
 

 -משה אשכנזי  -   
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  – הבטחת איכות הקולחים המטוהרים במתקני הטיפול בשפכים

 חיוב בטיהור ברמה שלישונית  ◦

פרמטרים של   37 -טיהור שפכים בהתאם לערכים מחמירים ◦

 לגביהם נקבע ערך מרבי מותר( לפני כן 2לעומת )איכות 

הכנת תכניות ניטור ובקרה של השפכים לאישור משרד להגנת  ◦

 הסביבה הכוללות הוראות פיקוח על מזרימי שפכים

 ביצוע דיגומים של הקולחים המופקים במתקנים◦

 ביצוע רישום תוצאות הבדיקות ופרסומן◦

 הקלות עד חמש שנים –ועדת חריגים ◦

 תחילה הדרגתית –הוראות מעבר ◦

 

 

 



  –הבטחת איכות השפכים המוזרמים למערכת הביוב 

האסורים להזרמה לבין  , הבחנה בין שפכים מזיקים◦

שפכים חריגים שהזרמתם מותנית בתשלום תעריף  

 מתאים

 חובת מתן הודעה מראש על הזרמת שפכים חריגים◦

 קביעת נהלי דיגום ופיקוח על איכות השפכים◦
 



 לשירותי ביוב ( הוספת תוספת שלישית)קביעת תעריפים

 לשפכים

 

 

 

"טיפול     , טיפול בשפכים חריגים -" שירותי ביוב לשפכים

בשפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב ועריכת בדיקות  

 כמשמעותם בכללי איכות שפכים  , ודגימות על ידי החברה



 :צרכנות – 1שלב 

התראה וחיוב בגין  , זיהוי; חישוב צריכת מים; מדידת מים -

 התקנת מד מים נוסף; צריכה חריגה הנובעת מנזילה

 

 צריכה חריגה שאינה נובעת מנזילה -הוראת השעה  -





 הגברת ניטור איכות מי שתייה והחמרת תקנים-

 

 במימון הצרכן –בדיקות ברשת הביתית -
 

 

 

 

 



טיפול בצריכה חריגה שאינה נובעת  – 1' תיקון מס
 החלפת מדים, חשבונות ותשלומים, מנזילה

 
(מיעוטי יכולת)הסדרי תשלומים  – 2' תיקון מס  ,

 חובת יידוע מיידי בדבר , ביקורים בחצרי הצרכן

 צריכה חריגה מאוד 
 



     הסדרת הפסקה או צמצום של מתן שירותי מים בשל אי תשלום

 הבחנה בין נכסים המשמשים למגורים לבין אחרים-

 תנאים מיוחדים לצרכנים מעוטי יכולת-

 קביעת אופן ביצוע פעולת הניתוק  -

 קביעת משך הזמן המרבי לחידוש אספקת המים-



  –הוראת שעה 

שירותי פינוי לבורות ספיגה פרטיים 

  הרחבת תחולת הפטור החלקי מהכמות המחויבת

 על צרכנים נוספים( מלונות ותעשייה)בשירותי ביוב 

 

 

 



  – חידושים

 "נסיבות מיוחדות ונדירות"–סעיף סל לפטור כללי ממכרז -

,  לדירקטוריון –חובת דיווח על התקשרויות ללא מכרז -

 (ח"אלש 100מעל )למועצת הרשות המקומית ולעיתונות 

,  מהאומדן 10%פער של , היעדר תקציב –ביטול מכרז -

 באישור שר הפנים" מטעמים מיוחדים"

 



לכל פניה  ( שירות טלפוני חינם)חובת מענה אנושי -

 שעניינה ליקויים או פגמים בשירותים הניתנים

 

 דק 3מתן אופציה של השארת הודעה בהמתנה מעל -

 שעות 3-הגבלת זמן תגובה ל-

 

 חובת עדכון מצב המתנה-

 



 חובת משלוח פירוט חיובים ותשלומים שנתי לצרכן

 ימים מתום שנת הכספים 45בתוך 




