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 הנחיות לעסקים בנושא מז"ח ובנושא איכות שפכים

 

 הנחיות להתקנת מז"ח בעסקים

 , 1991  - התשנ"ב (,מונע זרימת מים חוזרת כהגדרתו בתקנות בריאות העם )התקנת מכשיר ,עסק בעל .1

, באמצעות )להלן מז"ח(, אחרי מד המיםשתייה  מי למערכת חוזרת מים זרימת מונע מכשיריתקין 

  .כאמור בתקנות – מתקין מוסמך

כהגדרתו  –בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך  .1

 בתקנות האמורות . 

הבדיקות שנערכו למז"ח, תוצאותיהן, הפנקס( שבו יירשמו תאריכי  -ינהל פנקס בדיקות )להלן בעל העסק  .3

 ושמו וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז"ח.

 ובמקביל יישמרו בעסק.  נתניה למיתוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו  .4

 הבדיקה השנתית.  ממצאילפי העסק יבצע מידית את כל הנדרש  בעל .5

בו מותקן מז"ח או שיש חובה להתקינו ולבדוק אם מי נתניה רשאית להיכנס בכל עת סבירה לכל עסק ש .6

 הותקן מז"ח, את תקינותו וכן לעיין בפנקס.

בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו, יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום  .7

 מז"ח ובדיקתו לפי התקנות. 

את אספקת  נתקל יהא רשאי נתניה מי המים תאגיד, יפעל בהתאם לאמור לעיל לאובעל העסק  במידה .8

 .ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר לפי דין לעסק המים

 ניתן להגיש בקשה לפטור מהתקנת מז"ח למשרד הבריאות.  .9

 

 

 שפכים תעשייתיים המזרימיםעסקים 

כללי )להלן: " 1111-תשע"אה ,)שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב

, וזאת איכות שפכי מפעלים בכניסה לרשת הביוב העירוניתעל מבצע תאגיד מי נתניה ניטור  ,"(השפכים

מפעל הכלול בתוכנית הניטור יקבל על כך   .במסגרת תוכנית ניטור המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה

 הודעה מן התאגיד.

  המגזרים התעשייתיים בהם התאגיד מבצע ניטור שפכים:חלק מן פירוט להלן 

 מוסכים )מכונאות רכב(

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

 מפעלי מזון ומשקאות

 משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים

 טקסטיל כולל הלבנה או צביעה

 טקסטיל בלא הלבנה או צביעה

 מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
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 מפעלים ביטחוניים

 מכבסות

 תחנות תדלוק

 לולרפת או 

 מפעלי עיבוד עורות

 תחנות מעבר לפסולת

 בתי דפוס

מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור 

כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, 

דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, 

 פלסטיק, הובלת כימיקלים

 מפעלי חומרי בנייה

 בתי חולים

 בתי מלון

 רחיצת רכבתחנות 

 

על בעלי העסקים לבצע פעילויות שונות בבית העסק שלהם על מנת למנוע זיהום השפכים כמו הפרדת זרמים, 

טיטוא ואיסוף במקום שטיפה, החלפת חומרי ניקוי, והתקנת מתקני טיפול קדם, הכל לפי הצורך ובהתאם 

בערכי הסף מנת להבטיח כי אין חריגה לץ להתייעץ עם יועץ סביבתי בנושא על לפוטנציאל הזיהום בעסק. מומ

 .בכללי השפכיםאמור הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כ

מפעלי  – אך לא רקלדוגמא: בעל עסק שבמהלך עיסוקו נוצרים שפכים המכילים שמנים ואו שומנים,  כמו, 

או מפריד שמן ם וכדומה, יתקין בעסקו כימוס ת דלקותחנ , אולמות אירועים, בתי אוכל לסוגיהםייצור מזון, 

 המפריד  , לפי העניין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.ממיםמפריד דלק 

אפשר ישלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן אופן תדירות וביפונה ויתוחזק ב

השומנים המפונים ממפריד השומן יפונו לאתר מורשה  לפרמטר זה. עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים

 בלבד.

 

אמור בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כ

באופן מידי ויבצע את כל הנחיות תאגיד מי נתניה והמשרד להגנת  נתניה, ידווח בעל העסק למי השפכיםללי כב

 יבה לתיקון התקלה, כולל הפסקת הזרמת שפכים למערכת הביוב במידת הצורך.הסב

 

 : ובדיקות עלות דיגום

האנליזות  לביצועכי בעל העסק יישא בעלויות דיגום השפכים ובעלויות המעבדה  ,קובעים כללי השפכים

תאגידי מים וביוב  בתוספת השלישית בכללי 5התעריף לביצוע בדיקות ודגימות מפורט בסעיף הכימיות. 

ישלח ובדיקות חיוב בגין דיגום  .1111-)תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( התשע"א

 לבעל העסק כחלק מחשבון המים והביוב הדו חודשי.
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 חיוב בגין תעריף חורג: 

ביוב העירוני, במידה ובדיגומים אלו תמצא חריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת ה

, יחויב בעל העסק בתעריפים מיוחדים כאמור בכללים  ובמקרים מסוימים, ובהתאם כללי השפכיםבאמור כ

אופן חישוב התעריף  לגודל החריגה,  בהפסקת הזרמת שפכים מיידית עד למציאת הסיבות לחריגה ותיקונן.

עלויות הטיפול , כמות המים שנצרכהריכוז המזהם בשפכי הצרכן, ב תלוי בין השארהחורג נקבע בכללים והוא 

מכון הטיפול בשפכים של תאגיד מי נתניה ועוד. חיוב בגין תעריף חורג ישלח לבעל העסק כחלק מחשבון ב

 המים והביוב הדו חודשי.

 

 :חריגים שפכיםו/או קבלת אישור ביחס ל דיווח

הביוב שפכים חריגים אם ריכוזם מעל לערכים הנקובים בטור לפי כללי השפכים, מפעל רשאי להזרים למערכת 

ימים מראש לפחות על  31ב' והנמוכים מטור ג' בתוספת השנייה לכללי השפכים, ובלבד שדיווח לחברה בכתב 

הערכים המרביים וכמות השפכים שבכוונתו להזרים למערכת הביוב.  כמו כן, מפעל המעוניין להזרים 

יגים בריכוז מעל לערכים הנקובים בטור ג', יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט בה את למערכת הביוב שפכים חר

 מרביים וכמות השפכים המיועדים להזרמה.ההערכים 

יהיו הריכוז המרבי המותר להזרמה על ידי המפעל,  לגביהם, לפי המקרה, ערכים שדיווח מפעל או קיבל אישור

 וישמשו לקביעת התעריף שתגבה החברה מהמפעל.

 

, או פי חוק 1968-ככל שלמפעל נקבעה הקלה כלשהי בהיתר או ברישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 להמציא למי נתניה אסמכתא בדבר הקלה זו.יש המים, 

 

 המפורט בהוראות אלו לא יגרע מהאמור בכל חוק, תקנה, חוק עזר וכל דין אחר, לרבות נהלים.


