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 2011באוגוסט   

 (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)פורסמו כללי תאגידי מים וביוב  ,

 "(.הכללים הקודמים)" 2011-א"התשע

 

 

 2014ביוני   

 ד"תשע, (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)פורסמו כללי תאגידי מים וביוב-  

 "(.הכללים)" 2014

 

 

הכללים החדשים ביטלו את הכללים הקודמים  . 
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 מטרות  

 הסדרת הזרמת שפכי תעשיה באופן שלא תגרום לנזק-   
גורם אחר/במערכת הביוב של החברה 

  לפעולת הזרמת הביוב 

לתהליכי הטיפול בשפכים או להשבת קולחים 

 

מניעת מטרדים ונזקים לציבור ולסביבה משפכי תעשייה 

 

תסלק ותטפל בשפכי התעשייה באופן שלא יגרום  , להבטיח שחברה תאסוף
 לפגיעה

 

להבטיח שמפעל לא יזרים למערכת הביוב שפכים העלולים לגרום לפגיעה כאמור 

 
 

 

 

 

 



 4 ד"מצגת זו הנה רכוש מירית דובר משרד עו

 הגדרות מתוך חוק תאגידי מים וביוב

 מפעל 
 או נותנים שירותים ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה, מקום שבו מעבדים או מיצרים מוצרים

 

תעשייה שפכי 

 למעט שפכים סניטריים, שפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב

 

 סניטרייםשפכים 
ובלבד שאם מקורם במטבח לפי טיבם וכמותם  , שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח

 לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב

 

מערכת ביוב 
תחנות שאיבה  , ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מתקניהם, כל מערכות הביוב הציבורי

מתקנים לטיפול בבוצה וכן מתקנים לסילוק  , מתקנים לטיהור שפכים, וקווי סניקה על כל מתקניהם
 שפכים מטוהרים

 

ממונה שפכי תעשייה 
 מי שמנהל רשות המים מינה לכך מבין עובדי רשות המים

  

ממונה סביבה 
   קולחיןל המשרד להגנת הסביבה מינה מבין עובדי המשרד עובד לעניין תקנות "מי שמנכ
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 ללא אישור -חריגים הטעונים אישור/איסור הזרמת שפכים אסורים

 מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים למערכת הביוב של החברה ולא

 :במקרים הבאים, ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך מיתקניו

שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב"כאשר מדובר ב" 

בלא אישור, "שפכים חריגים הטעונים אישור"כאשר מדובר ב 

 

 שפכים האסורים להזרמה"מהם"? 

שפכי תעשייה שמתקיים לגבי תכולתם לפחות אחד מהתנאים בתוספת הראשונה. 

  בתוספת הראשונה ההנחיה היא לבדוק שהערך הנמדד עולה על הערך הקבוע

 .בתוספת בצירוף ערך אי וודאות הבדיקה כפי שדווחה על ידי המעבדה

 דוגמאות: 

  שפכים המכילים נוזלים בעלי ערךph בבדיקת שדה 10-או גבוה מ 6-נמוך מ 

  מ"מ 10שפכים המכילים מוצקים שאינם עוברים פתח של 

 מעלות צלסיוס 40העולה על ' נוזלים בטמפ 
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 בלא אישור -חריגים הטעונים אישור /איסור הזרמת שפכים אסורים

מהם שפכים חריגים הטעונים אישור? 

  שפכי תעשיה שריכוז אחד לפחות מהמרכיבים המנויים בטור א לתוספת השניה עולה

 על הערכים הנקובים לצידם בטור ג לתוספת השניה

 

  הודעה על ידי החברה 

  אם נודע לחברה על  הזרמת שפכים אסורים או חריגים שעלולים למנוע יכולת טיהור

 השפכים

אם נודע לחברה על הזרמת שפכים אסורים או חריגים העלולים למנוע ניצול הקולחים 

ההודעה תהיה ל: 

ש הקולט את השפכים"מט 

ספק מי הקולחין 

ממונה שפכי תעשייה 

ממונה סביבה 
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 תכנית ניטור  

חברה תכין אחת לשנתיים תכנית ניטור 

למפעלים שבתחומה 

 שהתעורר לגביהם חשש שהם מזרימים שפכי תעשייה שמכילים שפכים

 אסורים/חריגים

 שאליו מוזרמים שפכי החברה ש"המטהיוועצות עם מפעיל 

 

1.7.14אושרה לפי הכללים הקודמים לפני /תכנית ניטור שהוגשה 

 יראו אותה כאילו הוצאה מכוח הכללים החדשים 

יחולו עליה הכללים החדשים בשינויים המחויבים 
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 המשך -תכנית ניטור

בתכנית ניטור יפורטו: 

מיקום נקודת הדיגום 

אופן ביצוע הדיגום 

מספר הדיגומים והמרכיבים שיידגמו ובלבד ש– 

  מספר הדיגומים בשנה והמרכיבים שיידגמו לגבי מפעל שבתוספת השלישית לא יפחת

 מהקבוע בתוספת

מספר הדיגומים לא יפחת מארבעה דיגומים בשנה לגבי מפעל שאינו מנוי בתוספת השלישית 

 

הודעה למפעל על תכנית הניטור 

 

 ימי עסקים 15זכות המפעל להגשת טענותיו לחברה תוך 

 

ימי עסקים לפחות בטרם הגשת תכנית הניטור   7 -החלטת חברה בטענות והודעה למפעל

 לאישור ממונה סביבה

 

הגשת תכנית הניטור לאישור ממונה סביבה עם עותק לממונה שפכי תעשיה 
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 אישור תכנית ניטור

 יראו התכנית המאושרת -ימים 60לא קיבל ממונה סביבה החלטה תוך 

 
דחה ממונה סביבה תכנית-   

 ימים לאישור 60החברה תגיש תכנית מתוקנת תוך 

 ימים נוספים   60לפי תכנית זמנית לתקופה שלא תעלה על –דיגום המפעלים בחלק שנדחה
 מיום הגשת תכנית ניטור מתוקנת לאישור

לפי התוספת השלישית 

לפי הנחיות ממונה שפכי תעשיה אם לא נכללו בתוספת 

 ימים ולא הוגשה תכנית מתוקנת 60חלפו-   

  ממונה שפכי תעשייה וממונה סביבה רשאים לקבוע בהסכמה תכנית ניטור עד לאישור תכנית
 החברה

מאושרת  /החברה תעביר למפעל ולממונה שפכי תעשיה עותק מעודכן של התכנית המאושרת
 ימי עסקים ממועד אישורה 7זמנית בתוך 

 ימי עסקים ממועד ההעברה כאמור 7אין לבצע דיגומים לפי התכנית האמורה אלא בחלוף 

 
שינוי תכנית ניטור מאושרת 

הוראה על ידי ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה 

  בקשת חברה 

בקשת מפעל 
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 דיגום לפי תכנית ניטור

דוגם מוסמך יבצע את הדיגום 

 

דיגום בנקודות דיגום לפי הכללים 

 בשוחת הביוב האחרונה בחצר או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב-מסויימיםמפעלים 

 בזרם התעשייתי האחוד -מסויימיםמפעלים 

 זרם המאחד את כל שפכי המפעל-אחוד תעשיתיזרם 

בזרם התעשייתי האחוד: עיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, במשחטות: דוגמה 

 

בהתאם לתכנית הניטור המאושרת, דיגום חטף או דיגום מורכב 

 

העברת דגימות למעבדה מוסמכת 

 

 ימים מקבלתן 30משלוח תוצאות הבדיקות למפעל בתוך 

 

חיוב המפעל בעד הדיגומים והבדיקות לפי כללי התעריפים 
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 דיגום בלא תכנית

  לדגום ומיידיצורך ממשי 

כשאין תכנית ניטור 

שלא לפי תכנית ניטור מאושרת 

שלא לפי תכנית ניטור זמנית 

 

 

העברת עדכון על ביצוע הדיגום וסיבותיו לממונה שפכי תעשיה וממונה סביבה 

 

 חברה לא תחייב מפעל בתשלום לפי סעיף זה ללא אישור מראש של ממונה שפכי
 תעשייה
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 הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור

אפשרות מפעל להגיש בקשה להזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור 

הגשת בקשה אחת לשלוש שנים 

בדואר רשום עם אישור מסירה 

 בתוספת הרביעית 2לפי טופס 

 

י החברה לתגובת ממונה סביבה"העברת הבקשה ע 

 

בחינת הבקשה על ידי החברה 

 

ש"תיאום עם מפעיל המט 

ש אינו בבעלות מלאה של החברה"כשהמט 
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 (המשך)הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור 

ימים 60תוך -חברה תודיע למפעל על החלטתה לגבי הבקשה  . 

 

אם אין הודעה מהחברה על ההחלטה במועד כאמור 

יראו הבקשה כמאושרת 

 

אישרה אותה בשינויים/אם דחתה החברה את הבקשה 

 ימים 15הודעה למפעל על זכותו להעלות טיעוניו בתוך 

ימים 15בתוך  -בחינת טענות המפעל והחלטה 
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 חיוב שפכים חריגים ואסורים

 בכללי התעריפים נקבע תעריף לחיוב בהתחשב בעלויות הרחקת המזהמים 

לפי נוסחה שנקבעה בכללי התעריפים. 

 

שקיבלו אישור -עבור הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור 

תעריף נמוך מאשר חיוב בגין שפכים חריגים הטעונים אישור שהוזרמו ללא אישור 

 

התשלום יהיה לפי התקופה הקצרה מבין השתיים: 

  בעד התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון לפי תכנית הניטור 

 ימים שתחושב על בסיס ממוצע ספיקות שפכים שנקראו במפעל ובהעדר   90בעד תקופה של
 קדמה לדיגוםשעל בסיס ממוצע צריכות מים יומיות שנקראו במפעל בתקופת חיוב  -מד שפכים

 

הודעת חיוב 

 לפי העניין, אישור ממונה שפכי תעשיה/ימים מקבלת תוצאות הדיגום 60בתוך 

בצירוף נימוקים מיוחדים-במועד נדחה אחר 

 

 ימים מקבלת הודעת החיוב 30המפעל רשאי להביא טענותיו בפני החברה בתוך 

 

ימים 30תוך  -החברה תיתן החלטה 
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 שונות

בירור תלונות של מפעל על ידי ממונה שפכי תעשייה 

 ימים 60תוך –פעולות של החברה /הגשת תלונה על החלטות 

   ימים 180לא יאוחר מ  -החלטה בתלונה 

 

הגשת ערר למי שהשר להגנת הסביבה הסמיך 

  (9) -ו( ה)-(א) 10הגשת תלונה על הוראות סעיף 

 

פרסום בכפוף לחוק חופש המידע 

 

 או בין מפעל לחברה/ו ש"למטהסכמים בין מפעל 
 


