
יום עיון בנושא:

 עשור לכללי תאגידי המים והביוב
הביוב(  למערכת  המוזרמים  מפעלים  )שפכי 

 מוזיאון ארץ ישראל, אולם נופים
רח' חיים לבנון 2, רמת-אביב

בעקבות חקיקת חוק תאגידי המים והביוב, הותקנו בשנת 2011 כללים חדשים - כללי תאגידי 
מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, המכונים "כללי שפכי מפעלים" שהטילו 
לראשונה את עלות הטיפול בשפכים על המפעלים המזרימים את השפכים - בהתאם לריכוזי 

המזהמים שנמדדו במוצאם.

תעשייה, מפעלי  ובעיקר  המעורבים  הגורמים  כל  על  דרמטית  השפעה  השפיעו   הכללים 
תאגידי המים ומועצות ללא תאגיד. הכללים עברו שינויים רבים מיום התקנתם ועד היום, שינויים 

שנבעו מהניסיון שנצבר ועתירות שהוגשו לבית המשפט עם הפעלתם.

עם  בהתמודדות  רב  ניסיון  צברו  הרלוונטיים  שהגורמים  ולאחר  מהתקנתם  שנים   10 כיום, 
הכללים ובמשמעויות הכרוכות בהם, ניפגש לאירוע מיוחד לציון עשור לכללים, שבו נסקור את 
השינויים העיקריים שהתרחשו בעקבות הכללים ויוצגו נקודות מבט של השחקנים העיקריים 

בתחום.

רלוונטיים בהפעלת הכללים במשרד להגנת הסביבה,  גורמים  ייטלו חלק  יום העיון  במסגרת 
רשות המים, משרד הבריאות, מנכ"לים של תאגידי מים, נציגי תעשייה ויועצים מומחים בתחום.

שיתקיים ביום שני, 21 ביוני 2021 



מרצהנושאשעות

התכנסות וכיבוד קל08:00-09:00

09:00-09:15
דברי פתיחה

יוסי אריה, מנכ״ל
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

דורית קולטין
יו"ר ועדת שפכים וקרקעות מזוהמות 

בהתאחדות התעשיינים

סקירת ההתפתחות בכללים ובכללי התעריפים 09:15-09:55
והשינויים מכניסת הכללים לתוקף ועד היום 

ד"ר הראל גל 
 מנהל אגף איכות מים

הרשות הממשלתית למים וביוב

09:55-10:15
הצגת עיקרי תכנית עבודה - אגף שפכי תעשייה

אבי חיים 
מנהל אגף שפכי תעשייה, דלקים  

 וקרקעות מזוהמות
המשרד להגנת הסביבה

מתן הקלות ואישור תכניות ניטור, מעבר לעולם 10:15-10:30
הדיווחים המקוונים

דניאל שרון 
 ממונה שפכי תעשייה

המשרד להגנת הסביבה

הפסקה וכיבוד קל10:30-11:00

11:00–12:40TED הרצאות

השפעת הכללים על משאבי הטבע )נחלים, מזיקים, 
סביבה חקלאית( במדינת ישראל 

אלון זסק 
 סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע

המשרד להגנת הסביבה 

הזרמת שפכי תעשייה – נקודת מבט מצד התאגיד 
)המועצה(

צחי ורמוס
 מנכ"ל יובלי העמק

חברת המים והביוב של מועצה אזורית 
עמק יזרעאל

אופן קביעת ערך מקסימלי לפרמטרים בולטים 
בכללים

ד"ר יוסי ענבר 
יועץ, לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת 

הסביבה

שי יוסףנטילת דגימה וקביעת תכנית ניטור 
יועץ, מנכ"ל חברת עגול, איכות הסביבה

 התמודדות עם חיובי שפכים – בעיות נפוצות
בבדיקות מעבדה

עו"ד שלו בראנץ

היבטי הכללים – עבר, הווה ועתיד       מנחה: עו"ד אמיר פיש12:40-13:40

פאנל בהשתתפות:
אתי נתן זלצמן, מנהלת תחום מניעת זיהום מקורות מים, הרשות הממשלתית למים וביוב

דניאל שרון, ממונה שפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה 
דוד ויינברג, מנהל תחום בריאות הסביבה, משרד הבריאות

שעיה קרפ, מנכ"ל תאגיד המים והביוב מעיינות הדרום
דב באסל, מנהל תחום הגנת הסביבה, תנובה 

אלדד שרוני, יועץ, אלדד שרוני הנדסה סביבתית 

בתוכנית:



יום עיון - עשור לכללי תאגידי המים והביוב 

טופס הרשמה והתחייבות

__________________________________ פרטי:   שם משפחה: ________________________________שם 

תפקיד: ____________________________________שם החברה:  _________________________________

_____________________________________ נייד: ______________________________________טלפון: 

_____________________________________ מייל:  ______________________________________פקס:  

כתובת החברה:  ____________________________________________________________________________ 

לכבוד:
ביה”ס  למדעי הנפט והאנרגיה, רח’ חיים לבנון 26 ת.ד. 17081 

  info@energy.org.il :תל-אביב 6117002, פקס: 03.6427033, טל’: 03.6414271, מייל

אופן התשלום:

  בהמחאה לפקודת “ביה”ס למדעי הנפט  בכרטיס אשראי במזומן
 והאנרגיה”

ת.ד. 17081 ת”א 6117002

  בהעברה בנקאית לחשבון מס’ 
701500/85 

סניף איינשטיין – 833 בנק לאומי 

דמי השתתפות:

 ₪ 170 

₪ 120 - Info Spot -חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, התאחדות התעשיינים ו 

  אני מסכים לקבל דיוור מאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ו/או מבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה לרבות עדכונים 
והצעות שיווקיות

הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה

הכנס מתוכנן להתקיים באופן פרונטלי. ייתכן שיחול שינוי במועד הכנס  וזאת בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
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