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 ועדת חריגים
 2010לפי תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, 

 2017.2.13פרוטוקול מיום 

 1נושא  תימוריםעבור מט"ש  ת.מ.ר תאגיד המים והביוב   בקשת
 יו"ר –עמיר יצחקי 

 חבר ועדה – ד"ר אמיר ארז
 חבר ועדהמ"מ  – הראל גל

 חברים

 משרד הבריאות –דפנה זעירא, עו"ד מיכל גולדברג, דגנית איישן
 משרד הג"ס –זלצמן אתי נתן

 משרד  החקלאות  –, מאיה אורלנד אייזנקוטאשר 
 רט"ג – עידן בר לב

 מוזמנים

 מ.א. באר טוביה  –שי יוסף, שלומי שמאי 
 תאגיד תמ"ר –מיכאל גלפרין, לוי סילוק 

 מלין מהנדים –שאול גבירצמן, מיקי גבירצמן 

 המבקש/מופיע

 לפרמטרים הבאים: 12.2020עד הקלה מתן בקשה ל

 
 
 
 
 

 מהות הבקשה
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10.8.2015 
 

 

 דיונים קודמים

 ניטור שפכי תעשייה.  הוצגה תוכניתהוצגה תוכנית המט"ש. 
מק"י. הוצגו אבני דרך חזויות להרחבה  7000 -: כ2016-ספיקה ממוצעת ל

 .12/2020-ושדרוג המט"ש. גמר תקופת הרצה מוערך ב
 ש."מיקי: תוכנית הניטור סקרה את כל המפעלים המתחברים למט

 ש מוזנח זה שנים."רגיש. המט אינואזור המיכאל גלפרין: 
  בשנים האחרונות. עמיר: המליחות עלתה

 יסכה. -מעוף מעייןבעיות המליחות נובעות מטנא נגה ומשחטת מיכאל: 
 לא נותנים לועדה כלים לעזור לכם.אתם אמיר ארז: 

 מתקן החדש יכלול טיפול בשפכים חריגים בנפרד.השאול גבירצמן: 
 א7סעיף  יש לכם נימוקים מוצדקים להקלה עפ"יעמיר: שכנעו את הועדה כי 

עפ"י  של משרד החקלאותלא קיבלתם הסכמה . 2010לתקנות בריאות העם 
 .ב7סעיף 

 שאול: המתקן לא מציע טיפול בנושאי המליחות. 
הקלה  וביקש תמלחות למט"ש. מהמעיין יסכה מזרימשחטת שלומי שמאי: 

 תשובה.  ו. עדיין לא קיבל2016מהמשרד להג"ס בחודש יוני 
 .2015משנת  את תורמי השפכים דוגמיםאנו שי אסף: 

לרפתות חריגות . 2019רפתות הוחרגו בכללים של רשות המים עד שנת 
" )אשר טנא נגה")מפעל תרופות(,  "ביוטכנולוגיהבכלורידים ובנתרן. המפעלים "

, מעוף מעיין ישכה : ביקשו קיבל בעבר הקלה לענייני מליחות מהמשרד להג"ס(
  בקשה לא ניתן לתבוע אותו. ורם הגישתבקשות הקלה למליחות. כל עוד 

 גל הראל: יקבלו תשובות בשבוע הבא. 
 לא הביאה לחריגה. בעצמהאתי: זה מצבור של כמה דברים. טנא נגה 

מיקי:  ניטור ללא אכיפה לא מספק. יש התחייבות לשדרוג המט"ש והוגשו אבני 
עבודות  ותתוכני חודשים. במסגרת 3-4תוך  המט"ש שיקוםלדרך. יוצאים למכרז 

שדרוג. התוכניות לא נשפטו. הגם חלק ממסמכי  נידונוהשיקום שנידונו במילת"ב 
 .2017יוגשו לשיפוט בסוף 

 בריכת שיקוע תפונה ותהפוך לבריכות ויסות.
חקלאות כשבוי. משרד החקלאות לא יסכים להשקייה במים האשר: מעמידים את 

 מהלך הדיון
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 ים.תדונם זי 800אלה. יש לעקור 
ות עם משרד החקלאות. טיפול בתמלחת במפעלים במקור, מאיה: אין הידבר

 גם באים בחשבון. באמצעות התפלה,
ללא  התורם למט"ש מיכאל גלפרין: לא יכול להיות שנותנים הקלה למפעל

 התייעצות עם משרד החקלאות. 
 .הקודמת הוצע להשתמש בקואגולנט במהלך הדיון של ועדת החריגיםדגנית: 

 ?2016ך שנת אם נעשה בו שימוש במהלה
חלק מהמשקעים במצב גרוע . אנשי התפעול  מיקי: לא ניתן לעשות פלוקולציה.

 אינו מאפשר זאת.מיקום הפיסי טוענים כי הוהמתכנן 
 נדע לעמוד באיכות שניונית ללא כלורידים לאחר השדרוג.

 עמיר: לא תעמדו בתקנות איכות קולחין. 
 . 60/90 אף באיכות המט"ש לא עומדדפנה : לא קיבלו היתר השקייה בקולחין. 

 .2015באוגוסט  המט"ש לא עמד בהקלה שניתנה לו
 

המליחות ולכן החליטה הועדה  במרכיבימשרד החקלאות מתנגד להקלה  .1
המים מהווים נזק מצטבר לגידולים במרכיבי מליחות. הקלה  לתתא של

השקיית החקלאיים ולקרקע ולא הוגשה חוות דעת התומכת בהמשך 
הגידולים. במהלך הדיון לא הוצגו נתונים המאפשרים המשך השקייה . 

 כבר מהשקייה הקיימת ללא היתרים ישנה פגיעה בגידולים.
דהניטריפיקציה לרכיבי החנקן והזרחן משום שלא בוצעה  ניתנת הקלהלא  .2

ם מתקן להרחקת זרחן במתקן הטיפול, כפי שהוצע ע"י המבקשים ולא הוק
 ת.בישיבה הקודמ

למרכיבים   1.3.2018עד לתאריך  הועדה החליטה לאשר הקלה לשנה אחת .3
משום שהשתכנעה שערכים אלה אינם גורמים נזק , הבאים בלבד

 משמעותי:
 ערך מרבי ]מג"ל[ ערך מרבי לממוצע חודשי ]מג"ל[ פרמטר

 45 30 צח"ב

 30 20 מ"מ

 ללא ערך ללא ערך קולי צואתי

 ללא ערך ללא ערך כלור נותר

 
 

 החלטה
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 2נושא  עדכון חברת אינטל קרית גת: התקדמות ביצוע קו תמלחת
 יו"ר –עמיר יצחקי 

 חבר ועדה – ד"ר אמיר ארז
 חבר ועדהמ"מ  – הראל גל

 חברים

 משרד הבריאות –דפנה זעירא, עו"ד מיכל גולדברג, דגנית איישן
 משרד הג"ס – אתי נתן

 משרד  החקלאות  –מאיה אורלנד 
 רט"ג – לב, נטשה קולרעידן בר 

 מוזמנים

 המבקש/מופיע אינטל -לב, אודי בורוביץ' -יטבת בר
 מהות הבקשה עדכון התקדמות ביצוע קו תמלחת

15.2.16 

 

דיון והחלטה 
 קודמים

קו תמלחת  ובונים MBRפרוייקטים. משדרגים מתקן  2של  בביצוענמצאים אנו  יטבת: 
סיום משוער מחצית  פיתרון כולל לנושא המלחים. מועדהפרוייקטים יתן  2לים.  שילוב 

 הרצה. : 2017 רבעון רביעי . הקמה : סיום2017 רבעון שלישי  .2017שנייה של 
: מוסיפים טיפול אנוקסי שניוני להרחקת חנקות בכדי לאפשר הזרמת רכז MBRשדרוג 

 לקו התמלחת לים. ROשל ממברנת 
ר, מדים רציפים ק"מ עד למוצא הימי. מסוף בתוך אינטל גמו 35לים:  תוואי קו תמלחת

בשטח קרית גת הסתיים. בין קרית גת  ק"מ 2.5באורך  ם. קו תמלחתודוגם מורגב מוכני
 מ."ק 8עד כה הונחו  אזורים. 3 -ז ב”בועבודות  מבוצעותלמוצא הימי 

 קו לחץ? זהו בקרה על דליפות? האםהאם קיימת הראל: 
יש מע' בקרה על ספיקות ולחצים בקו וכך יודעים אם יש  זהו קו לחץ גרביטציוני  :יטבת

 להחליף ביניהם אם יש בעייה. שניתןקווים  2מבוצעים  .  HDD-הקו עשוי מ  דליפות.
: פיקוח וחוזה . יהיו ממשקים בין  BOTמלמ"ק/שנה. הסכם  1.6 ספיקה מתוכננת: 

 עם נקודות יציאה. pig הקווים, נק' בקרה, ניקוי הקו באמצעות
 דגנית: האם ניתן יהיה לקלוט תמלחות נוספות לקו זה?

 חברת רימון זכתה במכרז. ניתן יהיה לקלוט תמלחות נוספות לקו בחוזה. -כן אודי: 
 אם בעתיד ירצו להתחבר יהיה אפשרי.

 ?NaOHאתי: האם תחזרו לשימוש ב 
 יטבת: כן.

 מהלך הדיון

 בהמשך להחלטתה הקודמת של הועדה, חברת אינטל עדכנה את הועדה בהתקדמות 

 קו התמלחת מהמפעל בקרית גת ועד למוצא הימי.ביצוע 

 31.12.2017תוקף ההקלה שניתן למפעל אינטל בישיבה הקודמת: 

 החלטה
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 3  נושא ש נטופה"בקשת תאגיד נטופה עבור מט
 יו"ר –עמיר יצחקי 

 חבר ועדה – אמיר ארזד"ר 
 חבר ועדהמ"מ  – הראל גל

 חברים

 משרד הבריאות –, עו"ד מיכל גולדברגדגנית איישן
 משרד הג"ס – אתי נתן

 משרד  החקלאות  –מאיה אורלנד 
 רט"ג עידן בר לב,

 מוזמנים

 ידפת מהנדסים –איתמר סרואה, נתן שכטר 
 יועץ התאגיד, ריומיר הנדסה –חוסאם עבאדי 

 לביוב תאגיד נטופהמנהל  -נואף חג'וג'

 המבקש/מופיע

 :05/2020עד  מבוקשות ההקלות הבאות
 

 
 

 מהות הבקשה

  –    13.4.15  החלטת ועדת חריגים מיום

 
 

 דיונים קודמים

 תאגידים ומ.א.  אל בטוף אשר אינה מתואגדת. המט"ש מפיק קולחין 3חוסאם: יש 
. התכנון המפורט נמצא ברשות 25.1.2017-ב דיון במילת"ב התקיים. תשניוני באיכות

חודשים. מ.א. אל בטוף אינה מתואגדת, ולכן לא מקבלת מענקים. סוכם  4המים מזה 
בטוף והוא יקבל את -בדיון במילת"ב כי אחד מהתאגידים ייקח על עצמו הלוואה של אל

את המענק. בשבועיים הקרובים יעבירו למילת"ב את החלטה איזה מהתאגידים מוביל 
 הפרוייקט. צפי לקבלת תקציב מרשות המים: חודש מרץ.

 פוגעים בסביבה. אינכםעמיר: תנו נימוקים מדוע 
 איתמר: אין סינון וחיטוי. ישנן חריגות בצח"ב, מ"מ, צח"כ קולי צואתי וכלור נותר.

 הראל: מה מקורות השמנים ושומנים וצח"כ?
 חוסאם: אין תעשייה. 

 ניטור שפכים.עמיר: על התאגידים לבצע 
 מג"ל במ"מ? 40-אמיר: מדוע אתם מבקשים הקלה ל

 איתמר: יש פיקים.
מאגר המשפר את איכות הקולחין. שרה אלחנני בישיבה הקודמת אמרה כי  קייםנתן: 

 זהו אזור שאינו רגיש.

 מהלך הדיון
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 ?2020דגנית: מדוע אתם מבקשים הקלה  עד מאי 
כפוף  לכך שיאושר תקציב חוסאם: צריך להתחשב בכך שיש שלב הרצה. לוח הזמנים 

 במרץ.
 .2020דגנית: נא העבירו מסמך מסודר הכולל אבני הדרך לשדרוג המט"ש עד 

 סעיף הנוגע לפגיעה בגידולים חקלאיים. חסרההבקשה מאיה: 
 

 :3.4.2017ששמעה את המבקש, מבקשת לקבל את ההשלמות הבאות עד  לאחר הועדה
 אישור תקציבי מהמילת"ב. .1
 .2020לשדרוג המט"ש עד  לוח זמנים מפורט הכולל אבני דרך,הגשת  .2
פירוט הגידולים החקלאיים המושקים בקולחין והשפעת הקולחין על  .3

 גידולים אלה.
 

 : הבאים ערכיםל 3.4.2017מועד הישיבה הבאה, הקלה עד הועדה מאשרת
 ערך מרבי ]מג"ל[ ערך מרבי לממוצע חודשי ]מג"ל[ פרמטר

 30 20 צח"ב

 170 130 צח"כ

 30 20 מ"מ

 ללא ערך ללא ערך קולי  צואתי

 ללא ערך ללא ערך כלור כללי נותר
 

 החלטה
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 4נושא  בקשת תאגיד מי שמש עבור מט"ש שמשון
 יו"ר –עמיר יצחקי 

 חבר ועדה – ד"ר אמיר ארז
 חבר ועדהמ"מ  – הראל גל

 חברים

 משרד הבריאות –, עו"ד מיכל גולדברג, זהבה סדןדגנית איישן
 משרד הג"ס – אתי נתן

 משרד  החקלאות  –מאיה אורלנד 

 מוזמנים

 פלד דיכטר , מנכל מי שמש
 אקווה סיסטמס –שגיא הדס, דוד כהן 

 המבקש/מופיע

  7.2017עד בקשת הקלה 

 
 

 מהות הבקשה
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18.4.16 
 

 

 

והחלטה  דיון 
 :קודמים

החלו שלב ב' מק"י.  4000 שלב א' של הפיילוט עבור  השלימה אודיס  חברתדוד כהן: 
 . 2016בדצמבר  מק"י 8000 עבור 
להשוות תוצאות דיגום לאחר הסוליקווטר לתוצאות  נו הנחייה ממשרד הבריאותקיבל

 הדיגום לאחר המשקעים השניוניים. 
היינו אמורים להקים תא מגע. יש רעיון של ניצול קו   נכנסים לשלב הכלרה .אנו  

 יוצא מהסוליקווטר לשמש כתא מגע.ש
 (.NTU 2 -לזהבה: בחודשים האחרונים, ערכי עכירות עומדים בדרישות. )מתחת 

 יש לבדוק זאת. –בתקופה האחרונה ישנן חריגות מיקרוביאליות 
 השפכים המגיעים למט"ש יעברו דרך הראקטור החדש.  דרשנו כי כל 

י הממשלה ואושר בדיעבד מתוך רצון המעבר משלב א' לשלב ב' בוצע ללא ידיעת משרד
 לבדוק את פעילות המתקנים כשהם בשיא הקיבולת.

נדגיש כי תוצאות הדיגום עדיין לא שלמות ועדיין יש לייצב את מערכת ההכלרה 
 .הזמנית שהותקנה לצורך הפיילוט

 מהלך הדיון

הקלה  לאשר החליטה ,משמעותית פגיעה תגרם שלא שהשתכנעה לאחר הועדה
עד למועד זה יש לסיים את אישור הטכנולוגיה,  בהתאם לבקשה. 31.7.2017עד 

הנמצאת בפיילוט, על ידי משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ורשות 
 .המים
 ערך מרבי ]מג"ל[ ערך מרבי לממוצע חודשי ]מג"ל[ פרמטר

 20 --- צח"ב

 40  30 מ"מ

 50 42 חנקן אמוניאקלי

 55 50 חנקן כללי

 ללא ערך ללא ערך צואתיקולי  

 ללא ערך ללא ערך כלור כללי נותר
 

 החלטה
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 5נושא  מט"ש נתיבותתאגיד מי אשקלון לגבי התקדמות שדרוג עדכון  
31.10.2016 

 

 דיונים קודמים

 העביר לועדה מכתב עדכון לגבי התקדמות שדרוג מט"ש נתיבות תאגיד מי אשקלון
 .2016תוצאות מרכיבי מליחות החל מחודש אוקטובר  הועברווכן 

 תבקש לועדה  תן להגישלעניין פרמטרים בהם לא ניתנו הקלות בעבר, ני .1
  .2016מאוקטובר הקלה מעודכנת הכוללת את כלל הדיגומים שנערכו החל 

 יש –במידה וישנם שינויים /עדכונים בלוחות הזמנים כגון אישור תקציבי  .2
 .לציינם בבקשה

 

 החלטהדיון ו
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 6נושא  חיפהמט"ש שדרוג עדכון איגוד ערים חיפה לביוב לגבי התקדמות 
15.2.16 

 
 

 

 דיונים קודמים

 2016איגוד ערים חיפה לביוב העביר לועדה מכתב עדכון הכולל תוצאות דיגום לשנת 
 עדכון לגבי צפי לסיום בניית שדרוג מטש שלישוני.וכן 

 .31.12.2017שקיבלתם תקפה עד לתשומת ליבכם ההקלה  .1
 ש לדרישה לעמידה בתקנות."המט הרחבתאין לקשור את   .2

            ההרחבה.הועדה התרשמה כי ניתן לבצע שלב סינון וחיטוי טרם השלמת                 
 הועדה מבקשת מאיגוד ערים חיפה לביוב להתייחס לכך.                

 דיון והחלטה
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הגשת חוות דעת בנושא מניעת זיהום מקורות מים, השפעות על הקרקע ועל  - כללי 

 גידולים חקלאיים, השפעות על הסביבה והשפעות על בריאות הציבור.
 

  7נושא 

 יו"ר –עמיר יצחקי 
 חבר ועדהמ"מ  – הראל גל

 חברים

 משרד הבריאות –, עו"ד מיכל גולדברגדגנית איישן
 משרד הג"ס – אתי נתן

 משרד  החקלאות –מאיה אורלנד 

 מוזמנים

 המבקש/מופיע חברים
חברי יוכן מדריך להגשת חוות הדעת ויפורסם באתר האינטרנט של הוסכם כי 

 הועדה.
 החלטה

 


