
של הרגולטריהמצב 
מחזור מים אפורים

ד אסף הדסי"עו

ד"הרציג ברק הדסי משרד עו



מהם מים אפורים

מי שופכין ביתיים שנוצרו מתהליכים כמו שטיפת כלים  ,
.  כביסה ורחצה, בישול

בכמות ובהרכב  מים שחוריםמים אפורים נבדלים מ
מצואה והפרשות  )המשקעים הכימיים והביולוגיים שבהם 

(.ועד כימיקלים רעילים

 קיימות מערכות שמטפלות במים האפורים ועל ידי כך
על ידי הפניה שלהם למיכלי  -לאפשר בהם שימוש חוזר 

.  או לשם השקיית גינות, הדחה בשירותים

 לחסוך במים שפירים-המטרה  .



השימוש במים אפורים
  מצוקת המים של ישראל מחייבת ניצול מושכל של כל מקורות המים

.  האפשריים

 ויוצרת בעיות  , הכלאולם איננה פותרת –ההתפלה היא פתרון חלקי
הולכה  , אנרגיה, קרקע–נוספות 

  התרת השימוש במים אפורים תוביל לחסכון משמעותי במשאב יקר
.  ערך זה

  החיסכון במים יוביל גם לחסכון כלכלי לבתי האב ולמשק הישראלי
.בכללותו

מחישובים שנערכו עולה כי במעבר לשימוש במים  : חסכון במשאבים
מתקני התפלה 2-3תיחסך בנייתם של , 2050אפורים עד שנת 

.₪נוספים וחסכון למשק של עשרות  מיליארדי 



הנסיון לגבי מתקנים בארץ
אסתטיים ומובילים לחסכון במים, אמינים, בטוחים.

איכות המים האפורים המטופלים גבוהה מאד

  איכות קרקעות מושקות מים אפורים מטופלים

.דומה לקרקעות מושקות מים שפירים



תועלת סביבתית 
המיםמשברעםבהתמודדותציבורשיתוף-

המיםצריכתבצמצוםלפעילהציבורהפיכת

למשפחהבחסכוןכלכלייתרוןבחובהטומנת

להתנהלותהציבורבחינוךערכייתרון,לצדה

.יותרנבונה

מחייבאינואפוריםבמיםהשימושכילזכורחשוב

בתשתיותהשקעה

בכפייהולאבבחירהמדובר–מקרהבכל



מצב בשטח

 מתקנים  10,000למעלה מ –לפי ההערכות

קיימים של מים אפורים בעיקר בבתים פרטיים

 אינה מסוגלת להתמודד עם הנושא–הרגולציה

 הפועלים מזה , קיימים מאות מתקנים–בעולם

עשרות שנים במספר רב של מדינות  

 לא נתגלה מעולם אף מקרה של  -בכל המדינות

!!!תחלואה הנובע משימוש במים אפורים

 לא פרסם מעולם –גם ארגון הבריאות העולמי

מקרה של תחלואה הנובעת ממים אפורים  



65סעיף -פקודת בריאות העם 

"בהתייעצות עם שר החקלאות, שר הבריאות  ,

כללים לטיהור מי השופכין  רשאי לקבוע 

;  למטרה כלכלית אחרתאו להשקייההמיועדים 

-לא ישתמש אדם במי, נקבעו כללים כאמור

שופכין למטרה כאמור אלא בהיתר מאת שר 

ולא יינתן ההיתר  , הבריאות ובהתאם לתנאיו

, דעתו של השר-להנחת, אלא לאחר שהוכח

כפי שנקבע  שהמים טוהרו במידה מספקת

."באותם כללים



מכוח פקודת בריאות העם הותקנו 
:כללים ותקנות לגבי

מי שתייה ובארות

 1981–להשקייהטיהור מי שופכין המיועדים

 וועדת  )"2010–קולחיןתקני איכות מי

"( ענבר



פקודת בריאות העם

 לפקודה' ב62סעיף:

סעיפים  לעניןשר הבריאות רשאי להתקין תקנות "

ציבוריות או , כל באר או הספקת מים)( י)53

המזיקות לבריאות או המסכנות את , פרטיות

ולקביעת  למי שתיהבכל הנוגע ( הבריאות

."קולחיןלביוב ומי תקנים 



הגדרות-מים אפורים 

מתוך הצעת החוק  :

כיורי  , אמבטיות, מים שמקורם במקלחות-" מים אפורים"

,  בריכות רחצה ומי עיבוי מזגנים, מכונות כביסה, רחצה

;ולמעט מים שמקורם בכיורי מטבח ובאסלות

 2008-על פי משרד הבריאות:

שפכים סניטריים שלא באו במגע עם נוזלים מתאי "

"  שרותים

 2014על פי משרד הבריאות–

סוג של שפכים, מי דלוחין



"מים אפורים"כיצד נסווג משפטית 

 שפכים"או " שופכין"בהאם מדובר"

קולחים"האם מדובר ב"

שאז חל בכלל חוק המים ולא פקודת בריאות העם–" מים"האם מדובר ב



משמעות הסיווג

האם בכלל דרושים למערכת מים אפורים:

  היתרי התקנה

תחזוקה-היתרי הפעלה

 השקייההיתרי

 הוא מול משרד  הרגולטוריחשוב לציין כי המאבק
הבריאות ללא מעורבות רשות המים



2008הנחיות משרד הבריאות 

  מאשר עקרונית מתקני השבה של מים אפורים
:בכפוף לתנאים הבאים

הגשת מסמך הנדסי

ח הלפרין"לפי דו" איכות מעולה"המים יהיו ב

ההשפעה על הסביבהתבדק

  רק עם הבעלות על המתקן והאחריות על הפעלתו

יהיו בידי העיריה או עסק טעון רישוי

 יהיה אחראי לתחזוקהנסיוןגוף בעל



המשך-הנחיות המהנדס הראשי 

אין לאשר השבה במבנים או שטחים פרטיים

 בעסקים רגישיםאין לאשר השבה

מרוחק ממגורים ללא נגישות לציבור

 בעת תקלה יוזרם לביוב–גיבוי מים שפירים

מניעת חיבורים צולבים



:המסקנה

 לדבריהם בגלל חסכון –עקרונית מאשרים

במים והדרישה ציבורית

 עושים ככל האפשר על מנת לסכל –בפועל

הקמת מתקנים ולבטל את ההיתכנות  
למשל בנושא הבדיקות  , הכלכלית



הצעת חוק פרטית

כ ניצן הורוביץ"הוגשה בעבר על ידי ח

 הוגשה פעם נוספת בכנסת הקודמת על

ועברה קריאה  , ידי עשרה חברי כנסת
טרומית



2014ועדת גרוטו מרס 

עקרונית בעד

המטרה לאפשר ולא לכפות

  דורשים הליכי חקיקה ובחינת המשאבים הנדרשים
לפיקוח

 משרד הבריאות הודיע כי בכוונתו לקדם הצעת
חוק ממשלתית



הליכי אישור תקן

 ולהצעת החוק הפרטית, גרוטובמקביל לוועדת  ,
תקן ישראלי–מתקיים הליך תקינה במכון התקנים 

  התקן אושר על ידי הוועדה הטכנית ועל ידי וועדת

המומחים

ל מכון התקנים מסרב לחתום על התקן "מנכ–

לעשות כןמחוייבלמרות שעל פי הכללים הוא 

 הדבר נעשה עקב התנגדות משרד  –לטענתו

הבריאות  



צ"עתירה לבג–הליכי אישור תקן 

ל לחתום על התקן  הוגשה  "בעקבות סירוב המנכ

ל לחתום  "צ על מנת לחייב את המנכ"עתירה לבג

על התקן  

צ הורה על צירופו של משרד הבריאות כמשיב "בג

נוסף בעתירה

  עמדת משרד הבריאות באמצעות פרקליטות

אין לאשר את התקןהמדינה הינה כי 



מה עלינו לעשות  

 במבני ציבור ובנייני  –התרה של השימוש במים אפורים
למעט מקרים  )מגורים הכוללים רבי קומות ובתים פרטיים 

(.כגון בתי ספר וגני ילדים, של מבנים בעלי רגישות

קביעת תקן לאיכות מים אפורים.

  יצירת מנגנון הסמכה ופיקוח לחברות שמורשות להתקין
כדי להבטיח  , ולבקר מערכות של מים אפורים וזאת

אספקה של מים בסטנדרטים גבוהים תוך צמצום הסיכון  
.הפוטנציאלי הנלווה לכך



סיכום ומסקנות

 אינה ברורההרגולטריתתמונת המצב

בבית המשפט , המאבק מתנהל במקביל בכנסת

מול מכון התקנים ומול משרד הבריאות

אולם מנסה  , משרד הבריאות מצהיר שהינו בעד

להקשות ככל האפשר

ומקים בעצמו מערכות , בינתיים הציבור אינו ממתין
מים אפורים ללא פיקוח וללא תקן



תודה על ההקשבה


