מועצת הרשות

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור
בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לערוך תיקונים
בהוראת שעה לכללי רשויות מקומיות (ביוב) לעניין החרגת
שפכי רפתות
בישיבתה מיום  31.11.13דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בהצעה לתקן את
כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא
תאגיד)(הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ד.3113 -

הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים בכתב
בלבד באמצעות פקס שמספרו  .30-7079633על העמדות להגיע למזכירות
המועצה עד ליום  31.44.40בשעה  .43:33מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד
המועד האמור בטלפון שמספרו .13-636061136
ניתן לעיין בטיוטת הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב
שכתותבתו WWW.WATER.GOV.IL

מזכירות המועצה

להגשת עמדות הציבור בכתב – עד  34.11.3113בשעה 13:11

באמצעות פקס30-7079633 :
כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)(הוראת
שעה) (תיקון) ,התשע"ד3102 -
1

בתוקף סמכותה לפי סעיף 51א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב( 5691-להלן – החוק) ובהתאם
2

לסעיפים  505עד  501לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א , 1005 -קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:
הוראת שעה

.5

תחילה

.1

על אף האמור בסעיף (55א) לכללי הרשויות המקומיות (ביוב)(תעריפים בעד שירותי ביוב
שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)(הוראת שעה),התשע"א( 1050-להלן-הכללים
העיקריים) ,בתקופה שמיום כט' בטבת התשע"ד ( ,5ינואר  )1052עד יום ט' בטבת התשע"ה
( 15בדצמבר  ,)1052יראו כאילו סעיף זה אינו חל על הרפתות בתחום הרשויות המקומיות
המנויות בתוספת הראשונה; לעניין התעריפים שיגבו מרפתות אלה ,ימשיכו לחול בתקופה
זו ,תעריפי אגרת הביוב הנקובים בתוספת השלישית לכללים אלה.
תחילתו של תיקון זה ביום כט' בטבת התשע"ד ( ,5ינואר .)1052

__________________________________
אלכסנדר קושניר
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב
____________ התשע"ד
(___________)1051
(חמ )1-2065

 1ס"ח התשכ"ב ,עמ'  ;69התשס"ט ,עמ' .156
 2ס"ח התשס"א ,עמ' 212

דברי ההסבר
מוצע במסגרת הוראת שעה זו לדחות את תחולת סעיף ( 55א) לכללים על כלל הרפתות המצויות בתחום
המועצות האזוריות (וזאת בין אם הן מזרימות את השפכים שלהן בתוך המועצה ובין אם לאו) עד ליום 5.5.51
ובלבד שברפתות אלה קיים מתקן קדם טיפול .כמו כן ,ברפתות אלה ימשיכו לחול הוראות חוקי העזר וזאת עד
לכניסתו לתוקף של המתווה הזמני כמפורט להלן.
עד ליום  5.1.52יגובש על ידי רשות המים ,משרד החקלאות ,המשרד להגנת הסביבה והתאחדות מגדלי בקר
מתווה זמני שיוחל במהלך הוראת השעה ,על הרפתות בכל הקשור לשפכי תעשייה .מתווה זה ישקף ככל הניתן
את התעריף הממוצע המשולם כיום על ידי הרפתות בהתייחס לעומסים המוזרמים כיום על ידי הרפתות .עד
ליום  5.1.52ימשיכו לחול במועצות האזוריות חוקי העזר – אגרות הביוב -בעניין הרפתות בלבד.
בשל השונות ברפתות (קיבוצית/מושבית) יהיו תעריפים שונים וזאת בהתאם לפילוח שייערך .מתווה זה גם ייתן
מענה להזרמת השפכים האסורים מהרפתות למערכת הביוב.
כמו כן ,תוקם ועדה בשיתוף רשות המים ,משרד החקלאות ,המשרד להגנת הסביבה והתאחדות מגדלי בקר
לצורך בחינת פתרון קבע לשפכי התעשייה ברפתות .על הוועדה להביא למועצת הרשות ,עד לתום הוראת השעה
חלופות לפתרונות קבע ישימים כולל לוחות זמנים ליישומם.

לא יובאו חלופות לפתרונות קבע ישימים במועד האמור ,תחול הוראת סעיף (55א) לכללים כמות שהיא גם על
הרפתות.
כזכור ,במהלך שנת  ,1051אישרה מועצת הרשות את החלת כללי שפכי תעשייה גם במועצות האזוריות .אסדרה
זו תחל ביום  .5.5.52במהלך אוגוסט  1051וחרף שנערך שימוע ציבורי בעניין ,התקבלה ברשות המים פניה
ממשרד החקלאות לפיה יש לפעול להחרגת הרפתות במועצות האזוריות מתחולת כללי שפכי תעשיה וזאת עד
למציאת פתרון ישים כלכלית בעניינם וזאת בשל המבנה הסבוך במשק החלב (מחיר המטרה וקביעת הכמויות)
ובשל הרפורמה הסביבתית שנערכה זה מכבר ברפתות.
יובהר כי אין בהוראת שעה זו כדי לפגוע במשק הקולחין ולו בשל העובדה כי מהמידע המצוי ברשותנו ,הטיפול
הנעשה כיום בשפכי הרפתות אינו מסב נזק ישיר לקולחין.

