבית, מוצע להאריך בשנה את ההקלות הניתנות לרפתנים, כאשר הרפתות והעדר טכנולוגיה 

 )ב( לתיקון זה.2יחולו על הרפתנים הכללים כמוצע בסעיף  1.1.2020ביום 

 

 

 

 

 

 


