כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ
או קבלת ילד למשמורת או אומנה) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיף 19ב לחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז ,12007-קובעת
המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:
תיקון סעיף 4

.1

תיקון סעיף 11

.2

בכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ או קבלת
ילד למשמורת או אומנה) ,התשע"ב( 22012-להלן  -הכללים העיקריים) ,במקום
סעיף  4יבוא:
"היעדרות משיעורים .4

ודחיית לימודים

(א) סטודנטית זכאית להיעדר בשל טיפולי פוריות או היריון
מ– 30%מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
(א )1סטודנט לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת
או אומנה זכאי להיעדר מ– 30%מכלל השיעורים בכל קורס
שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של  15שבועות מיום הלידה,
אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה; על אף האמור,
סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים
שחלה בהם חובת נוכחות לתקופה של שישה שבועות מיום
הלידה ,לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.
(א )2סטודנט לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת
או אומנה ,יהיה זכאי להיעדרות נוספת של  10%מכלל
השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול
בתינוק בשנת חייו הראשונה.
(ב) במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת,
ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי המוסד,
ובלבד שלא יפחת מהשיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (א)
עד (א ,)2לפי העניין".

בסעיף  11לכללים העיקריים ,במקום "ל– 14שבועות" יבוא "ל– 15שבועות".

י"ב באב התשע"ח ( 24ביולי )2018
(חמ )3-4360

נ פ תל י ב נ ט
יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה
1
2

ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;320התשע"ב ,עמ' .1117
ק"ת התשע"ב ,עמ' .1081

כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  146לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן -
החוק) ,לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,
קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
תיקון שם הכללים
והפתיח לכללים

.1

1
2
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בכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) ,התשע"ה( 22015-להלן  -הכללים
העיקריים) ,בשם הכללים ,אחרי "אספקת מים" יבוא "וביוב" ,ובפתיח לכללים ,במקום
"(146א)" יבוא "."146
ס"ח התשס"א ,עמ' .454
ק"ת התשע"ה ,עמ' .1062
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.2

בסעיף  1לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 1

( )1אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) להסדיר את המקרים והתנאים לביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לנכס
אחר בשל אי–קיום הוראה או דרישה לפי סעיפים  51ו– 53לחוק ,או לשם מניעת
סכנה ממשית ומיידית לפעולתה של מערכת הביוב עקב הזרמת שפכי תעשייה;";
( )2בפסקה ( ,)3אחרי "מנהל הרשות ",יבוא "או ממונה שפכי תעשייה ,לפי העניין.",

.3

תיקון סעיף 2

בסעיף  2לכללים העיקריים -
( )1אחרי ההגדרה "אתר אינטרנט" יבוא:
""דיגום"  -דיגום ובדיקה שנערכו לפי כללי שפכי מפעלים;";
( )2אחרי ההגדרה "מיצוי הליכי גבייה" יבוא:
""ממונה שפכי תעשייה"" ,שפכים אסורים" ו"תכנית ניטור"  -כהגדרתם בכללי
שפכי מפעלים;";
()3

אחרי ההגדרה "נכס של צרכן ביתי" יבוא:
""סרבן דיגום"  -כמשמעותו בסעיף 15ג;";

( )4אחרי ההגדרה "פעולת ניתוק אספקת מים" יבוא:
""פעולת ניתוק שירותי ביוב"  -פעולה המונעת הזרמת שפכים מהנכס למערכת
הביוב;".

.4

אחרי סעיף  15לכללים העיקריים יבוא:
"פעולת ניתוק
אספקת מים למפעל
או מקרקעין המזרים
שפכים אסורים

15א( .א) התקיימה אחת מן הנסיבות האמורות בסעיף (53א)
לחוק ,למעט אי–ביצוע עבודות כאמור בסעיף (51ג) לחוק,
וסברה חברה כי יש חשש ממשי לנזקים לציבור או לסביבה,
למערכת הביוב או המים ,להזרמת השפכים ולשלבי
הטיפול בהם ,רשאית היא לבצע פעולת ניתוק אספקת מים
במפעל או במקרקעין המזרימים שפכים אסורים למערכת
הביוב ,מהסוגים או בריכוזים המפורטים בסעיף קטן (ב),
במשך אחת מהתקופות המפורטות להלן:

הוספת סעיפים
15א עד 15ז

( )1חריגות מאותה קבוצת המזהמים לפי סוגי
העלויות בפרט  4לתוספת השלישית לכללי התעריפים,
במשך  2דיגומים עוקבים ,שנערכו למפעל לפי כללי
שפכי מפעלים ושחלפו ביניהם  14ימים לפחות;
( )2חריגות מאותה קבוצת מזהמים לפי סוגי העלויות
בפרט  4לתוספת השלישית לכללי התעריפים ,במשך
שלושה דיגומים לסירוגין מתוך שישה דיגומים עוקבים
לפי כללי שפכי מפעלים ושחלפו ביניהם  14ימים לפחות.
(ב) הסוגים או הריכוזים לעניין סעיף קטן (א) הם אלה:
( )1שפכים אסורים לפי אחת או יותר מפסקאות ()3( ,)2
ו–( )5בפרט  1שבתוספת הראשונה לכללי שפכי מפעלים;
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( )2ריכוז מרכיביהם של השפכים האסורים בדיגום
עולה על פי חמישה מהערכים הנקובים בפסקאות
( )21או ( )22בפרט  1שבתוספת הראשונה לכללי
שפכי מפעלים ,מהערכים שנקבעו למפעל ברישיונות
שניתנו לו לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח,31968-
או מערכים אחרים שנקבעו לפי תקנות רישוי עסקים
(ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) ,התשס"ג,42003-
אם נקבעו ,והכול לפי הגבוה מביניהם;
( )3ריכוז מרכיביהם של השפכים האסורים בדיגום
עולה על פי עשרה מהערכים הנקובים באחת או
יותר מפסקאות ( )7עד ( )23( ,)20( ,)19( ,)16עד ()26
בפרט  1שבתוספת הראשונה לכללי שפכי מפעלים,
מהערכים שנקבעו למפעל ברישיונות שניתנו לו לפי
חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-או מערך אחר
שנקבע לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות
ומזהמים אחרים) ,התשס"א ,52000-אם נקבעו ,והכול
לפי הגבוה מביניהם.
(ג) פעולת ניתוק אספקת מים למפעל או למקרקעין כאמור
תבוצע לפי אלה:
( )1החברה תשלח למפעל או לבעל המקרקעין
התראה בכתב  30ימים לפחות לפני ביצוע פעולת
ניתוק אספקת מים לפי סעיף קטן (א) ,על תוצאות
הדיגומים ועל הכוונה לנתקו; ההתראה תכלול מידע
על זכות המפעל או בעל המקרקעין להביא לפניה
את טיעוניו כנגד החלטתה ,בכתב או בעל–פה לפי
בחירתו ,בתוך  20ימים ממועד קבלת ההודעה;
( )2החברה תודיע למפעל או לבעל המקרקעין על
החלטתה בתוך  20ימים ממועד הגשת טיעוניו בעניין;
( )3החברה לא תבצע פעולת ניתוק אספקת מים
למפעל או למקרקעין אלא לאחר חלוף  30ימים
ממועד מסירת החלטתה כאמור בפסקה (;)2
( )4ההחברה לא תבצע פעולת ניתוק אספקת מים
לפני שקיבלה מראש ובכתב את אישורו של ממונה
שפכי תעשייה לביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לפי
סעיף 15ה.
(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ,חברה לא
תבצע פעולת ניתוק אספקת מים למפעל או למקרקעין אם
הוא המציא לה ,בטרם ביצוע פעולת הניתוק וכל עוד לא
הוחל בביצועה ,תוצאות דיגום להנחת דעתה ,המראות
שהנסיבות שבסעיף קטן (א) חדלו להתקיים ,ופירט את
הפעולות שנקט למניעת הישנותן.
3
4
5
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ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
ק"ת התשס"ג ,עמ' .1005
ק"ת התשס"א ,עמ' .64

 תונקתה ץבוקץבוק"י  8063,תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000654, received on -22/08/2018 ,

(ה) לא בוצעה פעולת ניתוק כאמור בסעיף קטן (ד) ,ובדיגום
הבא לפי תכנית הניטור נמצאו חריגות בשפכי המפעל או
המקרקעין כאמור בסעיף קטן (ב) ,תתריע החברה על כך
לפני המפעל או בעל המקרקעין לפי סעיף קטן (ג)( )1ותהיה
רשאית לבצע פעולת ניתוק בחלוף  5ימי עסקים ממועד
ההתראה ,ובלבד שלא חלפו  30ימים מיום הפסקת פעולת
הניתוק ובכפוף לקבלת אישורו של ממונה שפכי תעשייה
מראש ובכתב לפי סעיף 15ה.
(ו) על אף האמור בסעיף זה ,סברה חברה כי מפעל או בעל
מקרקעין מנצל לרעה את סעיפים קטנים (א) עד (ה) ,תפנה
לממונה שפכי תעשייה בבקשה לנתקו מאספקת המים
כאמור בסעיף 15ז כאילו התקיים החשש האמור בסעיף
קטן (א) ,וממונה שפכי תעשייה יכריע בבקשה לפי שיקול
דעתו המקצועי ולאחר היוועצות בוועדה לעניין נכסים
אחרים כמשמעותה בסעיף 15ו; לעניין סעיף זה" ,ניצול
לרעה"  -פעולות לדילול שפכים שלא כדין ,תוצאות דיגום
הקרובות באופן עקבי לערכים שנקבעו כאמור בסעיף קטן
(ב) ,או הצגת תוצאות דיגום סמוך לפני ביצוע פעולת ניתוק
כאמור בסעיף קטן (ד) ,באופן חוזר ונשנה ,בלי שהוצגו
לחברה או לממונה שפכי תעשייה נימוקים מיוחדים
המצדיקים את פעולות המפעל או בעל המקרקעין.
פעולת ניתוק אספקת 15ב( .א) חברה רשאית לבצע פעולת ניתוק אספקת מים למפעל
מים בשל אי–ביצוע
או למקרקעין ,בכפוף לאישור מראש ובכתב של ממונה
עבודות
שפכי תעשייה לפי סעיף 15ה ,אם בעל המקרקעין או
המפעל הפר דרישה של החברה לפי סעיף (51ג) לחוק ,ולא
קיים לגבי דרישה זו הליך תלוי ועומד לפי סעיף  52לחוק
או לפי סעיף  14לכללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות
למניעת זיהום) ,התשע"ה ,62014-אלא אם כן סבר המוסמך
או בית המשפט אחרת.
(ב) חברה תשלח לבעל המקרקעין או למפעל ,בדואר
רשום או במסירה אישית 30 ,ימים לפחות לאחר המועד
שנקבע בדרישה לקיומה ,התראה על הכוונה לבצע פעולת
ניתוק אספקת מים במקרקעין או במפעל אם לא יקיים את
הדרישה שניתנה לו; ההודעה תכלול מידע על זכות בעל
המקרקעין או המפעל להביא את טיעוניו כנגד החלטתה,
בכתב או בעל פה לפי בחירתו ,בתוך  20ימים ממועד קבלת
ההודעה.
(ג) החברה תודיע לבעל המקרקעין או המפעל על החלטתה
בתוך  30ימים מיום הגשת טיעוני בעל המקרקעין או המפעל
בעניין.
6

ק"ת התשע"ה ,עמ' .66
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(ד) חברה לא תבצע פעולת ניתוק אספקת מים אלא בחלוף
 30ימים מהמועד שבו נמסרה לה החלטת ממונה שפכי
תעשייה לפי סעיף 15ה ,ובלבד ששלחה למפעל הודעת
תזכורת  30ימים לפחות בטרם ביצועה של פעולת ניתוק
אספקת המים במקרקעין או במפעל.
פעולת ניתוק אספקת 15ג( .א) חברה רשאית לבצע פעולת ניתוק אספקת מים למפעל
מים לסרבן דיגום
או לבעל מקרקעין ,אם המנהל הכללי או עובד בכיר של
החברה שהמנהל הכללי אצל לו את סמכותו לעניין זה,
סבר כי יש להכריז עליו סרבן דיגום מאחר שאינו מאפשר
לחברה או למי מטעמה לבצע דיגום לפי כללי שפכי
מפעלים או אם מנע מהחברה או ממי מטעמה לבצע את
הדיגום כאמור ,וזאת בשני דיגומים לפחות מתוך כלל
הדיגומים הקבועים בתכנית הניטור שאושרה לפי כללי
שפכי מפעלים לגבי אותו מפעל ,ובלבד שהחברה שוכנעה
כי יש חשש כאמור בסעיף 15א(א) ,ולאחר מתן הזדמנות
למפעל או לבעל המקרקעין להביא את טיעוניו לפני המנהל
הכללי של החברה ,בכתב או בעל פה ,בתוך  20ימים מיום
קבלת הודעה כאמור בסעיף קטן (ב); הכרזה על מפעל או
על בעל מקרקעין כסרבן דיגום לפי סעיף זה טעונה אישור
מאת ממונה שפכי תעשייה.
(ב) חברה תשלח למפעל או לבעל המקרקעין ,לא יאוחר
מ– 7ימים מהמועד שבו הפר את כללי שפכי מפעלים
לעניין ביצוע דיגום כאמור בסעיף קטן (א) ,הודעה כי
בכוונת המנהל הכללי של החברה או עובד בכיר של
החברה כאמור בסעיף קטן (א) לבקש את אישורו של ממונה
שפכי תעשייה להכריז עליו סרבן דיגום ואת הסיבות לכך;
הודעה כאמור תישלח בדואר רשום או במסירה אישית,
ותכלול ,בין השאר ,התראה על האפשרות לבצע ,בכפוף
להוראות סעיף קטן (ז) ,פעולת ניתוק אספקת מים במפעל,
אם תאושר הכרזתו כסרבן דיגום לפי סעיף זה ,ועל זכותו
של המפעל להביא את טיעוניו ,בכתב או בעל פה ,לפני
המנהל הכללי של החברה ,בעניין האפשרות לראות בו
סרבן דיגום ,בתוך  20ימים מיום קבלת ההודעה.
(ג) המנהל הכללי של החברה יודיע למפעל או לבעל
המקרקעין על החלטתו בתוך  20ימים מיום הגשת טיעוני
בעל המקרקעין או המפעל בעניין.
(ד) הוכרז מפעל או בעל מקרקעין כסרבן דיגום ובכוונת
החברה לבצע כלפיו פעולת ניתוק אספקת מים ,תפנה
בבקשה מנומקת אל ממונה שפכי תעשייה לצורך קבלת
אישורו לביצוע ניתוק אספקת מים במפעל או במקרקעין;
לבקשה זו תצרף החברה את כל האסמכתאות המצויות
בידה בעניינו של בעל המקרקעין או המפעל.
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(ה) ממונה שפכי תעשייה יביא לידיעת המפעל או בעל
המקרקעין את בקשת החברה לקבלת אישורו לביצוע ניתוק
אספקת המים בעניינו ויאפשר לו להביא את טיעוניו לפניו
כנגד בקשת החברה ,בכתב או בעל–פה לפי בחירתו ,בתוך
 30ימים מהיום שבו שלח למפעל או לבעל המקרקעין העתק
מהבקשה כאמור בסעיף קטן (ד); חלפו  30ימים והמפעל או
בעל המקרקעין לא הגיש בקשת ארכה או לא העביר את
טיעוניו לממונה שפכי תעשייה ,יראו אותו כמי שוויתר על
טענותיו ,והממונה יהיה רשאי לדון בעניינו במעמד צד
אחד.
(ו) ממונה שפכי תעשייה ידון בבקשת החברה לאחר
שבחן את טיעוני הצדדים ובשים לב בין השאר לחשש
מפני נזקים כאמור בסעיף 15א(א) ,למשך הפרת כללי שפכי
מפעלים לעניין ביצוע הדיגום ,ולמניעים לכך ולחשש מפני
נזק למשק המים והביוב או לסביבה; ממונה שפכי תעשייה
יודיע לצדדים על החלטתו בבקשת החברה.
(ז) חברה לא תבצע פעולת ניתוק אספקת מים אלא בחלוף
 30ימים מהמועד שבו נמסרה לה החלטת ממונה שפכי
תעשייה כאמור בסעיף קטן (ו) המאשרת לבצע פעולת
ניתוק אספקת מים.
(ח) על אף האמור בסעיף זה ,חברה לא תבצע פעולת
ניתוק אספקת מים ,אם המפעל או בעל המקרקעין איפשר
לה לבצע את הדיגום להנחת דעתה ,ובלבד שטרם בוצעה
פעולת הניתוק.
ניתוק מערכת ביוב
לבקשת מפעל או
בעל מקרקעין

15ד( .א) החליטה חברה לבצע פעולת ניתוק אספקת מים לפי
סעיף 15א או 15ב ,רשאית היא ,לבקשת מפעל או בעל
מקרקעין ,לבצע פעולת ניתוק שירותי ביוב חלף ניתוקו
ממערכת המים לפי הסעיפים האמורים ,אם התקיימו
כל אלה ,ובלבד שטרם הוחל בביצועה של פעולת ניתוק
אספקת מים:
( )1המנהל הכללי של החברה שוכנע כי המפעל
או בעל המקרקעין נקט הסדרים מתאימים לפינוי
השפכים לאתר פינוי המורשה לכך לפי צו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג ,72013-וכי
אין חשש שהשפכים יוזרמו לאתר שאינו אתר פינוי
מורשה כאמור או לסביבה;
( )2ניתן אישור מראש של ממונה סביבה כהגדרתו
בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים
לטיהור שפכים) ,התש"ע.82010-

7
8

ק"ת התשע"ג ,עמ' .821
ק"ת התש"ע ,עמ' .1018
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(ב) ניתקה חברה מפעל או מקרקעין ממערכת הביוב כאמור
בסעיף קטן (א) ,תודיע על כך ,בהקדם האפשרי ,ללשכה
המחוזית במשרד הבריאות וללשכה המחוזית במשרד
להגנת הסביבה; במקרים שבהם הספיקה של השפכים
במפעל עולה על  5%מהספיקה הכוללת במיתקן לטיהור
השפכים ,תודיע החברה על הניתוק ,בהקדם האפשרי ,גם
לבעלים או למפעיל המיתקן לטיהור שפכים.
פניית חברה
לממונה שפכי
תעשייה

15ה( .א) החליטה חברה כי נדרש לבצע פעולת ניתוק אספקת
מים לבעל מקרקעין או למפעל לפי סעיפים 15א15 ,ב
או 15ג ,תפנה בבקשה מנומקת אל ממונה שפכי תעשייה לשם
קבלת אישורו לביצוע פעולת ניתוק אספקת מים במקרקעין
או במפעל; לבקשה זו תצרף החברה את כל האסמכתאות
המצויות בידה בעניינו של בעל המקרקעין או המפעל.
(ב) ממונה שפכי תעשייה יביא לידיעת בעל המקרקעין או
המפעל את בקשת החברה לקבלת אישורו לביצוע פעולת
ניתוק אספקת המים בעניינו ,ויאפשר לו להביא את טיעוניו
לפניו בכתב כנגד בקשת החברה ,בתוך  30ימים מהיום שבו
שלח לבעל המקרקעין או המפעל העתק מהבקשה כאמור
בסעיף קטן (א); ממונה שפכי תעשייה רשאי ,מנימוקים
מיוחדים ,להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת
שלא תעלה על  90ימים; חלפה התקופה להבאת הטענות
כאמור ,ובעל המקרקעין או המפעל לא העביר במועד את
טיעוניו לממונה שפכי תעשייה ,יראו אותו כמי שוויתר על
טענותיו ,והממונה יהיה רשאי לדון בעניינו במעמד צד
אחד.
(ג) ממונה שפכי תעשייה ידון בבקשת החברה לאחר שבחן
את טיעוני הצדדים ונמסרה לו המלצת הוועדה לעניין
נכסים אחרים לפי סעיף 15ו ,ובשים לב בין השאר להיקף
הזיהום ועוצמתו ,לדרישות החברה מבעל המקרקעין
או המפעל וסבירותן בנסיבות העניין ,להתנהלות בעל
המקרקעין או המפעל ולחשש מפני נזק שעלול להיגרם
למשק המים והסביבה.
(ד) ממונה שפכי תעשייה יודיע לצדדים על החלטתו
בבקשת החברה בתוך  21ימים.

ועדה מייעצת לעניין 15ו( .א) מנהל הרשות ימנה ועדה לעניין נכסים אחרים לפי סעיף
נכסים אחרים
קטן (ב) ,שתפקידה לדון בבקשות שתגיש חברה לממונה שפכי
תעשייה לפי סעיפים 15א(א) עד (ה)15 ,ב ו–15ג; הוועדה
האמורה תמליץ לממונה שפכי תעשייה ,בתוך  14ימים מיום
שהעביר לה את הבקשה ,אם לאשר בקשת חברה לביצוע
פעולת ניתוק אספקת מים במפעל או במקרקעין כאמור
באותם סעיפים; בכפוף לסעיף 15ז ממונה שפכי תעשייה לא
יקבל החלטה לעניין ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים כאמור
אלא לאחר שיקבל את המלצות הוועדה לעניין נכסים אחרים.
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(ב) הוועדה לעניין נכסים אחרים תהיה בת חמישה
חברים שימנה מנהל הרשות כמפורט להלן ,ובלבד שלא
ימונה נציג של משרד ממשלתי לחבר הוועדה אלא לאחר
התייעצות עם השר הממונה על אותו משרד:
( )1ממונה שפכי תעשייה ,והוא יהיה היושב ראש;
( )2עובד המשרד להגנת הסביבה;
()3

עובד הרשות בעל ניסיון כלכלי;

()4

עובד משרד הכלכלה והתעשייה;

( )5עובד משרד ממשלתי שאינו מנוי בפסקאות ()2
ו–( ,)3שמנהל הרשות סבור כי יש לצרפו כחבר בוועדה
בשל זיקתו לתחום הפעילות של הנכס האחר שעניינו
נדון בוועדה.
(ג) על הוועדה לעניין נכסים אחרים ועל חברי הוועדה
יחולו סעיפים (8ג)( ,ה) ו–(ו) 10 ,9 ,ו– ,12בשינויים המחויבים.
ניתוק מיידי של
15ז( .א) על אף האמור בכללים אלה ,נוכחה החברה כי נחוצה
אספקת מים למניעת
פעולת ניתוק מיידית של אספקת מים לשם מניעת סכנה
נזקים למערכת
ממשית ומיידית לפעולתה של מערכת הביוב עקב הזרמת
הביוב
שפכי התעשייה ,כאמור בסעיף (53א) לחוק ,תפנה החברה
ישירות לממונה שפכי תעשייה ותפעל לפי הנחיותיו.

(ב) ממונה שפכי תעשייה רשאי להורות על פעולת ניתוק
מיידית אם שוכנע כי חיוני לבצעה כדי למנוע סכנה
כאמור בסעיף קטן (א) ,ואולם לא יורה לחברה לבצע פעולת
ניתוק כאמור אלא לאחר שהתייעץ עם הממונה לפי חוק
החומרים המסוכנים ועם נציב כבאות והצלה כהגדרתו
בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,ונתן למפעל או
לבעל מקרקעין הזדמנות לטעון את טענותיו; סבר ממונה
שפכי תעשייה כי בשל הנסיבות לא ניתן לתת למפעל
הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור לפני מתן ההוראה,
ייתן למפעל הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי
לאחר מכן ולא יאוחר מ– 3ימי עסקים".

.5

בסעיף (16א) לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 16

( )1ברישה ,במקום "בסעיף  "15יבוא "בסעיפים  15עד 15ד" ובמקום "בשל אי–תשלום
חוב נכס אחר" יבוא "בנכס אחר";
( )2במקום פסקה ( )7יבוא:
"( )7נכס מקרקעין של מערכת הביטחון או המצוי בשימושה ,בהתקיים אחד
מאלה:
(א) פעילות מבצעית או מלחמה הקשורה לפעילות בנכס האמור;
(ב) הנכס משמש למגורים לפי אישור מאת מנהל הרשות;".
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( )3אחרי פסקה ( )9יבוא:
"( )10מקלט לנשים מוכות כהגדרתו בסעיף (7ג)( )5לחוק עבודת נשים,
התשי"ד;91954-
( )11מעון ומעון נעול כהגדרתם בחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול),
התשל"א.";101971-
תיקון סעיף 17

.6

בסעיף  17לכללים העיקריים ,במקום "בסעיף  "15יבוא "בסעיפים  15עד 15ג ,ולעניין
סעיפים 15א עד 15ג  -בכפוף לסעיף (53ב) לחוק".

תיקון סעיף 18

.7

בסעיף  18לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 19

.8

תחילה ותחולה

.9

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום הרישה יבוא:
"פעולת ניתוק אספקת מים לפי סעיפים  14או  15לא תבוצע אלא בימים א' עד
ד' ,בין השעות  8:00עד  ;17:00פעולת ניתוק אספקת מים או פעולת ניתוק שירותי
ביוב לפי סעיפים 15א עד 15ד לא תבוצע אלא בימים א' עד ה' ,בין השעות 8:00
עד  ,19:00ובלבד ."-
( )2בסעיף קטן (ב) ,אחרי " 14או  "15יבוא "או על חובתו למלא אחר הוראות החברה
לפי החוק והכול כפי שמפורט בהודעה".
בסעיף  19לכללים העיקריים ,במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) חברה תחבר לאספקת מים או לשירותי ביוב נכס שבוצעה בו פעולת ניתוק
אספקת מים או פעולת ניתוק שירותי ביוב לפי כללים אלה בהקדם האפשרי ,ולא
יאוחר מהמועד האמור בסעיף קטן (ב) ולאחר שנציג החברה בדק ואישר:
( )1במקרה שבוצעה פעולת ניתוק אספקת מים בנכס לפי סעיפים  14או - 15
שולם לחברה החוב השוטף או חוב נכס אחר ,לפי העניין ,שבשל אי–תשלומם
בוצעה פעולת ניתוק אספקת מים או נקבע לצרכן הסדר תשלומים בעדם ,ושולם
התעריף לניתוק מד–מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש ,לפי פרט  5בתוספת
השנייה לכללי התעריפים;
( )2במקרה שבוצעה פעולת ניתוק אספקת מים או ניתוק שירותי ביוב לפי
סעיפים 15א עד 15ז  -התקיימו הוראות החברה לפי סעיף  51לחוק או הוראות
לפי כללים אלה ,לפי העניין".
(א) תחילתם של כללים אלה שישה חודשים מיום פרסומם (להלן  -יום התחילה).
(ב) סעיפים 15א15 ,ג ו–15ז לכללים העיקריים ,כנוסחם בכללים אלה ,יחולו לגבי
עילות ,במעשה או במחדל ,שהתקיימו לאחר יום התחילה; סעיף 15ב לכללים
העיקריים ,כנוסחו בכללים אלה ,יחול לגבי דרישה לפי סעיף (51ג) לחוק שקיבל
המפעל לאחר יום התחילה.
כ"ה באב התשע"ח ( 6באוגוסט )2018
(חמ -3-3531ת)3

גיורא שחם
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב
9
10

ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
ס"ח התשל"א ,עמ' .134
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