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תקנות העבירות המינהליות )עבירות במעגנות(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן - 
החוק(, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

כמפורט התשע"א-22010,  )מעגנות(,  הנמלים  תקנות  מהוראות  הוראה  על  עבירה    1 
בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית 

לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1, יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע בטור ב' בתוספת    2
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת, כמשמעותה בסעיף 2)ג( לחוק, יהיה    3

כפל הקנס האמור בתקנה 2  

של  העשירי  החלק  בשיעור  יהיה  נמשכת  מינהלית  לעבירה  הקצוב  המינהלי  הקנס    4
המועד  לאחר  העבירה  נמשכה  שבו  יום  לכל  העניין,  לפי   ,2 בתקנה  הקבוע  הקנס 

שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8)ב1( לחוק 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    5

תוספת
)תקנה 1 ו–2(

טור א' 
התקנה

טור ב'
 קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים 

4)ב(, למעט לגבי כלי שיט, שהוא סירה, ספינה ואנייה, שאינו 
מעוגן באופן קבוע לקרקעית הים

6,400

5)א(, למעט לגבי כלי שיט, שהוא סירה, ספינה ואנייה, שאינו 
מעוגן באופן קבוע לקרקעית הים     

6,400

66,400

7800

8500)א(  

2,400 8)ב(

8500)ג(

8800)ה(

9500)א(

91,600 )ג(

13800

172,000)א(

1,600 17)ג(

1,600 17)ד( 

191,600)ב(, למעט הפרת כללי הימאות הטובה 

עבירה מינהלית

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74; התשס"ח, עמ' 144   1

ק"ת התשע"א, עמ' 38   2

עבירה מינהלית 
חוזרת

קנס מינהלי קצוב

עבירה מינהלית 
נמשכת
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טור א' 
התקנה

טור ב'
 קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים 

231,000)ב(

241,600)ב(

271,600)א(

27)ב(, למעט לגבי פעולות שהן צביעה בהתזה, ניקוי חול, ניקוי 
חלודה או שטיפת סיפונים או מפרשים בדטרגנטים, ולא בנמל 

טבריה 

400

 27)ב(, לגבי פעולות שהן צביעה בהתזה, ניקוי חול, ניקוי חלודה
או שטיפת סיפונים או מפרשים בדטרגנטים, ולא בנמל טבריה

1,600

27)ב(, לגבי פעולות בנמל טבריה, למעט לגבי פעולות שהן 
צביעה בהתזה, ניקוי חול, ניקוי חלודה או שטיפת סיפונים או 

מפרשים בדטרגנטים

1,600

 27)ב(, לגבי פעולות שהן צביעה בהתזה, ניקוי חול, ניקוי חלודה
או שטיפת סיפונים או מפרשים בדטרגנטים, בנמל טבריה

3,200

288,000)א(

29)א(, ובלבד שהוקמו מיתקנים לצורך כך במעגנה כאמור בתקנה 
46

6,400

303,200)ב(

346,400

3529,000)א( לעניין סילוק החול שהצטבר בקרקעית המעגנה

 35)א( לעניין סימון הנתיבים הבטוחים לשיט בתחום המעגנה
עד סיום סילוק החול

6,400

366,400

376,400

386,400

396,400

403,200

413,200

4210,000

4310,000

446,400)א(

44800)ב(  

466,400)א(

463,200)ד(

47800 ובלבד שניתן אישור הממונה על הנמלים כאמור 
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טור א' 
התקנה

טור ב'
 קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים 

491,600)א(

49800)ג( לעניין מנהל המעגנה בלבד

501,600

ז' בניסן התשע"ד )5 ביוני 2014(
)חמ 3-1922-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו העבירות המינהליות )שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן - 
החוק(, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק, בטור ב', לצד פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-21971,    1
אחרי תקנות העבירות המינהליות )עבירות בטיחות השיט ומשיטים(, התשס"ג-32002, 

יבוא "תקנות העבירות המינהליות )עבירות במעגנות(, התשע"ד-42014" 

ז' בניסן התשע"ד )5 ביוני 2014(
)חמ 3-1922-ת2(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - משקאות משכרים(, התשע"ד-2014

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

משכרים(,  משקאות   - קנס  )עבירות  עסקים  רישוי  בצו  קנס  עבירת  שנקבעה  עבירה    1
התשע"ד-22013 )להלן - צו משקאות משכרים(, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

י"ח בניסן התשע"ד )16 ביוני 2014(
)חמ 3-1585(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

שינוי התוספת 
הראשונה

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443   2
ק"ת התשס"ג, עמ' 178   3

ק"ת התשע"ד, עמ' 1324   4

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 315   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט
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תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון(, התשע"ד-2014

התשל"א-11971,  חדש[,  ]נוסח  הנמלים  לפקודת  60)2()ח(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והנמלים,  הספנות  רשות  לחוק  32)א(  סעיף  לפי  והנמלים  הספנות  רשות  הצעת  לפי 

התשס"ד-22004, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות הנמלים )בטיחות השיט(, התשמ"ג-31982, בטבלה שבתוספת השבע עשרה -   1

במקום)1(

שם הקודקסמס' 

 בטיחות כלי שיט"2
מהירים מאוד

International Code of Safety for High-
"Speed Craft )HSC Code(

יבוא:

שם הקודקסמס'

)1( בטיחות כלי שיט "2
מהירים מאוד 1994 

)לכלי שיט שנבנו לפני 
)1 7 2002

International Code of Safety for High-
Speed Craft )1994 HSC Code(

)2( בטיחות כלי שיט 
מהירים מאוד 2000 

)לכלי שיט שנבנו אחרי 
)1 7 2002

International Code of Safety for High-
Speed Craft )2000 HSC Code("

במקום)2(

שם קודקסמס' 

נוהל אחסון וקשירת "10
מטענים, כולל תיקוני 

1994/5

 Code Of Safe Practice For Cargo
 Storage and Securing, Including 1994/5
"Amendments

יבוא:

שם קודקסמס' 

נוהל אחסון וקשירת "10
מטענים

 Code Of Safe Practice For Cargo Storage
"and Securing

במקום)3(

שם הקודקסמס' 

נוהל שיטה בטוחה "14
למטענים יבשים בצובר 

  Code  of  Safe  Practice  for  Solid  Bulk
  "Cargoes  )BC Code(

תיקון התוספת 
השבע עשרה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443   1

ס"ח התשס"ד, עמ' 456   2
ק"ת התשמ"ג, עמ' 387; התשס"ד, עמ' 342   2



קובץ התקנות 7387, כ"ח בסיוון התשע"ד, 2014 6 26  1328

יבוא:

שם הקודקסמס' 

הקוד הבין–לאומי הימי "14
להובלת מטענים מוצקים 

בצובר

 International Maritime Solid Bulk Cargoes
"Code )IMSBC Code(

במקום  )4(

שם הקודקסמס' 

בניה וציוד לכלי שיט "19
העוסקים בקידוחים בלב  

ים כולל תיקונים משנת 
1991

 Code For The Construction And
 Equipment Of Mobile Offshore Drilling
"Units, Including 1991 Amendments

יבוא:

שם קודקסמס' 

בנייה וציוד של יחידות "19
קידוח ניידות ימיות

 Code For The Construction And
 Equipment Of Mobile Offshore Drilling
 "Units )2009( MODU Code(

במקום  )5(

שם קודקסמס' 

דרישות יציבות במצב "20
תקין לכל סוגי האניות 

כולל תיקונים בהוצאה 
משנת  1999

 Code on Intact stability for all types of
  "ships covered by IMO Instruments

יבוא: 

שם קודקסמס' 

דרישות יציבות במצב "20
תקין, 2008

 Code on Intact stability, 2008 )2008 IS
"Code(

במקום  )6(

שם קודקסמס' 

יישום בין–לאומי להליכי "21
בדיקת אש

 International Code for Application of
 "Fire Test Procedures

יבוא:

שם קודקסמס' 

יישום בין–לאומי להליכי "21
בדיקת אש, 2010

 International Code for Application of
  "Fire Test Procedures )2010 FTP Code(
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בסופה יבוא:  )7(

שם הקודקסמס'

קוד לתכנית מתוגברת "32
לפיקוח בזמן ביצוע 

בדיקות למכליות נפט 
ולאניות צובר

 International Code on the Enhanced
 Programme of Inspections during
 Surveys Of Bulk Carriers And Oil
Tankers )2011 ESP Code(

קוד טכני לתחמוצת 33
החנקן, 2008

 Technical Code On Control of Emissions
 of Nitrogen Oxides from Marine Diesel
Engines )NOX Technical Code, 2008(

סטנדרט ביצוע לציפויי 34
מגן למכלים ייעודיים 

למי נטל לכל סוגי 
האניות ולחללי דופן 

כפולה באניות צובר

 Performance standard for protective
 coatings for dedicated seawater ballast
tanks in all types of ships and double-

 side skin spaces of bulk carriers   )MSC
215 )82((

סטנדרט ביצוע לציפויי 35
מגן למכלי מטען נפט של 

מכליות נפט גולמי

 Performance standard for protective
 coatings for cargo oil tanks of crude oil
tankers )MSC 288 )87((

סטנדרט ביצוע חלופי 36 
לציפויי מגן להגנה מפני 

קורוזיה למכלי מטען נפט 
של מכליות נפט גולמי

 Performance standard for protective
 coatings for Alternative Means of
 Corrosion Protection for cargo oil tanks
of crude oil tankers )MSC 289 )87((

סטנדרט מבוסס מטרה 37 
לבניית אניות צובר 

ומכליות

 International Goal-Based Ship
 Construction Standards for Bulk
 Carriers and Oil Tankers )GBS( )MSC
287 )87(

דרישות טכניות לאמצעי 38 
גישה לבדיקות

 Technical Provisions for Means of Access
for Inspections )MSC 133 )76((

סטנדרטים וקריטריונים 39
למבנה דופן יחיד  של 

אניות צובר

 Standards and Criteria for side
 structures of bulk carriers of single-skin
construction )MSC 168 )79((

סטנדרט לבדיקת בעלים 40
ותחזוקה של  מכסי 

מחסנים לאניות צובר

 Standards and Criteria for owners'
 inspection and maintenance of bulk
"carrier hatch covers )MSC 169 )79((

תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן    2
י"ח באייר התשע"ד )18 במאי 2014(

)חמ 3-610-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תחילה
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תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37)ג( לחוק המים, התשי"ט-11959, אני מתקין תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  לחקלאות(  מים  להקצאת  מידה  )אמות  המים  לתקנות   1 בתקנה    1
התשע"ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות( - 

אחרי ההגדרה "אזור מנותק" יבוא:  )1(

""אזור מעלה כנרת" - אזור הגליל העליון ורמת הגולן, המוזן ישירות ממקורות 
המים של הכנרת, שרשימת הצרכנים שבתחומו מפורסמת באתר האינטרנט 

;";www water gov il של הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו

אחרי ההגדרה "מפעל השבה" יבוא:  )2(

""מקורות" - מקורות חברת מים בע"מ;";

אחרי ההגדרה "צרכן" יבוא:  )3(

""שנת השמיטה" - השנה העברית התשע"ה;";

במקום ההגדרה "תקן מים" יבוא:  )4(

אזור  לכל  שנקבעה  לדונם  המים  כמות  מתוכנן  חקלאי  ליישוב   - המים"  ""תקן 
המפורט במפה שבתוספת הראשונה ולמיזם חקלאי - 130% מהכמות כאמור "

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   2
במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א( לצרכנים באזור המערכת הארצית יוקצו, מתוך הכמות הארצית, עד 585 
מיליון מטרים מעוקבים מים שפירים לשנת 2014, לשנת 2015 - שליש לפחות 
לשנים  לחקלאות  ולביוב  למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  שתקבע  מהכמות 
ולשנת  מביניהם  הגבוה  לפי   - מעוקבים  מטרים  מיליון   570 או   2017 עד   2015
למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  שתקבע  מהכמות  לפחות  שליש   -  2016
ולביוב לחקלאות לשנים 2016 עד 2018 או 570 מיליון מטרים מעוקבים - לפי 

הגבוה מביניהם ";

בתקנת משנה )ב(, במקום "הכמויות המפורטות בתקנת משנה )א(" יבוא "הכמות   )2(
)ג( משנה  "בתקנות  ובמקום  )א("  משנה  תקנת  לפי  שנה  לאותה  שהוקצתה   הכוללת 

ו–)ד(" יבוא "בתקנות משנה )ג( עד )ד1(";

בתקנת משנה )ג(, המילים "לכמות לפי תקנת משנה )ב(" - יימחקו;  )3(

בתקנת משנה )ד(, המילים "מהכמות שלפי תקנת משנה )א(" - יימחקו;  )4(

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  )5(

תוספת  או  חדשה  הקצאה  שקיבל  המיעוטים  במגזר  חקלאי  ")ד1( למיזם 
להקצאתו לפי תקנה 11א לעיבוד בשטח פתוח, תופחת מההקצאה לשנת 2016 

הכמות כאמור ";

בתקנת משנה )ה(, המילים "המרבית שיועדה להקצאה" - יימחקו, במקום "תקנות   )6(
משנה )ב( עד )ד(" יבוא "תקנת משנה )ב(" ובמקום "תקנה 7)ז(" יבוא "תקנה 7)ח(";

בתקנת משנה )ו(, המילים "המרבית שיועדה להקצאה" - יימחקו;  )7(

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התש"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 644   2

תיקון תקנה 2
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אחרי תקנת משנה )ז( יבוא:  )8(

המערכת  באזור  לצרכנים  להקצאה  שתיועד  הכוללת  הכמות  פחתה  ")ח( 
הארצית לשנת 2015 או לשנת 2016 לפי תקנת משנה )א( לעומת הכמות הכוללת 
שהוקצתה להם בשנה הקודמת לשנת ההקצאה, תופחת הקצאתו של כל צרכן 

בשיעור זהה כדי שלא לחרוג מהכמות הכוללת כאמור "

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:   3

"תוספת מים 
שפירים באזור 

המערכת הארצית 
לשנת 2014 ולשנת 

השמיטה 

לשנת  להקצאה  המיועדת  השפירים  המים  מות  על  נוסף  2א   
מים  מעוקבים  מטרים  מיליון   50 עד  2)א(,  תקנה  לפי   2014

שפירים, מתוך הכמות הארצית, ייועדו למטרות האלה:

תוספות  להקצאת  מעוקבים  מטרים  מיליון   30 )1( עד 
בשנת 2014 בכפוף לבקשה לפי תקנה 5, בין הצרכנים באזור 

המערכת הארצית למעט צרכנים באזור מעלה כנרת;

)2( עד 16 מיליון מטרים מעוקבים להקצאה נוספת לשנת 
2014 לפי תקנה 7)ח(;

לשנת  להקצאה  מעוקבים  מטרים  מיליון   4 )3( עד 
מטרים  מיליון   1 עד  מתוכם   - 11א  תקנה  לפי  השמיטה 

מעוקבים לשנת 2014 והיתרה לשנת 2015 "

בתקנה 3)א( לתקנות העיקריות, בסופה, במקום "בתקנה 2)ב( ו–)ג(" יבוא "בתקנה 2)ג( ו–)ד("    4
בתקנה 4 לתקנות העיקריות -    5

בפסקה )3(, אחרי "אישור ספק המים" יבוא "למעט אם הספק הוא מקורות";  )1(

בפסקה 4)ד(, אחרי "אישור ספק המים" יבוא "למעט אם הספק הוא מקורות"   )2(

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, אחרי "באזור המערכת הארצית" יבוא "למעט צרכנים    6
באזור מעלה כנרת" 

במקום תקנה 7)ח( לתקנות העיקריות, יבוא:    7
,2016 עד   2014 מהשנים  אחת  בכל  לספק,  רשאי  הממשלתית  הרשות   ")ח( מנהל 

עד 2 מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים למפעלי השבה ולמפעלים לאספקת 
מים מליחים באזור המערכת הארצית, שמצאי המים האחרים שלהם פחת או שאיכות 
הבסיס  מכסת  על  העולה  כמות  לצרכניהם  תוקצה  שלא  ובלבד  ירדה,  שבהם  המים 
שלהם; נותרה יתרה מכמויות המים השפירים שיועדו להקצאה לפי תקנת משנה זו, 

תיווסף כמות זו ליתרת הכמות הארצית ותוקצה לפי תקנות 4 ו–5 "

אחרי תקנה 11 יבוא:   8
 "הקצאת מים

שפירים בשנת 
השמיטה

)א( למיזם חקלאי במגזר המיעוטים שייצר תוצרת חקלאית  11א  
צמחית לצורך שיווקה בשנת השמיטה תינתן הקצאה חדשה 
בחממה  שלעיבוד  כך  העניין,  לפי  להקצאתו,  תוספת  או 
מעוקבים  מטרים   1,200 עד  של  שפירים  מים  כמות  תוקצה 
לדונם ולעיבוד בשטח פתוח עד 700 מטרים מעוקבים לדונם 

בכפוף  לצרכן  תינתן  )א(  משנה  תקנת  לפי  )ב( ההקצאה 
פעילותו  עיקר  שבתחומו  המשרד  למחוז  שהגיש  לכך 
החקלאית, עד יום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(, טופס 
בצירוף השביעית,  שבתוספת  הנוסח  לפי  הערוך  בקשה 

הוספת תקנה 2א

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 7

הוספת תקנה 11א
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מקהילה  אישור  ובצירוף   )4(4 בתקנה  כמפורט  המסמכים 
לרכישת  הצרכן  עם  התקשרה  שהיא  שמיטה  שומרת 

תוצרתו החקלאית בשנת השמיטה 

להגיש  רשאי  צרכן  )ב(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ג( על 
את טופס הבקשה עד יום כ"ג בחשון התשע"ה )16 בנובמבר 
2014( בצירוף המסמכים כאמור, ואולם ההקצאה לפי תקנה זו 
תינתן לצרכנים כאמור מתוך היתרה שתיוותר לאחר ההקצאה 
לצרכנים שהגישו את בקשותיהם במועד לפי תקנת משנה )ב( "

במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:   9

"תוספת ראשונה
)תקנה 1(

 

 4 

התוספת  החלפת

 הראשונה

 יבוא: קנות העיקריותלת . במקום התוספת הראשונה9

 "תוספת ראשונה 

 (1)תקנה  

 

 

החלפת התספת 
הראשונה
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10  בתוספת השנייה לתקנות העיקריות - 

במקום טופס 1 יבוא:  )1(

"טופס 1 

טופס בקשה לחישוב תוספת ההקצאה ביחס לתקרת ההקצאה

לכבוד מחוז _____________
)יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

פרטי הצרכן המבקש:   1

ת"ז/ח"פ ___________________

שם צרכן ראשי:______________________                     מספר צרכן ראשי ברישיון:_______________________

שם צרכן משנה:______________________                    מספר צרכן משנה ברישיון:_______________________

כתובת:_________________________ טלפון:_____________ טלפון נייד:_______________________________ 

פקסימילה:_____________

דואר אלקטרוני:_______________

כתובת בעל הרישיון/הצרכן המפורט:   2

עיר/יישוב מתוכנן ____________ רחוב ______________ מספר בית __________

מיקוד _____________ ת"ד _______________

טלפון:_____________ טלפון נייד:____________ פקסימילה:_____________

דואר אלקטרוני:_______________

אם המבקש הוא תאגיד - מהי צורת ההתאגדות: חברה/ עמותה/שותפות/אגודה/   3
אחר _____________

פירוט גוש/חלקה של השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה/התוספת להקצאה:      4

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

לתשומת לב הצרכן, היטלי הפקה המושתים על הפקת מים למטרת חקלאות מבוססים על כמויות    *
המחושבות ל"מכסות 89"  שיעורי ההיטלים מפורסמים באתר רשות המים 

חתימת הצרכן המבקש _____________

תאריך ___________________

תיקון התוספת 
השנייה
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על יישוב חקלאי מתוכנן לצרף: 

אישור ספק המים, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת אספקה למבקש על גבי טופס 
הערוך לפי הנוסח שבטופס 2 בתוספת השנייה לתקנות המים )אמות מידה להקצאת מים 

לחקלאות( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014 )להלן בטופס זה - התוספת השנייה(;

על מיזם חקלאי לצרף את המסמכים האלה:

מתבקשת  שבעדה  בקרקע  חקלאי  לשימוש  זכות  בעל  הוא  כי  המעידים  מסמכים   )1(
ההקצאה;

ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  אישור   )2(
התשל"ו-1976;

פרטים  בתוספת  אוויר  תצלום  גבי  על  ההקצאה  מבוקשת  שבעדו  השטח  סימון   )3(
מזהים, שיאפשרו איתור מדויק של השטח, כגון מספר גוש, מספר חלקה, שם היישוב 

וקואורדינטות;

אישור ספק המים, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת אספקה למבקש על גבי   )4(
טופס הערוך לפי נוסח שבטופס 2 בתוספת השנייה;

אם ההקצאה היא לפעילות חקלאית חדשה לפי תקנה 6 לתקנות המים )אמות מידה   )5(
 1220 טופס  גם  לצרף  יש  התשע"ד-2014,  שעה(,  )הוראת  לחקלאות(  מים  להקצאת 
מס  של  "התקבל"  חותמת  עם  ההקצאה  לשנת  הקודמת  לשנה  הכנסה  למס  שהוגש 
הכנסה, ואם טרם הוגש לשנה הקודמת כאמור, ניתן להגיש את הטופס שהוגש לשנה 
שלפניה; אם המבקש תאגיד, יצרף את פירוט גידוליו לשנה הקודמת לשנת ההקצאה 
מתוך מאזן התאגיד לאותה שנה, חתום ביד רואה החשבון של התאגיד; אם הבקשה 
להקצאה בעד פעילות חקלאית חדשה, שהמבקש לא היה חייב לפי דין להגיש בשלה 
מסמכים כאמור, ימציא המבקש מסמכים אלה למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו 

החקלאית, עד יום 31 באוגוסט של השנה העוקבת לשנה שבעדה מוגשת הבקשה 

עמדת מחוז המשרד** 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
)שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך(

יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון   **
ההפקה שמוציא מנהל רשות המים "
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במקום טופס 4 יבוא:  )2(

"טופס 4 

טופס בקשה להקצאה חדשה או לתוספת להקצאה בעד פעילות חקלאית חדשה

לכבוד מחוז _____________

)יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

פרטי המבקש )אם המבקש אינו צרכן עדיין הוא אינו צריך למלא את הפרטים בדבר    1
הצרכן הראשי וצרכן המשנה(:

ת"ז/ח"פ ___________________

שם צרכן ראשי:______________________                     מספר צרכן ראשי ברישיון:______________________

שם צרכן משנה:______________________                    מספר צרכן משנה ברישיון:_______________________

כתובת:_________________________ טלפון:_____________ טלפון נייד:________________________________ 

פקסימילה:_____________

דואר אלקטרוני:_______________

הקצאת המים השפירים החדשה המבוקשת/התוספת המבוקשת להקצאה הקיימת:    2
________________________ מ"ק

השימוש המיועד לכמות המים השפירים הנוספת המבוקשת )יש לפרט סוגי גידולים    3
והיקף שטחים(: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

כתובת בעל הרישיון/הצרכן המפורט )אם המבקש אינו צרכן עדיין הוא אינו צריך    4
למלא את הפרטים על אודות הצרכן הראשי וצרכן המשנה(:

עיר/יישוב מתוכנן ____________ רחוב ______________ מספר בית __________

מיקוד _____________ ת"ד _______________

טלפון:_____________ טלפון נייד:____________ פקסימילה:_____________

דואר אלקטרוני:_______________

אם המבקש הוא תאגיד - מהי צורת ההתאגדות: חברה/ עמותה/ שותפות/ אגודה/    5
אחר __________________

פירוט גוש /חלקה של השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה/התוספת להקצאה:  _________________    6

חתימת המבקש ____________________

תאריך _____________________

על מגיש הבקשה לצרף את המסמכים האלה:

מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות המבוקשת;  )1(

ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  אישור   )2(
התשל"ו-1976;
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*טופס 1220 שהוגש למס הכנסה לשנה הקודמת לשנת ההקצאה עם חותמת "התקבל"   )3(
של מס הכנסה; אם טרם הוגש לשנה הקודמת כאמור, ניתן להגיש את הטופס שהוגש 
לשנה שלפניה; ואולם אם המבקש תאגיד, יצרף את פירוט גידוליו לשנה הקודמת לשנת 

ההקצאה מתוך מאזן התאגיד לאותה שנה, חתום ביד רואה החשבון של התאגיד;

מזהים,  פרטים  בתוספת  אוויר  תצלום  גבי  על  ההקצאה  מבוקשת  שבעדו  השטח  סימון   )4(
שיאפשרו איתור מדויק של השטח, כגון מספר גוש, מספר חלקה, שם היישוב וקואורדינטות;

אישור ספק המים, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת אספקה למבקש על גבי   )5(
מידה  )אמות  המים  לתקנות  השנייה  בתוספת   2 שבטופס  הנוסח  לפי  הערוך  טופס 

להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014 

על אף האמור בפסקה )3(, אם הבקשה להקצאה בעד פעילות חקלאית חדשה, שהמבקש לא היה חייב    *
לפי דין להגיש בשלה מסמכים כאמור, ימציא המבקש מסמכים אלה למחוז המשרד שבתחומו עיקר 

פעילותו החקלאית, עד יום 31 באוגוסט של השנה העוקבת לשנה שבעדה מוגשת הבקשה 

עמדת מחוז המשרד** 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
)שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך(

יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה   **
שמוציא מנהל רשות המים "

במקום התוספת הרביעית לתקנות העיקריות יבוא:   12

"תוספת רביעית
)תקנות 9)ב(, )ג( ו–10)ה()2((

מטר מעוקב לראש למחזורמטר מעוקב לראש לשנהבעל החיים

0 6כבשים ועזים לבשר 

0 12כבשים ועזים לחלב 

טלאים או גדיים לפיטום מגיל חצי 
0 2שנה במכלאות

0 22בקר במרעה

0 98פרה בעדר חלב

110 0מטילות רבייה קלות ומטילות קלות

125 0מטילות רבייה כבדות

015 0פטמים

140 0תרנגולי הודו מטילות לרבייה

115 0תרנגולי הודו לבשר

3 49חזירים )אמהות(

"0 100סוסים

החלפת התוספת 
הרביעית
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במקום התוספת החמישית לתקנות העיקריות יבוא:    13

"תוספת חמישית
)תקנות 9)ד( ו–10)ג( ו–)ד((

טופס בקשה להקצאה לבעלי חיים או למטרות מיוחדות

לכבוד מחוז ____________________

)יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

פרטי המבקש:   1

ת"ז/ח"פ ___________________

שם המבקש: _____________________________ כתובת:_________________________ 

טלפון נייד:____________ פקסימילה:_____________ טלפון:_____________  

דואר אלקטרוני:_______________

2  לגבי מבקש שהוא בעל הקצאה לחקלאות: 

ת"ז/ח"פ ___________________

שם צרכן ראשי:______________________        מספר צרכן ראשי ברישיון:______________________

שם צרכן משנה:______________________                    מספר צרכן משנה ברישיון:_______________________

הקצאת מים שפירים: _______________  הקצאת  מים אחרים:_________________                                     

המטרה שבעדה מבוקשת ההקצאה/התוספת להקצאה )יש להקיף בעיגול את המטרה    3
המתאימה(:

הקצאה למיזם חקלאי חדש שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים בלבד; )א( 

בעלי  על  מבוססת  החקלאית  שפעילותו  קיים  חקלאי  למיזם  להקצאה  תוספת  )ב( 
חיים בלבד;

כצרכן,  רשום  אינו  שמפעילו  מקומית,  רשות  בתחום  חקלאי  למיזם  הקצאה  )ג( 
ובוטלה  חקלאי,  לשימוש  שפירים  מים  בעבר  לו  הקצתה  המקומית  שהרשות 

לאותה רשות הקצאת המים לחקלאות;

אישור  לפי  שיקומית  שמטרתה  חיים  בעלי  לגידול  או  צמחים  לייצור  הקצאה  )ד( 
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים או תוספת להקצאה לפעילות קיימת 

שיקומית כאמור 

המבקש מצהיר בזה כי הפרטים שמילא בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.

חתימת המבקש ___________________

תאריך ____________________

החלפת התוספת 
החמישית
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המבקש הקצאה למיזם חקלאי חדש או קיים שפעילותו החקלאית מבוססת על בעלי חיים 
בלבד יצרף את המסמכים האלה:

מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות המבוקשת;  )1(

ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  אישור   )2(
התשל"ו-1976;

*טופס 1220 שהוגש למס הכנסה לשנה הקודמת לשנת ההקצאה עם חותמת "התקבל"   )3(
של מס הכנסה; אם טרם הוגש לשנה הקודמת כאמור, ניתן להגיש את הטופס שהוגש 
הקודמת  לשנה  גידוליו  פירוט  את  יצרף  תאגיד,  המבקש  אם  ואולם  שלפניה;  לשנה 
של  החשבון  רואה  ביד  חתום  שנה,  לאותה  התאגיד  מאזן  מתוך  ההקצאה  לשנת 

התאגיד;

אישור ספק המים, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת אספקה למבקש על גבי   )4(
מידה  )אמות  המים  לתקנות  השנייה  בתוספת   2 שבטופס  הנוסח  לפי  הערוך  טופס 
להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014 )להלן בטופס זה - התוספת 

השנייה(;

שקדמה  בשנה  החיים  בעלי  חיסון  על  המשרד  של  הווטרינריים  השירותים  אישור   )5(
לשנה שבעדה מבוקשת ההקצאה, אם נדרש חיסון כאמור לפי דין 

על אף האמור בפסקה )3(, אם הבקשה להקצאה בעד פעילות חקלאית חדשה, שהמבקש לא חייב    *
היה לפי דין להגיש בשלה מסמכים כאמור, ימציא המבקש מסמכים אלה למחוז המשרד שבתחומו 

עיקר פעילותו החקלאית, עד יום 31 באוגוסט של השנה העוקבת לשנה שבעדה מוגשת הבקשה 

המבקש הקצאה למיזם חקלאי בתחום רשות מקומית יצרף את המסמכים האלה:

מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות המבוקשת;  )1(

ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  אישור   )2(
התשל"ו-1976;

*טופס 1220 שהוגש למס הכנסה לשנה הקודמת לשנת ההקצאה עם חותמת "התקבל"   )3(
של מס הכנסה; אם טרם הוגש לשנה הקודמת כאמור, ניתן להגיש את הטופס שהוגש 
הקודמת  לשנה  גידוליו  פירוט  את  יצרף  תאגיד,  המבקש  אם  ואולם  שלפניה;  לשנה 
של  החשבון  רואה  ביד  חתום  שנה,  לאותה  התאגיד  מאזן  מתוך  ההקצאה  לשנת 

התאגיד;

פרטים  בתוספת  אוויר  תצלום  גבי  על  ההקצאה  מבוקשת  שבעדו  השטח  סימון   )4(
מזהים, שיאפשרו איתור מדויק של השטח, כגון מספר גוש, מספר חלקה, שם היישוב 

וקואורדינטות;

אישור ספק המים, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת אספקה למבקש על גבי   )5(
טופס הערוך לפי הנוסח שבטופס 2 בתוספת השנייה; 

חשבוניות על צריכת מים שפירים לשימוש חקלאי בשנתיים הקודמות לשנה שבעדה   )6(
מתבקשת ההקצאה 

על אף האמור בפסקה )3(, אם הבקשה להקצאה בעד פעילות חקלאית חדשה, שהמבקש לא חייב    *
היה לפי דין להגיש בשלה מסמכים כאמור, ימציא המבקש מסמכים אלה למחוז המשרד שבתחומו 

עיקר פעילותו החקלאית, עד יום 31 באוגוסט של השנה העוקבת לשנה שבעדה מוגשת הבקשה 
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המבקש הקצאה לפעילות חקלאית שמטרתה שיקומית יצרף את המסמכים האלה:

מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות המבוקשת;  )1(

פרטים  בתוספת  אוויר  תצלום  גבי  על  ההקצאה  מבוקשת  שבעדו  השטח  סימון   )2(
מזהים, שיאפשרו איתור מדויק של השטח, כגון מספר גוש, מספר חלקה, שם היישוב 

וקואורדינטות;

אישור ספק המים, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת אספקה למבקש על גבי   )3(
טופס הערוך לפי הנוסח שבטופס 2 בתוספת השנייה; 

אישור של משרד הרווחה והשירותים החברתיים על כך שמטרת הפעילות של ייצור   )4(
הצמחים או גידול בעלי החיים, לפי העניין, היא שיקומית 

עמדת מחוז המשרד** 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
)שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך(

יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה   **

שמוציא מנהל רשות המים "

אחרי התוספת השישית לתקנות העיקריות יבוא:   14

"תוספת שביעית
)תקנה 11א)ב( ו–)ג((

טופס בקשה להקצאת מים שפירים בשנת השמיטה

לכבוד מחוז _____________________
)יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

פרטי המבקש )אם המבקש אינו צרכן עדיין הוא אינו צריך למלא את הפרטים בדבר    1
הצרכן הראשי וצרכן המשנה(:

תעודת זהות / מספר חברה: ___________________________

שם צרכן ראשי:_______________________              שם צרכן משנה:________________________                    

מספר צרכן ראשי  ברישיון: _______________                   מספר צרכן משנה ברישיון:________________

כתובת:_________________________   טלפון:_______________  

דואר אלקטרוני:______________________________ טלפון נייד:__________________

הקצאת המים השפירים החדשה המבוקשת/התוספת המבוקשת להקצאה הקיימת:    2
_____________ מטרים מעוקבים

הוספת תוספת 
שביעית
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השימוש המיועד לכמות המים השפירים הנוספת המבוקשת )יש לפרט היקף השטח    3
ואופן הגידול(: 

שטח פתוח / חממה  היקף השטח: _______________________  אופן הגידול:  _________________ 

שטח פתוח / חממה  היקף השטח: ______________________  אופן הגידול:  _________________ 

אם המבקש הוא תאגיד - מהי צורת ההתאגדות: חברה/ עמותה/ שותפות/ אגודה/    4
אחר _____________

פירוט גוש/חלקה של השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה/התוספת להקצאה: ___________    5

חתימת המבקש _________________________    תאריך _______________

עמדת מחוז המשרד** 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
)שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך(

יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה   **

שמוציא מנהל רשות המים 

על מגיש הבקשה לצרף את המסמכים האלה:

מסמכים המעידים כי הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית לפעילות המבוקשת;  )1(

ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  אישור   )2(
התשל"ו-31976;

פרטים  בתוספת  אוויר  תצלום  גבי  על  ההקצאה  מבוקשת  שבעדו  השטח  סימון   )3(
מזהים, שיאפשרו איתור מדויק של השטח, כגון מספר גוש, מספר חלקה, שם היישוב 

וקואורדינטות;

אישור ספק המים, למעט אם הספק הוא מקורות, על יכולת אספקה למבקש על גבי   )4(
מידה  )אמות  המים  לתקנות  השנייה  בתוספת   2 שבטופס  הנוסח  לפי  הערוך  טופס 

להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014;

תוצרתו  לרכישת  הצרכן  עם  התקשרה  שהיא  שמיטה  שומרת  מקהילה  אישור   )5(
החקלאית בשנת השמיטה "

י"ג בסיוון התשע"ד )11 ביוני 2014(
)חמ 3-4025(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

__________
ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשע"ב, עמ' 74   3
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כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33 ו–51)ב()2( לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

מטרותיהם של כללים אלה הן, בין השאר:   1
במערכת  לנזק  תגרום  שלא  באופן  התעשייה  שפכי  של  ההזרמה  את  להסדיר   )1(
הטיפול  ולתהליכי  הביוב  הזרמת  לפעולת  אחר,  גורם  כל  של  או  חברה  של  הביוב 

בשפכים או להשבת קולחים;

למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה הנגרמים משפכי תעשייה;  )2(

אל  המוזרמים  התעשייה  שפכי  בכל  ותטפל  תסלק  תאסוף,  שחברה  להבטיח   )3(
מערכת הביוב שלה באופן שלא יגרום לפגיעה כאמור בפסקה )1(;

שפכי  הביוב  למערכת  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  יזרים  לא  שמפעל  להבטיח   )4(
תעשייה העלולים לגרום לפגיעה כאמור בפסקה )1( 

בכללים אלה -   2
"דוגם מוסמך", "דיגום חטף", "ממונה סביבה", "הספר", "ספק מי–קולחין" - כהגדרתם 

בתקנות קולחין;

"דיגום מורכב" - כהגדרתו בספר; 

"הכללים הקודמים" - כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 
הביוב(, התש"ע-22011;

"המוסמך" - כמשמעותו בסעיף 52)א( לחוק;

"זרם תעשייתי אחוד" - זרם המאחד את כל שפכי התעשייה במפעל לרבות מערכות 
לריכוך מים, נקז דודי קיטור, נקז מגדלי קירור, רכז מסננים, רכז מתהליך לייצור 

מים נטולי יונים )אוסמוזה הפוכה( ושפכים שעברו טיפול מקדים;

"טיפול מקדים" - טיפול בשפכי תעשייה בשטח המפעל או מחוצה לו ובטרם כניסתם 
למערכת הביוב לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים;

"כללי התעריפים" - כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת 
מערכות מים או ביוב(, התש"ע-32009;

"מט"ש" - מיתקן לטיפול בשפכים שמיועד להפחתת ריכוז המזהמים בשפכי התורמים;

או  כולם  אלה,  כללים  לעניין  מינה  הרשות  שמנהל  מי   - תעשייה"  שפכי  "ממונה 
חלקם, מבין עובדי הרשות, לממונה על שפכי תעשייה;

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, 
בתוספות,  המנויים  במרכיבים  הבדיקות  את  לבצע  שהוסמכה  התשנ"ז-41997, 

כולן או חלקן;

מטרות

הגדרות

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ק"ת התש"ע, עמ' 1218   2
ק"ת התש"ע, עמ' 442   3
ס"ח התשנ"ז, עמ' 156   4
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"מפעיל מט"ש" - אדם שבהחזקתו מט"ש;

"שפכים אסורים" - שפכי תעשייה שמתקיים לגבי תכולתם אחד לפחות מן התנאים 
המפורטים בתוספת הראשונה;

"שפכים חריגים" - שפכים חריגים שאינם טעונים אישור ושפכים חריגים הטעונים 
אישור;

מן  לפחות  אחד  שריכוז  תעשייה  שפכי   - אישור"  טעונים  שאינם  חריגים  "שפכים 
המרכיבים שבהם המנויים בטור א' בתוספת השנייה, עולה על הערכים הנקובים 
לצדם בטור ב' בתוספת השנייה ואינו עולה על הערכים הנקובים לצדם בטור 

ג' בתוספת השנייה;

"שפכים חריגים הטעונים אישור" - שפכי תעשייה שריכוז אחד לפחות מן המרכיבים 
לצדם  הנקובים  הערכים  על  עולה  השנייה  בתוספת  א'  בטור  המנויים  שבהם 

בטור ג' בתוספת השנייה;

"תכנית ניטור" - תכנית דו–שנתית לבדיקת איכות שפכי המפעלים בתחום החברה 
המוזרמים למערכת ביוב לפי סעיף 4)א(;

וסילוקה(,  בבוצה  )שימוש  מים(  זיהום  )מניעת  המים  תקנות   - בוצה"  "תקנות 
התשס"ד-52004;

לטיהור  וכללים  קולחין  מי  איכות  )תקני  העם  בריאות  תקנות   - קולחין"  "תקנות 
שפכים(, התש"ע-62010 

מפעל לא יזרים למערכת הביוב של חברה, במישרין או בעקיפין, ולא ירשה לאחר  )א(    3
להזרים משטחו או באמצעות מיתקניו, שפכי תעשייה המכילים -

שפכים אסורים;  )1(

שפכים חריגים הטעונים אישור, בלא שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 10   )2(

נודע לחברה על הזרמת שפכים אסורים או שפכים חריגים באופן העלול למנוע  )ב( 
את יכולת טיהור השפכים או ניצול הקולחים, תודיע על כך מיד למט"ש הקולט את 

השפכים, לספק  מי הקולחין, לממונה שפכי תעשייה ולממונה סביבה 

חברה תכין אחת לשנתיים תכנית ניטור למפעלים שבתחומה שהתעורר לגביהם  )א(    4
אסורים  שפכים  או  חריגים  שפכים  המכילים  תעשייה  שפכי  מזרימים  הם  כי  חשש 

למערכת הביוב, בהיוועצות עם מפעיל המט"ש שאליו מוזרמים שפכי החברה 

בתכנית יפורטו, לגבי כל מפעל, מיקום נקודת הדיגום ואופן ביצוע הדיגום לפי  )ב( 
הוראות סעיף 6, וכן מספר הדיגומים והמרכיבים שיידגמו, ובלבד שמספר הדיגומים 
בשנה והמרכיבים שיידגמו לגבי מפעל המנוי בתוספת השלישית לא יפחתו מן הקבוע 
בתוספת האמורה, ולא יפחת מארבעה דיגומים בשנה לגבי מפעל שאינו מנוי בתוספת 
האמורה; בטרם תקבע החברה את סוג הדיגום למפעל )חטף או מורכב(, תבחן החברה 
בין השאר את אופן הזרמת השפכים במפעל, את סוג המזהמים במפעל ואת כמויות 
המים, ותוודא שסוג הדיגום שייבחר מייצג נכונה את איכות השפכים במפעל לגבי 

המרכיבים הנבדקים 

איסור הזרמה

תכנית ניטור 
והודעה למפעל

__________
ק"ת התשס"ד, עמ' 287   5

ק"ת התש"ע, עמ' 1018; התשע"א, עמ' 896   6
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הכינה חברה תכנית ניטור לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, תודיע על כך לכל מפעל  )ג( 
)ב(;  קטן  בסעיף  כאמור  בעניינו  המנויים  הפרטים  את  תפרט  וכן  בתכנית  המופיע 

הודעה כאמור תהיה ערוכה לפי נוסח טופס 1 שבתוספת הרביעית 

מפעל שקיבל הודעה לפי סעיף קטן )ג( רשאי להביא לפני החברה את טענותיו  )ד( 
בכתב בעניין תכנית הניטור בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה 

)ד( בצירוף  חברה תמסור למפעל את החלטתה בטענות שהועלו לפי סעיף קטן  )ה( 
נימוקים ופירוט השינויים בתכנית הניטור בעקבות טענותיו, אם נערכו, 7 ימי עסקים 

בטרם הגשת תכנית ניטור לאישור לפי סעיף קטן )ו(  

חברה תגיש תכנית ניטור, לאחר ביצוע הוראות סעיפים קטנים )ג( עד )ה(, לממונה  )ו( 
סביבה עם עותק לממונה שפכי תעשייה, תוך פירוט השינויים שביצעה לגבי תכנית 
הניטור שהוכנה לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ב( ובצירוף טענות המפעלים שהוגשו לפי 
סעיף קטן )ד(; תכנית הניטור טעונה אישור ממונה סביבה בכפוף להוראות כללים אלה, 
נקודת  מיקום  שינוי  הדיגומים,  מספר  שינוי  ניטור,  מתכנית  מפעלים  גריעת  ואולם 
הסביבה  ממונה  לאישור  שהוגשה  התכנית  תוכן  לגבי  הדיגום  אופן  ושינוי  הדיגום 

טעונים אישור ממונה שפכי תעשייה  

לא קיבל ממונה סביבה החלטה בעניין אישור תכנית הניטור בתוך 60 ימים ממועד  )ז( 
הגשתה, יראו את תכנית הניטור כמאושרת לעניין כללים אלה, והוראות סעיפים 6 

ו–7 יחולו בעניינה 

דחה ממונה סביבה את תכנית הניטור שהוגשה לאישורו כאמור בסעיף קטן )ו(,  )ח( 
מיום  ימים   60 בתוך  לאישורו  מתוקנת  ניטור  תכנית  החברה  תגיש  חלקה,  או  כולה 

קבלת ההודעה בדבר דחיית תכנית הניטור  

המפעלים  את  החברה  תדגום  כאמור,  המתוקנת  הניטור  תכנית  לאישור  עד  )ט( 
נכללו  אם  השלישית  התוספת  לפי  שנדחה,  בחלק  או  שנדחתה  בתכנית  שנכללו 
בתוספת  נכללו  לא  אם  תעשייה  שפכי  ממונה  הנחיות  לפי  או  האמורה,  בתוספת 
האמורה, ויראו תכנית זו כתכנית מאושרת זמנית לתקופה שלא תעלה על 60 ימים 
לגרוע  בלי  סביבה;  ממונה  של  לאישורו  מתוקנת  ניטור  תכנית  הגשת  מיום  נוספים 
החברה  הגישה  ולא  הימים   60 חלפו  מתוקנת,  ניטור  תכנית  להגיש  החברה  מחובת 
תכנית ניטור מתוקנת, רשאים ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה בהסכמה לקבוע 
לחברה תכנית ניטור שתהיה בתוקף עד לאישור תכנית ניטור מתוקנת שתגיש החברה  

חברה תעביר למפעל ולממונה שפכי תעשייה עותק מעודכן של תכנית הניטור  )י( 
המאושרת או המאושרת זמנית בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישורה לפי סעיפים קטנים 
)ז( או )ח(, ולא תבצע דיגומים לפי התכנית האמורה אלא בחלוף 7 ימי עסקים לפחות 

ממועד ההעברה האמור 

שינוי  על  להורות  בהסכמה,  רשאים,  תעשייה  שפכי  וממונה  סביבה  ממונה  )א(    5
בתכנית ניטור מאושרת של חברה, כולה או חלקה 

לגבי חברה יחולו הוראות אלה: )ב( 

תוך  לגביה  שאושרה  הניטור  תכנית  לשינוי  בקשה  להגיש  רשאית  חברה   )1(
פירוט השינויים המבוקשים בתכנית והנימוקים להם;

בקשה לפי פסקה )1( תוגש לאישורו של ממונה סביבה עם העתק לממונה   )2(
שפכי תעשייה; חברה תשלח למפעלים בתחומה שמתבקש שינוי הנוגע להם, 
את  להגיש  רשאים  כאמור,  הודעה  שקיבלו  מפעלים  הבקשה;  בדבר  הודעה 

תגובתם לשינויים המוצעים בתוך 15 ימי עסקים;

 שינוי תכנית
ניטור מאושרת
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4)י(  סעיף  הוראות  יחולו   ,)2( בפסקה  כאמור  בקשה  סביבה  ממונה  אישר   )3(
בשינויים המחויבים 

הניטור  תכנית  לשינוי  בקשה  חברה  הגישה   ,)2( בפסקה  האמור  אף  על   )4(
נקודת  מיקום  לשינוי  בתכנית,  לה  שאושרו  דיגומים  לגריעת  בקשה  הכוללת 
הדיגום או לגריעת מפעלים, לא יחליט ממונה סביבה בבקשה זו בטרם קיבל את 

אישורו של ממונה שפכי תעשייה 

לגבי מפעל יחולו הוראות אלה: )ג( 

מפעל רשאי להגיש לחברה בקשה לשינוי תכנית הניטור שאושרה לגביו,   )1(
המרכיבים  או  הדיגומים  מכמות  דיגומים  לגרוע  או  להוסיף  בקשה  לרבות 
שנקבעו לו בתכנית המאושרת, או לשינוי מיקום נקודת הדיגום; חברה תקבל 

החלטה בעניין הבקשה בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלתה  

לאישור  בקשה  תגיש  לשינוי,  הבקשה  את  לאשר  לנכון  החברה  ראתה   )2(
השינוי לתכנית הניטור לפי פרטי הבקשה, לפי הוראות סעיף קטן )ב(, בשינויים 
המחויבים, עם עותק למפעל שהגיש את הבקשה; חברה תמסור עותק מהחלטה 

בעניין הבקשה לשינוי תכנית הניטור למפעל שהגיש את הבקשה 

אושרה תכנית ניטור כאמור בסעיף 4, תפעל החברה בכפוף להוראות אלה:   6
דוגם מוסמך מטעם החברה יבצע את הדיגום;  )1(

בתוספת  ו–19   14  ,12 עד   10  ,7  ,6  ,2  ,1 בפרטים  המפורטים  במפעלים  הדיגום   )2(
הביוב  בשוחת  יבוצע  השלישית  בתוספת  מנויים  שאינם  ובמפעלים  השלישית 
האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב; נוכח מהנדס החברה 
לדעת כי לא ניתן לדגום את השוחה במיקום האמור, יבוצע הדיגום בזרם התעשייתי 

האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו;

בתוספת   18 עד  ו–15   13  ,9  ,8  ,5 עד   3 בפרטים  המפורטים  במפעלים  הדיגום   )3(
השלישית  יבוצע בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו, אלא אם כן 

נוכח מהנדס החברה כי לא קיים במפעל זרם כזה או שלא ניתן לדגום זרם זה;

דיגום לפי פסקאות )2( ו–)3( יהיה דיגום חטף או דיגום מורכב  בהתאם לתכנית   )4(
הניטור המאושרת  

הנדרשים  המרכיבים  לבדיקת  מוסמכת  למעבדה  הדגימות  את  תעביר  החברה  )א(    7
ובשים לב להוראות שמירת הבדיקות בספר 

קבלתן,  ממועד  ימים   30 בתוך  הבדיקות  תוצאות  את  למפעל  תשלח  החברה  )ב( 
בצירוף תעודות הבדיקה שהתקבלו מהמעבדה בעניינו 

חברה תתעד את פעולותיה כאמור בסעיפים 6 ו–7 ותשלח העתק מהם לכל אחד  )ג( 
מהמפורטים להלן לפי דרישתו - מפעל, ממונה סביבה או ממונה שפכי תעשייה  

לפי  המפעל  את  החברה  תחייב  ו–7   6 סעיפים  לפי  שבוצעו  ובדיקות  דיגומים  בעד    8
התעריף המפורט בפרט 5 בתוספת השלישית לכללי התעריפים  

על אף האמור בסעיף 6, נוכחה חברה לדעת כי קיים צורך ממשי ומיידי לדגום שפכי    9
מפעל שלא הוכנה לגביו תכנית ניטור או שלא לפי תכנית ניטור מאושרת או זמנית, 
רשאית היא לדגום את שפכי המפעל לפי סעיף 6; עשתה החברה כן, תעביר לממונה 
הדיגום,  ביצוע  ממועד  עבודה  ימי  מ–7  יאוחר  לא  סביבה,  וממונה  תעשייה  שפכי 

עדכון על ביצוע הדיגום לפי סעיף זה והסיבות לכך  

מיקום וסוג הדיגום

בדיקות

תשלומים בעד 
הדיגום והבדיקות

דיגום בלא תכנית
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יגיש  אישור  הטעונים  חריגים  שפכים  הביוב  למערכת  להזרים  המעוניין  מפעל  )א(    10
לחברה, בדואר רשום עם אישור מסירה, אחת לשלוש שנים, בקשה מנומקת בכתב 

ערוכה לפי נוסח טופס 2 שבתוספת הרביעית )בסעיף זה - הבקשה(  

חברה תעביר את הבקשה לתגובת ממונה סביבה בתוך 10 ימים מיום שקיבלה  )ב( 
אותה 

כי  לחברה  התברר  אם  זולת  בשינויים,  או  כלשונה  הבקשה  את  תאשר  חברה  )ג( 
מתקיימים אחד התנאים האמורים, בין אם מעצמה ובין אם ממונה סביבה הודיע לה 

על כך, בתוך 30 ימים ממועד העברתה לתגובתו:

קליטת שפכי המפעל במט"ש המטפל בהם לא תאפשר למט"ש לטהר את   )1(
כלל השפכים המטופלים בו או את הבוצה לערכים הקבועים בתקנות קולחין 

או בתקנות בוצה, לפי העניין;

השפכים  העזר,  מיתקני  או  במפעל  הגלם  חומרי  או  הייצור  תהליכי  בשל   )2(
עלולים להכיל מזהמים שאינם מורחקים בתהליכי הטיפול במט"ש וזאת בשים 

לב, בין השאר, להשפעתם על ניצול הקולחין 

שפכי  ספיקת  אם  לבקשה  לסרב  רשאית  חברה  )ג(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ד( 
המפעל או עומס שפכיו עולים על 10% מהספיקה או העומס מכלל שפכי החברה  

שאינו  גורם  של  מלאה  בבעלות  או  החברה  של  חלקית  בבעלות  המט"ש  אם   )ה( 
באופן  )ג(  קטן  סעיף  לפי  האישורים  את  המט"ש  מפעיל  עם  החברה  תתאם  החברה, 
ובתקנות  קולחין  בתקנות  הקבועים  לערכים  השפכים  את  לטהר  למט"ש  שיאפשר 
סביבה,  ממונה  במחלוקת  יכריע  המט"ש,  למפעיל  החברה  בין  הסכמה  באין  בוצה; 
בהתייעצות עם ממונה שפכי תעשייה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע את 

טענותיהם 

חברה תודיע למפעל על החלטתה בבקשה, בצירוף נימוקים, בתוך 60 ימים מיום  )ו( 
את  יראו  האמורה,  התקופה  בתוך  החלטתה  דבר  על  החברה  הודיעה  לא  שהוגשה; 
הבקשה כאילו אושרה; אושרה הבקשה, יום האישור ייחשב כיום שבו הגיש המפעל 

את הבקשה  

דחתה החברה את הבקשה או אישרה את הבקשה בשינויים, תנמק את החלטתה  )ז( 
בכתב ותודיע למפעל על זכותו להביא לפניה בכתב את טיעוניו כנגד החלטתה, בתוך 
15 ימים ממועד קבלת ההודעה, עם עותק לממונה סביבה; החברה תבחן את טענות 
המפעל ותודיע לו על החלטתה בעניינו בתוך 15 ימים ממועד הגשת טיעוני המפעל 

המותר   המרבי  הריכוז  יהיו  )ג(  קטן  סעיף  לפי  להזרמה  למפעל  שאושרו  ערכים  )ח( 
להזרמה על ידי המפעל 

)א(, מפעל המעוניין להזרים למערכת הביוב שפכים  על אף הקבוע בסעיף קטן  )ט( 
חריגים הטעונים אישור בריכוזים שונים מאלה שאושרו לו על פי סעיף זה או במועד 
סעיפים והוראות  נוספת  בקשה  לחברה  להגיש  רשאי  )א(,  שבסעיף  מזה   השונה 

קטנים )ב( עד )ח( יחולו בשינויים המחויבים 

שפכים  הזרים  המפעל  כי  ונמצא  אלה  לכללים   9 או   6 סעיף  לפי  דיגום  בוצע  )א(    11
בניגוד לאמור בסעיף 3, תחייב החברה את המפעל בתשלום לפי פרטים 3 ו–4 בתוספת 

השלישית לכללי התעריפים, לפי העניין 

הזרמת שפכים 
חריגים הטעונים 

אישור

תעריפים
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בוצע דיגום לפי סעיף 6 או 9 לכללים אלה ונמצא כי המפעל הזרים שפכים חריגים  )ב( 
שאינם טעונים אישור או שפכים חריגים הטעונים אישור שניתן לגביהם אישור לפי 
סעיף 10)ג( תחייב החברה את המפעל בתשלום לפי פרט 2 בתוספת השלישית לכללי 

התעריפים 

יוטלו  מד–מים,  מהם  אחד  בכל  מותקן  שלא  מפעלים  כמה  שבהם  במקרקעין  )ג( 
חיובים לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ב( על מפעלים אלה, יחד ולחוד 

ממועד  שחלפה  התקופה  בעד  יהיו  ו–)ב(  )א(  קטנים  בסעיפים  כאמור  חיובים  )ד( 
הדיגום האחרון לפי תכנית הניטור או בעד תקופה של 90 ימים שתחושב על בסיס 
ממוצע ספיקות שפכים שנקראו במפעל ובהעדר מד–שפכים כאמור, על בסיס ממוצע 
הקצרה  לפי  לדיגום,  שקדמה  החיוב  בתקופת  במפעל  שנקראו  יומיות  מים  צריכות 

מביניהן 

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בוצע דיגום לפי סעיף 9 לכללים אלה,  )ה( 
אישורו  את  לכך  קיבלה  כן  אם  אלא  זה  סעיף  לפי  בתשלום  מפעל  חברה  תחייב  לא 

מראש ובכתב של ממונה שפכי תעשייה 

קבלת  מיום  ימים   60 בתוך  זה  סעיף  לפי  חיוב  על  הודעה  למפעל  תשלח  חברה  )ו( 
תוצאות הדיגום או אישורו של ממונה שפכי תעשייה, לפי העניין, או במועד נדחה 
עריכת  אופן  את  השאר,  בין  תפרט,  החיוב  הודעת  מיוחדים;  נימוקים  בצירוף  אחר 
החיוב ותהיה ערוכה לפי נוסח טופס 3 שבתוספת הרביעית; מפעל רשאי להביא לפני 
החברה את טיעוניו כנגד הודעת החיוב, בכתב, בתוך 30 ימים ממועד קבלתה; החברה 
תבחן את טענות המפעל ותודיע לו על החלטתה בעניינו בתוך 30 ימים ממועד הגשת 

טיעוניו 

או  הרשאה  היתר,  משום  החיוב,  בפירעון  או  זה  סעיף  לפי  בתשלום  בחיוב  אין  )ז( 
הסכמה להזרמה בניגוד לכללים אלה 

על אף האמור בסעיף זה, חברה לא תחייב מפעל בשל הזרמת שפכים חריגים או  )ח( 
אסורים בהתבסס על תוצאות הדיגום הראשון שביצעה בשפכיו לפי כללים אלה או 

לפי הכללים הקודמים 

חברה תמציא לממונה שפכי תעשייה ולממונה סביבה בתום כל שנה, ולא יאוחר  )א(    12
מתום חודש מרס של השנה שאחריה, דוח שנתי המסכם את פעולותיה לפי סעיפים 4, 
6, 7, 9, 10 ו–11 וכן פירוט המקרים הידועים לחברה על הזרמת שפכים בניגוד לכללים 

אלה 

למעט  )א(  קטן  בסעיף  המפורט  הדוח  את  שלה  האינטרנט  באתר  תפרסם  חברה  )ב( 
פירוט סך החיובים לפי סעיף 11 לכללים, פעולות שהוגשו לגביהן תלונות לפי סעיף 
תלויים  משפטיים  הליכים  לגביהן  שקיימים  או  החלטה,  לגביהן  התקבלה  וטרם   13

ועומדים, וכן תעמידו לעיון הציבור במשרדיה  

מצא ממונה שפכי תעשייה כי החברה הפרה הוראות כללים אלה באופן מהותי  )א(    13
 11 סעיף  לפי  למפעל  שהוצאו  החיובים  ביטול  על  להורות  הוא  רשאי  יסודי,  או 
הקשורים להפרה האמורה, כולם או חלקם, ורשאי הוא להורות כי לתקופה מסוימת 
כל  למפעל;  העברתם  בטרם   11 סעיף  לפי  תשלום  דרישות  לאישורו  תעביר  החברה 

זאת, לאחר שנתן לחברה הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיה לפניו 

דיווח ופרסום

בירור תלונות מפעל
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מפעל רשאי להלין, בכתב, לפי סעיף 108 לחוק, על החלטות, הוראות ופעולות  )ב( 
תעשייה,  שפכי  ממונה  לפני  אלה  כללים  יישום  לעניין  מטעמה  מי  או  החברה  של 
לחברה  שנתן  לאחר  רשאי,  תעשייה  שפכי  ממונה  לו;  שנמסרו  מיום  ימים   60 בתוך 
הזדמנות סבירה להגיש את טענותיה, בכתב או בעל פה, לבטל, להשהות או לשנות 
את ההחלטה, ההוראה או הפעולה; הודעה על החלטת ממונה שפכי תעשייה תינתן 

בתוך זמן סביר מיום הגשת התלונה, אך לא יאוחר מ–180 ימים מיום קבלת התלונה 

על אף האמור בסעיף קטן )ב( - )ג( 

שפכי  ממונה  לפני  יידונו   7 עד   4 בסעיפים  המנויים  בעניינים  תלונות   )1(
תעשייה תוך היוועצות עם המוסמך;

בהגשת תלונה על הוראות סעיף 10 )א( עד )ה( ו–)ט(, יחולו הוראות סעיף 52   )2(
לחוק 

מצא ממונה שפכי תעשייה כי יש בהחלטתו בעניין תלונת המפעל כדי להשפיע  )ד( 
על מפעלים אחרים או על חברה או שיש בה עניין לציבור, תפרסם הרשות הממשלתית 
באתר האינטרנט את ההחלטה, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-71981 

על אף האמור בסעיפים 12)ב( ו–13)ד( לא יפורסם מידע שרשות ציבורית מנועה  )א(    14
חופש  חוק   - )להלן  התשנ"ח-81998  המידע,  חופש  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  מלמסור 
המידע(, ורשאים שלא לפרסם מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 

9)ב( לחוק האמור 

על פרסום מידע כאמור בסעיף קטן )א( יחולו הוראות סעיף 11 לחוק חופש המידע,  )ב( 
בשינויים המחויבים 

הודעות, החלטות ומסמכים אחרים שעל חברה למסור למפעל לפי סעיפים 4, 5, 7)ב(,    15
באמצעות  וכן  אישית,  במסירה  או  רשום  בדואר  למפעל  יישלחו  ו–11)ה(  ו–)ז(  10)ו( 

דואר אלקטרוני ובלבד שהמפעל לא התנגד לשליחה באמצעי זה   

אין בכללים אלה לגרוע מכל אחד מאלה: )א(    16
תקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים(, התשס"ג-92003,   )1(
לרבות סמכות נותן האישור לפיהן לקבוע החמרה ולהתיר הקלה של הערכים 

לפי תקנות 3 ו–4 לאותן תקנות;

תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מתכות ומזהמים אחרים(, התשס"א-102000,   )2(
לרבות סמכות ממונה לעניינן לאשר ריכוז מרבי לפי תקנה 3)ה( לאותן תקנות;

תעשייה(,  שפכי  של  הגבה  )ערכי  מים(  זיהום  )מניעת  המים  תקנות   )3(
התשס"ד-112003 

לעניין סעיף 10, אין בכללים אלה לגרוע מתנאים שנקבעו בהיתרים או ברישיונות  )ב( 
שניתנו למפעל לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-121968, או לפי חוק המים, לפי העניין 

ובלבד שמפעל הגיש בקשה לחברה כאמור בסעיף 10 

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 128   7
ס"ח התשנ"ח, עמ' 226   8

ק"ת התשס"ג, עמ' 1005   9
ק"ת התשס"א, עמ' 62   10

ק"ת התשס"ד, עמ' 36   11

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204   12

פרסום בכפוף לחוק 
חופש המידע

משלוח מסמכים 
מאת חברה 

שמירת דינים
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שפכים  שהזרים  מפעל  תחייב  חברה  ו–)ב(,  )א(  קטנים  בסעיפים  הקבוע  אף  על  )ג( 
אם  אף  ו–11   8 סעיפים  לפי  בתשלומים  אסורים,  ושפכים  אישור  הטעונים  חריגים 

ההזרמה הותרה לו בהיתרים או ברישיונות כאמור 

הכללים הקודמים - בטלים    17
תחילתם של כללים אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014( )להלן - יום התחילה(    18

כללים אלה יגברו על כל הסכם בין מפעל למט"ש ובין מפעל לחברה, שנחתמו  )א(    19
לפני יום התחילה; על אף האמור -

כהגדרתו  עבר  הסכם  הקודמים  לכללים   13 סעיף  לפי  לו  שאושר  מפעל   )1(
בכללים הקודמים, רשאי להמשיך ולנהוג לפי אותו הסכם, בתנאים ובתקופה 

שאושרו או נקבעו כאמור;

שהחלה  חברה  לבין  מפעל  בין  הסכם  לאשר  רשאי  תעשייה  שפכי  ממונה   )2(
לרבות  החברה,  פעילות  תחילת  יום  לפני  שנעשה  התחילה,  יום  אחרי  לפעול 
הארכה של הסכם שנחתם לפני אותו יום, אם שוכנע שהמפעל שילם תשלומים 
חד–פעמיים או שוטפים בעד המט"ש, שהם סבירים או מוצדקים בנסיבות העניין, 
תעשייה  שפכי  לממונה  ההסכם  לאישור  הבקשה  את  הגיש  שהמפעל  ובלבד 
בתוך ארבעה חודשים מיום התחילה או מיום תחילת פעילות החברה, המאוחר 

מביניהם; 

ממונה שפכי תעשייה לא יאשר את ההסכם לתקופה העולה על 15 שנים   )3(
או על תקופת ההסכם, לפי המוקדם;

אישר ממונה שפכי תעשייה את ההסכם, יראו את ההסכם, בכפוף לתנאים   )4(
שהוא התנה, כבא במקום התעריפים שנקבעו לשפכים בכללי התעריפים 

הוגשה או אושרה תכנית ניטור למפעל לפי הכללים הקודמים לפני יום התחילה,  )ב( 
בשינויים  אלה  כללים  עליה  ויחולו  אלה  כללים  מכוח  הוצאה  כאילו  אותה  יראו 

המחויבים 

תגיש  התחילה,  יום  לפני  4)א(  בסעיף  כאמור  ניטור  תכנית  חברה  הגישה  לא  )ג( 
החברה תכנית ניטור כאמור בתוך 90 ימים מיום התחילה 

ניתן למפעל אישור כאמור בסעיף 6)ה( לכללים הקודמים, יעמוד האישור בתוקף  )ד( 
למשך 12 חודשים מיום התחילה 

תוספת ראשונה
)סעיף 1 - ההגדרה שפכים אסורים וסעיף 3)א()1((

שפכים אסורים

הנמדד  שהערך  ובלבד  אסורים,  שפכים  הם  מאלה  יותר  או  אחד  המכילים  שפכים    1
שדווחה  כפי  הבדיקה  אי–ודאות  ערך  בצירוף  זו  בתוספת  הקבוע  הערך  על  עולה 

המעבדה:

נוזלים בעלי ערך הגבה )pH( נמוך מ–0 6 או גבוה מ–0 10 בבדיקת שדה;  )1(

חומר העלול לגרום בדרך כלשהי להפרעה משמעותית באיסופם או בטיפולם   )2(
של השפכים במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר, לרבות מוצקים 
או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים לשקוע או שלא להיגרף, לרבות שאריות 
עוגת סינון, אספלט, פגרי בעלי חיים, גבבה, אפר, חול, בוץ, קש, שארית עיבוד 

ביטול

תחילה

הוראת מעבר
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נוצות,  סמרטוטים,  זכוכית,  מתכת,  חלקי  נוי,  גזם  שארית  בתעשייה,  שבבי 
פלסטיקה, עץ, דם מלא, תוכן קיבת בהמות, עצמות, שיער ושאריות עור, קרביים, 
או  ריסוק  שעברו  ובין  שלמים  הם  אם  בין  חד–פעמיים,  וכלים  לחים  מגבונים 

קיצוץ;

מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מילימטר;  )3(

נוזלים בטמפרטורה העולה על 40º צלסיוס;  )4(

 20º שבין  בטמפרטורות  לצמיגה  או  למוצקה  ולהפוך  לשקוע  העלולה  פסולת   )5(
צלסיוס ל–40º צלסיוס;

נוזל, מוצק או גז העלול לגרום ליצירת תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב   )6(
של החברה או של כל גורם אחר;

כלל פחמימנים הלוגניים מומסים )DOX( המבוטא ככלורידים, בריכוז העולה   )7(
על 1 מיליגרם לליטר;

כלור חופשי בריכוז העולה על 5 0 מיליגרם לליטר;  )8(

פנולים או קריזולים בריכוז העולה על 3 מיליגרם לליטר;  )9(

פוליפנולים בריכוז העולה על 100 מיליגרם לליטר;  )10(

ציאנידים כללי בריכוז מעל 5 0 מיליגרם לליטר;  )11(

שמן מינרלי בריכוז העולה על 20 מיליגרם לליטר;  )12(

שמנים ושומנים כללי בריכוז העולה על 250 מיליגרם לליטר;  )13(

שומנים הניתנים להפרדה בריכוז כולל העולה על 100 מיליגרם לליטר;  )14(

כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים )TDS( בריכוז כולל העולה על 3,500   )15(
מיליגרם לליטר;

מיליגרם   30 על  העולה  בריכוז  מתכות,  ציפוי  למפעל  מרחפים  מוצקים  כלל   )16(
לליטר;

ריכוז ה–COD הגדול פי 4 ויותר מריכוז ה–BOD, ובלבד שריכוז ה–COD יעלה   )17(
על הערך המופיע בטור ב' שבתוספת השנייה;

;TSS–שיפחת מ–70% מריכוז ה VSS ריכוז  )18(

סולפיד מומס בריכוז העולה על 1 מיליגרם לליטר או ערך אחר שקבע ממונה   )19(
סביבה תוך היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה;

במים  ריכוזם  מעל   SO4–כ לליטר  מיליגרם   200 על  העולה  בריכוז  סולפאטים   )20(
המסופקים למפעל או בריכוז העולה על 500 מיליגרם לליטר כ–SO4, לפי הגבוה 

או ערך אחר שקבע ממונה סביבה תוך היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה;

במים  ריכוזם  מעל   Cl–כ לליטר  מיליגרם   200 על  העולה  בריכוז  כלורידים   )21(
המסופקים למפעל או בריכוז העולה על 430 מיליגרם לליטר, לפי הגבוה;

נתרן בריכוז העולה על 130 מיליגרם לליטר כ–Na מעל ריכוזו במים המסופקים   )22(
למפעל או בריכוז העולה על 230 מיליגרם לליטר, לפי הגבוה;
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פלואורידים בריכוז העולה על 6 מיליגרם לליטר;  )23(

בורון בריכוז העולה על 5 1 מיליגרם לליטר;  )24(

דטרגנטים  או  לליטר  מיליגרם   1 על  העולה  בריכוז  )נוניונים(  קשים  דטרגנטים   )25(
רכים )אניונים( בריכוז העולה על 40 מיליגרם לליטר;

ב'  בטור  הרשום  הריכוז  על  העולה  בריכוז  להלן  א'  בטור  המפורטים  חומרים   )26(
שלצדם:

טור א'
שם החומר

טור ב'
ריכוז - מיליגרם לליטר

)Zn( 3 או 3 מעל למי הרקע, הגבוה מבניהםאבץ

)As( 1 0ארסן

)Sn( 2בדיל

)Be( 50 0בריליום

)V( 50 0ונדיום

)Al( 25חמרן

)Ag( 1 0כסף

)Hg( 05 0כספית

)Cr+6( 5 0כרום שלוש ערכי

)Cr+6( 10 0כרום שש ערכי

)Li( 3 0ליתיום

)Mo( 15 0מוליבדן

 )Mn( 1 או 5 0 מעל למי הרקע, הגבוה מבניהםמנגן

)Cu( 1 או 1 מעל למי הרקע, הגבוה מבניהםנחושת

)Ni( 5 0ניקל

)Se( 05 0סלניום

)Pb( 5 0עופרת

)Cd( 1 0קדמיום

)Co( 1קובלט

שהזרמתם  מסוימת,  חברה  של  תחומה  לגבי  הורה  הרשות  שמנהל  חומרים   )27(
למערכת הביוב עלולה להסב לה נזק; מנהל הרשות ימסור הודעה בדבר חומרים 
אלה לממונה סביבה ויפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של הרשות ובלבד 
יכול  כאמור  קביעה  זה;  בעניין  עמדתו  את  להביע  האפשרות  לציבור  שניתנה 
זו בריכוז המותר להזרמה למערכת  שתהיה לגבי חומרים המפורטים בתוספת 

השפכים ויכול שתהיה לגבי חומרים שאינם מפורטים בתוספת זו 
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תוספת שנייה
)סעיף 1 - הגדרת שפכים חריגים שאינם טעונים אישור, שפכים חריגים הטעונים אישור, 

סעיפים 3)א()2(, 11)ב( ופרט )17( בתוספת הראשונה(

שפכים חריגים

שפכים המכילים אחד או יותר מאלה הם שפכים חריגים , ובלבד שהריכוז של מרכיב בטור 
א' הנמדד עולה על הריכוז המפורט לצדו בטור ב' או ג', לפי העניין בצירוף ערך אי–ודאות 

הבדיקה כפי שדיווחה המעבדה:

טור א'
מרכיב

טור ב'
ריכוז - מיליגרם לליטר

טור ג'
ריכוז - מיליגרם לליטר

)TSS( 4001,000כלל מוצקים מרחפים

)COD( 8002,000צריכת חמצן כימית

50100חנקן קיילדל*

*P–1530זרחן כ

* הזרמה למט"ש המרחיק חנקן או זרחן 

תוספת שלישית
)סעיף 4(

ניטור איכות שפכי מפעלים

טור א'
מגזר תעשייתי/תחום פעילות

טור ב'
מספר דיגומים 

מזערי בשנה
טור ג'

מרכיבים לבדיקה

מוסכים )מכונאות )1(
רכב( ותחנות רחיצה 

בלא מחזור מים

4 ,TSS 105°C ,שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות ,pH
VSS, לתחנות רחיצה בלבד: דטרגנטים

אולמות אירועים, )2( 
מסעדות, קניונים

שמנים ושומנים, TSS 105°C ,COD ,pH, כלורידים, 4
נתרן

מפעלי מזון )3( 
ומשקאות

שמנים ושומנים, COD ,pH ,TSS 105°C, כלורידים, 4
נתרן, חנקן קיילדל )TKN(, זרחן כללי, סולפיד מומס 

)ביקבים(

מפעל תעשייתי - )4( 
מזון 

4 ,BOD ,COD ,pH ,TSS 105°C ,VSS ,שמנים ושומנים
כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל )TKN(,  זרחן כללי, סריקת 

מתכות כבדות

משחטות, בתי )5( 
מטבחיים, בתי 

נחירה, עיבוד דגים

שמנים ושומנים, COD ,pH ,TSS 105°C, חנקן קיילדל 4
)TKN(, זרחן כללי, כלורידים, נתרן, סולפיד מומס, 

BOD ,מוליכות חשמלית

טקסטיל כולל הלבנה )6( 
או צביעה

4 )DOX( ,כלורידים, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים
COD ,BOD5, סריקת מתכות כבדות, סולפאט, סולפיד 

TSS 105°C ,VSS ,דטרגנטים ,pH ,מומס

טקסטיל בלא הלבנה )7( 
או צביעה

4 ,pH ,TSS 105°C ,VSS ,סריקת מתכות כבדות ,COD
כלורידים, דטרגנטים
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טור א'
מגזר תעשייתי/תחום פעילות

טור ב'
מספר דיגומים 

מזערי בשנה
טור ג'

מרכיבים לבדיקה

מפעלי ציפוי מתכות )8( 
וטיפול פני שטח

סריקת מתכות כבדות TSS 105°C ,VSS, שמן מינרלי  6
)אם קיים עיבוד שבבי(, pH, סריקה דו–שנתית כמותית 

של VOC ו–S-VOC, כלורידים,  סולפאט, סולפיד מומס, 
 כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים

)DOX(, COD

מפעל ביטחוני )9( 
המייצר, מעבד או 

משתמש בחומר נפץ

4 COD ,TSS 105°C ,שמן מינרלי ,pH ,נוכחות חומרי נפץ
VSS, סריקת מתכות כבדות, סריקה דו–שנתית כמותית 
של VOC  ו–S-VOC, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים 

)DOX(, כלורידים, ציאנידים

כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפיד מומס, pH, 4מכבסות)10( 
דטרגנטים אניונים, TSS 105°C ,VSS, במכבסות ניקוי 

 VOC יבש גם: סריקה  חד–שנתית כמותית של

שמן מינרלי, pH ,COD ,MTBE, BTEX, סריקה  חד– 4תחנות תדלוק)11( 
  S-VOC–ו  VOC שנתית כמותית של

רפת או חזיריה או )12( 
לול

COD, כלורידים, נתרן, pH, חנקן כללי כ–N, חנקן קיילדל 4
)TKN(,  זרחן כללי כ–TSS 105°C כ–p, בורון

מפעלי עיבוד עורות )13( 
או בורסקאות

סריקת מתכות כבדות, סולפיד מומס, סולפאט, כלורידים, 4
COD ,TSS 105°C ,VSS ,pH

אשפה - 4תחנות מעבר)14( 
חומרים מסוכנים - 6

שמן מינרלי,  שמנים ושומנים, סריקת מתכות כבדות,  
COD ,BOD ,TSS 105°C ,VSS ,pH, חנקן קיילדל, 

)TKN( זרחן כללי, כלורידים, BOD, סולפיד מומס

סריקת מתכות כבדות, COD ,TSS 105°C ,pH ,VSS, 4בתי דפוס)15( 
 ,S-VOC–ו VOC סריקה חד–שנתית כמותית של

כלורידים

מפעלי כימיה: )16( 
פרמצבטיקה, ייצור 

כימיקלים, דבקים 
וצבעים, דטרגנטים, 

ממיסים, חומרי 
הדברה, פטרוכימיה, 

פלסטיק

 צריכת מים קטנה
מ–5,000  לשנה - 6
צריכת מים גדולה 

מ–5,000 מטר מעוקב 
לשנה - 12

 סריקת מתכות כבדות, COD ,BOD5, שמן מינרלי,
TSS 105°C ,VSS ,pH , פחמימנים הלוגנים מומסים  

)DOX(, חנקן קיילדל )TKN(, זרחן כללי, סריקה כמותית 
של VOC ו–S-VOC, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, 

כלורידים
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טור א'
מגזר תעשייתי/תחום פעילות

טור ב'
מספר דיגומים 

מזערי בשנה
טור ג'

מרכיבים לבדיקה

קוסמטיקה )17( 
ותמרוקים

צריכת מים קטנה 
מ–1,000 מטר מעוקב 

לשנה - 4
 צריכת מים גדולה

מ–1,000 מטר מעוקב 
לשנה - 6

 ,TSS 105°C ,VSS ,pH ,שמן מינרלי ,COD ,BOD5
פחמימנים הלוגנים מומסים  )DOX( חנקן קיילדל 

VOC זרחן כללי, סריקה דו–שנתית כמותית של ,)TKN( 
ו–S-VOC  , כלורידים, בורון

COD ,BOD5 ,TSS 105°C ,VSS, סריקת מתכות כבדות 4בתי חולים)18( 
 ,S-VOC–ו VOC סריקה כמותית של ,pH ,כלורידים

דטרגנטים

COD ,BOD5, TSS 105°C, VSS, כלורידים, נתרן,  pH, 4בתי מלון)19( 
בורון, דטרגנטים

תוספת רביעית
)סעיפים 4)ג(, 10)א( ו–11)ו((

טופס 1
)סעיף 4)ג((

הודעה על דיגום שפכי המפעל

תאריך_______________________

לכבוד

____________________________

      )להלן - המפעל(

הנדון: כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, 
התשע"ד-2014 

תאגידי  כללי  לפי  התאגיד,  של  הניטור  בתכנית  נכלל  המפעל  כי  לידיעתך  להביא  הריני 
מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"ד-2014 )להלן - הכללים(; 

הדיגום ייעשה כמפורט להלן:

תהיה:  לכללים,  ו–)3(   )2(6 סעיפים  לפי  הדיגום  נקודת  במפעלך  כי  עולה  מבדיקתנו 
_____________________________

הייצור  ותהליכי  השפכים  בחינת  לאחר  ייקבע   ,)4(6 סעיף  להוראות  בכפוף  הדיגום,  אופן 
חטף/מורכב,  דיגומי  יהיו  במפעל  שייעשו  הדיגומים  לדיגום(   המרכיבים  )לרבות  במפעל 
_________________________________________________________________ האלה:  מהסיבות  השאר,  בין  וזאת, 

 _____________________________________________________________________________________________________________



קובץ התקנות 7387, כ"ח בסיוון התשע"ד, 2014 6 26  1354

מספר הדיגומים שנקבעו למפעל בשנה:

המרכיבים שיידגמו במפעל הם:

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ולפי  בכללים  לקבוע  בכפוף  והבדיקות  הדיגומים  בעד  בתשלום  יחויב  המפעל  לידיעתך, 
ביוב(,  או  מים  מערכות  והקמת  וביוב  מים  לשירותי  )תעריפים  וביוב  מים  תאגידי  כללי 

התש"ע-132009, כמפורט בטבלה להלן:

יחידותמרכיב נבדק
ערך מרבי מותר 

להזרמה לביוב
עלות בדיקת 

המרכיב הנבדק

דיגום )חטף/מורכב(

לידיעתך: 

תכנית  בעניין  טענותיך  את  החברה  לפני  להביא  רשאי  אתה  לכללים,   4 סעיף  לפי    1
הדיגום  נקודת  שיידגמו,  המרכיבים  הדיגומים,  מספר  לעניין  לרבות  בכתב,  הניטור, 
הניטור  תכנית  של  התאמתה  בשאלת  זה  ובכלל  הניטור,  תכנית  לפי  הדיגום  וסוג 
הנוגעות  אסמכתאות  הצגת  )תוך  דין  כל  לפי  למפעל  שניתנו  הקלות  או  להוראות 

לעניין(, בתוך 15 ימי עסקים מקבלת הודעה זו 

אתה רשאי לפנות לחברה בבקשה לאשר הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור לפי    2
סעיף 10 לכללים 

_________________________________
              שם החברה ופרטי החותם

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 442   13
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טופס 2

)סעיף 10)א((

תאריך:______________________

בקשה להזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור על פי סעיף 10 לכללי תאגידי מים וביוב 
)שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"ד-2014 

לכבוד

תאגיד __________________

מאת:

אני מבקש אישור להזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור למערכת הביוב לפי הטבלה הזו:

מרכיב

ריכוז מרבי 
להזרמה )מיליגרם 

לליטר(

תאריכי הזרמה 
מבוקשים )למשך 

תקופה של עד 
שלוש שנים מיום 

הבקשה(

ספיקה יומית 
מרבית )מטר 

מעוקב(

ספיקה יומית 
ממוצעת )מטר 

מעוקב(

ספיקה חודשית 
ממוצעת )מטר 

מעוקב(

COD

TSS

N

P

ידוע לי כי -

ערכים אלה, אם יאושרו, יהיו הריכוז והספיקה המרביים המותרים להזרמה     1

כקבוע   3 פרט  לפי  בתשלום  אחויב  מאלה,  גבוהים  ערכים  אזרים  אם  כי  לי  ידוע    2
בתוספת השלישית בכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת 

מערכות מים או ביוב(, התש"ע-142009 

                             על החתום
                                                        מנהל המפעל

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 442   14
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טופס 3
)סעיף 11)ו((

הודעת חיוב

תאריך______________

לכבוד

____________________
)להלן - המפעל(

הנדון: הודעת תשלום בעד הזרמת שפכי תעשייה

חריגים/ שפכים  נמצאו   __________ בתאריך  במפעל  שנערך  בדיגום  כי  להודיעך  הריני 
אסורים כהגדרתם בכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, 

התשע"ד-2014 )להלן - הכללים(, לפי המפורט בטבלה להלן:

שפכים חריגים:

יחידותמרכיב נבדק
ערך מרבי מותר 

להזרמה לביוב
ערך שנמצא 

בדגימת השפכים
ערך בשפכי 

מט"ש

ערך בקולחים 
היוצאים 
מהמט"ש

בעד החריגות המפורטות לעיל, על המפעל לשלם את התעריפים האלה לפי הפירוט שלהלן:

ספיקת השפכים בכניסה למט"ש: ___________ מטר מעוקב יומי;

תאגידי  לכללי  השלישית  בתוספת   2 בפרט  הנוסחה  לפי  לחיוב  חריגים  שפכים  תעריף 
 מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, התש"ע-152009

)להלן - כללי התעריפים(:______ שקלים חדשים למטר מעוקב;

)כלל  הדיגום  נקודת  מיקום  לפי  המים  צריכת  כמויות  לפי  לחיוב  חריגים  שפכים  תעריף 
השפכים או זרם תעשייתי אחוד, כמפורט בסעיף 6 לכללים(, לפי הנוסחה המפורטת בפרט 2 

בתוספת השלישית בכללי התעריפים: ________ שקלים חדשים למטר מעוקב;

בכללים:  3)א()2(  לסעיף  בניגוד  אישור  הטעונים  חריגים  שפכים  הזרמת  על  לחיוב  תעריף 
_______ שקלים חדשים למטר מעוקב;

תעריף שפכים אסורים לחיוב לפי הפירוט להלן:
__________

ק"ת התש"ע, עמ' 442   15



1357 קובץ התקנות 7387, כ"ח בסיוון התשע"ד, 2014 6 26 

תעריף הביוב של החברה: ______________ שקלים חדשים למטר מעוקב;

יחידותמרכיב נבדק
ערך שנמצא בדגימת 

השפכים
אחוז חריגה המותר 

להזרמה בכללים
הכפלת תעריף הביוב 

לפי חריגה

ערך מרבי להכפלה בתעריף הביוב )כפול 2, 4 או 6(_________

תקופת החיוב:_____________

כמות המים/שפכים לחיוב: ___________מטר מעוקב;

סך הכול חיוב על הזרמת שפכים חריגים: __________________

סך הכול חיוב על הזרמת שפכים אסורים: __________________

סך הכול לתשלום: ____________________

לידיעתך! אתה רשאי להביא לפני החברה את טענותיך בעניין הודעת החיוב, בכתב, בתוך 
30 ימים מקבלת הודעה זו; יצוין כי אתה רשאי גם להשיג על החלטת החברה לפני ממונה 
שפכי תעשייה, בתוך 60 ימים מקבלתה, לפי סעיף 11)ב( לכללים, אך זאת רק לאחר פנייה 

מקדימה לחברה כאמור 

י"ב בסיוון התשע"ד )10 ביוני 2014(
)חמ 3-4206(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה( )מס' 2(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-11962 
)להלן - החוק(, ובהתאם לסעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001, 

קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות    1
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה(, התשע"א-32010 )להלן - הכללים העיקריים( - 

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 219   1

ס"ח התשס"א, עמ' 454   2
ק"ת התשע"א, עמ' 64; התשע"ד, עמ' 390   3
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אחרי ההגדרה "הפרשי הצמדה", "מדד" ו"תשלומי פיגורים" יבוא:  )1(

""הרשות" - הרשות הממשלתית למים ולביוב שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק 
המים, התשי"ט-41959;";

אחרי ההגדרה "יחידת דיור" יבוא:  )2(

""כללי קיצוב המים" - כללי המים )השימוש במים באזור קיצוב(, התשל"ו-51976;";

אחרי ההגדרה "מד–שפכים" יבוא:  )3(

כבעל,  ממנה  בחלק  או  דיור  ביחידת  המחזיק  אדם   - הדיור"  ביחידת  ""מחזיק 
ארעי  באורח  המתגורר  אדם  למעט  אחרת,  בדרך  או  כבר–רשות  כשוכר, 

בבית מלון, בית הארחה או במיתקני קיט ונופש אחרים;";

אחרי ההגדרה "נכס אחר" יבוא:  )4(

""ספק" - כהגדרתו בכללי קיצוב המים;";

ההגדרה "נכס המיועד לצורכי ציבור" - תימחק;  )5(

של  מלאה  בבעלות  המצויה  חברה  "או  יבוא  בסופה  מקומית",  "רשות  בהגדרה   )6(
רשות מקומית כאמור;" 

בסעיף 8 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   2
חיוב  לצורך  המרביות  המים  כמויות  השלישית,  בתוספת  האמור  אף  ")ב1( על 
בעד  השלישית,  בתוספת  המנויות  המקומיות  ברשויות  הביוב  באגרת  דיור  יחידת 
שנה  באותה  בנובמבר  ב–30  ומסתיימת  שנה  בכל  באפריל  ב–1  המתחילה  תקופה 
)להלן - תקופת החיוב(, יחושבו לפי כמויות מים ממוצעות יומיות שנמדדו בתקופה 
המתחילה ב–1 בדצמבר בשנה הקודמת לתקופת החיוב ומסתיימת ב–31 במרס בשנה 
בתקופת  הימים  כל  סך  של  במכפלה  החורף(,  תקופת   - )להלן  החיוב  תקופת  שבה 
החיוב )להלן - כמות מים לחיוב בתקופת הקיץ( או כמות המים שנקראה במד–המים 

של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החיוב, לפי הנמוך מביניהם 

המקומיות  ברשויות  הביוב  באגרת  דיור  יחידת  חיוב  לצורך  המים  )ב2( כמויות 
המנויות בתוספת השלישית בעד תקופת החורף, יחושבו לפי כמות המים שנקראה 

במד המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החורף במכפלה של 9 0 

)ב3( מחזיק ביחידת דיור ברשויות המקומיות המנויות בפרטים 18, 43 ו–48 בתוספת 
מיעוט  קו  בתחום  שייכללו  מקומיות  ברשויות  דיור  ביחידת  מחזיק  או  הראשונה 
משקעים כמשמעותו בסעיף 8ד)3( לכללי קיצוב המים, רשאי להגיש לרשות המקומית 
גינון  השקיית  בעקבות  ביוב  באגרת  חיובו  לצורך  המים  כמויות  להפחתת  בקשה 
טופס  למלא  ניתן  השישית;  בתוספת  הקבוע   1 טופס  לפי  הערוכה  בקשה  באמצעות 

כאמור גם בטופס אלקטרוני דרך קישור באתר האינטרנט של הרשות המקומית 

)ב4( מצאה רשות מקומית כי כמות המים לחיוב מחזיק ביחידת דיור אינה משקפת את 
שימושיו ביחידת הדיור, רשאית היא לדרוש ממנו להגיש בקשה לצורך חיובו באגרת 
הביוב באמצעות בקשה הערוכה לפי טופס 1 הקבוע בתוספת השישית; בדרישה כאמור 
יצוין כי ניתן למלא טופס כאמור גם בטופס אלקטרוני דרך קישור באתר האינטרנט של 

הרשות המקומית; לדרישה כאמור יצורפו נימוקי הרשות המקומית 

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169   4

ק"ת התשל"ו, עמ' 2415   5

תיקון סעיף 8
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)ב5( אין באמור בסעיפים קטנים )ב1( עד )ב4( לגרוע מזכותו של מחזיק ביחידת דיור 
ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית לפעול להפחתת אגרת הביוב לפי 

סעיף 11 "

במקום סעיף 9 בכללים העיקריים יבוא:   3

נתון "חובת מסירת מידע כל  דרישתה,  לפי  המקומית,  לרשות  ימסור  ספק  9  )א( 
בנכס  שנצרכה  המים  כמות  קביעת  לצורך  מידע  ופרט 
האמור  ובאופן  כמפורט  מידע  זה  ובכלל  בתחומו  המצוי 

בסעיפים 6)ב( ו–)ד( לכללי קיצוב המים, בהתאמה 

לא התקבל מידע כאמור בסעיף קטן )א( בידי הרשות  )ב( 
סעיף לפי  הדרישה  ממועד  ימים   30 בחלוף   המקומית 

חלקי  מידע  בידה  התקבל  שבהם  במקרים  או  )א(,  קטן 
להשלים  סירב  והספק  בנכס  המחזיק  חיוב  מאפשר  שאינו 
את המידע הדרוש לרשות המקומית לצורך החיוב, תפנה 
תוך  בכך,  אותה  ותיידע  בכתב  לרשות  המקומית  הרשות 
זה  ובכלל  בעניין  בידה  המצויים  המסמכים  כל  צירוף 

העתקים מפניותיה לספק והתייחסות הספק "

אחרי סעיף 9 לכללים העיקריים יבוא:   4

נוכחה הרשות, לאחר בחינת פניית רשות מקומית לפי "חיוב לפי הערכה 9א  )א( 
סעיף קטן 9)ב(, כי אין באפשרות הרשות המקומית לחייב 
מהספק,  כך  לצורך  הנדרש  המידע  בהעדר  ביוב  באגרת 
רשאית היא להורות לרשות המקומית לחייב את המחזיקים 
בנכס, שלגביהם אין  המידע הנדרש, באגרת ביוב שתחושב 
לפי גודל יחידת הדיור או לפי מספר הנפשות המתגוררות 
בה, לפי שיקול דעתה ובלבד ששמעה קודם לכן את טיעוני 

הרשות המקומית בעניין 

מחזיק בנכס רשאי לפנות אל הרשות המקומית לעדכון  )ב( 
כאמור  החיוב  חלף  הביוב  אגרת  לחישוב  המים  כמויות 

בסעיף קטן )א( ובלבד שעמד בכל אלה:

הנוגעים  המים  חשבונות  את  לבקשתו  צירף   )1(
לעניין שלפיהם חייב אותו הספק;

דרישת  לפי  זה  בעניין  אחר  מסמך  כל  צירף   )2(
הרשות המקומית;

המקומית  שהרשות  מיום  חודשים   12 חלפו  לא   )3(
הוציאה את דרישת החיוב 

רשות מקומית שביצעה עדכון בחיוב הצרכן לפי סעיף  )ג( 
בצירוף  העניין,  לפי  הצרכן,  את  תחייב  או  תזכה  )ב(,  קטן 
הרשויות  חוק  לפי  פיגורים  ותשלומי  הצמדה  הפרשי 
חובה(,  תשלומי  על  הצמדה  והפרשי  )ריבית  המקומיות 

התש"ם-61980 "

החלפת סעיף 9

הוספת סעיף 9א

__________
ס"ח התש"ם, עמ' 46   6
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בסעיף 12 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   5
לפי  יחושב  אלה  לכללים  ו–11  )ב4(  עד  8)ב1(  סעיפים  לפי  ביוב  באגרת  ")ד( חיוב 

תעריף למטר מעוקב שפכים כמפורט בתוספת השלישית "

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -   6
בכותרת, במקום "8)ב(" יבוא "8" ואחרי "11" יבוא "12";  )1(

במקום סעיף 3 יבוא:  )2(

"המועצה האזורית 
חבל מודיעין

3  אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית חבל מודיעין תחושב 
שקלים  ב–59 3  בנכס  שנצרכה  המים  כמות  של  כמכפלה 

חדשים למטר מעוקב שפכים;";

במקום סעיף 5 יבוא:  )3(

"המועצה האזורית 
חוף השרון

תחושב  השרון  חוף  אזורית  במועצה  לנכס  הביוב  5  אגרת 
כמכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס בשקלים חדשים 
ושמתחזקת  הנכס  את  המשמשים  הביוב  שלבי  לפי 
שקלים   1 24 של  בסך  הון  החזר  רכיב  ובתוספת  המועצה, 

חדשים כמפורט בטבלה שלהלן:

      הסכום בשקלים חדשים

   מיתקן טיהור      ביב מאסף   ביב ציבורי   סוג הנכס       

10 1";44 180 1כל הנכסים

במקום סעיף 6 יבוא:  )4(

"המועצה האזורית 
לב השרון

תחושב  השרון  לב  האזורית  במועצה  לנכס  הביוב  6  אגרת 
שקלים  ב–68 3  בנכס  שנצרכה  המים  כמות  של  כמכפלה 

חדשים למטר מעוקב שפכים ";

במקום סעיף 8 יבוא:  )5(

"המועצה האזורית 
עמק יזרעאל

8  אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית עמק יזרעאל תחושב 
בסכומים  בנכס,  שנצרכו  מים  מעוקב  מטר  של  כמכפלה 

הקבועים בטבלה שלהלן:

      הסכום בשקלים חדשים

   מיתקן טיהור    ביב מאסףביב ציבורי   סוג הנכס       

81 0";95 050 1כל הנכסים

סעיף 9)ב( - יימחק;  )6(

בסעיף 11, סעיפים קטנים )ב( עד )ה( - יימחקו;  )7(

בטבלה שבסעיף 21)א(, בשורה המסומנת )1(, במקום "למגורים" יבוא "לכל נכס";  )8(

בסעיף 24, במקום "מועצה האזורית מטה יהודה" יבוא "המועצה האזורית חבל   )9(
יבנה";

בטבלה שבסעיף 28)א(, בשורה המסומנת )1(, במקום "מגורים" יבוא "לכל נכס"   )10(

תיקון סעיף 12

תיקון התוספת 
השלישית
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במקום התוספת החמישית יבוא:   7

"תוספת חמישית
)סעיף 19)ב((

תחושב  הראשונה  בתוספת  המנויות  המקומיות  ברשויות  לרפת  הביוב  אגרת  )א( 
באופן הזה:

 רשויות מקומיות המנויות
בתוספת השלישית

 רשויות מקומיות שאינן מנויות
בתוספת השלישית

בתוספת  הנקובה  הביוב  אגרת 
השלישית, בתוספת של 95 1  שקלים 
שנמדד  מים  מעוקב  למטר  חדשים 
ומכון  ההמתנה  לחצר  בכניסה 
חדשים  שקלים   3 08 או  החליבה 

למטר מעוקב שפכים 

אגרת הביוב ליחידת דיור הנקובה 
 1 95 של  בתוספת  העזר  בחוקי 
מים  מעוקב  למטר  חדשים  שקלים 
ההמתנה  לחצר  בכניסה  שנמדד 
שקלים   3 08 או  החליבה  ומכון 

חדשים למטר מעוקב שפכים

על אף האמור בפרט )א(, רפת ברשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה,  )ב( 
את  שפכיה  על  להחיל  בבקשה  בתחומה  המקומית  הרשות  אל  לפנות  רשאית 

סעיף 11א "

אחרי התוספת החמישית לכללים העיקריים יבוא:   8

"תוספת שישית
)8)ב3( ו–)ב4((

טופס 1

 טופס בקשה להפחתת כמות המים המחושבת לצורך חיוב באגרת ביוב
בעקבות השקיית גינון

מועצה אזורית:                                              שם היישוב:                                        

שם הצרכן:                                                   כתובת הצרכן:                                       

נתוני הגינון בנכס:   1

שטח מדשאה                                   מטר מרובע )להלן - מ"ר(  

שטח שיחים                                     מ"ר 

שטח פרחים וורדים                       מ"ר  

מספר עצים מושקים                                          

סך הכול כמות שנתית מחושבת להשקיית גינון )סכום הכמויות(  =                              
מ"ק או שנה )נציג המועצה ימלא נתון זה(

נתוני הצריכה בנכס:    2

מועד  לפני  חודשים   12 של  לתקופה  המים  חשבונות  את  לבקשתו  לצרף  הצרכן  על 
הגשת הבקשה 

סך הכול כמות המים לבית שנמדדה במד–המים בכניסה לנכס:                                  מ"ק 
או שנה )נציג המועצה ימלא נתון זה(

החלפת התוספת 
החמישית

הוספת התוספת 
השישית



קובץ התקנות 7387, כ"ח בסיוון התשע"ד, 2014 6 26  1362
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 16.20 שקלים חדשים 

הצהרת הצרכן:   3

אני מצהיר כי אני משקה את שטחי הגינון בנכס שעליהם הצהרתי לפי הפירוט לעיל 

מהשטח   10% על  העולה  הגינון  השקיית  בשטחי  שינוי  יהיה  אם  כי  מתחייב  אני 
שהוצהר בסעיף 1 לטופס, אדווח על כך בהקדם לרשות המקומית, ולא יאוחר מ–30 

ימים לאחר השינוי;

כדי  בנכס  בדיקה  לבצע  המקומית  הרשות  מטעם  לגורמים  אאפשר  כי  מתחייב  אני 
להימצאותי  ובכפוף  מראש  בתיאום  תיעשה  זו  בדיקה  הנתונים;  אמינות  את  לבדוק 

בנכס 

את  לתקן  המקומית  הרשות  רשאית  בדיווח,  אי–התאמות  יימצאו  אם  כי  לי  ידוע 
כמויות המים לחיוב באגרת ביוב ממועד אישור ההפחתה ולא יותר מ–12 חודשים 

אחורה 

על החתום: 

שם                                     תאריך                                     חתימה                                 

החלטת המועצה האזורית

לנכס אושרה/לא אושרה הפחתה של                                  מ"ק  מיום                 עד יום                   

נימוקים:

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

על החתום:

שם:                           , תפקיד:                             , חתימה + חותמת:                            , תאריך:                 

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(    9

י"ט בסיוון התשע"ד )17 ביוני 2014(
)חמ 3-4091(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

תחילה




