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 פלגי מים   –מחלקת שפכי תעשייה 

 יום עיון בנושא כללי שפכי תעשייה

 יישום תקנות כללי המים  



 שפכי תעשייה 

 שפכי תעשיה בעל פוטנציאל הרס סביבתי גדול בהרבה מחלקם היחסי בשפכים 

מכלל כמות השפכים 16-17%בישראל עומדת על שפכי תעשייה כמות   

נזקים לתפעול, ים"במטשנזק לתהליכי טיפול ביולוגיים ,   פוטנציאל פגיעה לתשתית  

 שפכי תעשייה עלולים להכיל מזהים בלתי פריקים 

: הגדרות  

שפכים שמקורם במפעל המוזרים מן   -שפכי תעשייה 

.המפעל למערכת הביוב  למעט שפכים סניטריים    

 

או  ,מקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים  –מפעל 

ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה  ,נותנים שירותים 

.במישרין או בעקיפין  



 ם גי יה חרי יעה במקור של הזרמת שפכי תעשי  אסורים/מנ

ית     נ רו וב העי זרמת למערכת הבי איכות השפכים המו ר   .ושיפו

 

  ישירה של זק הנגרמות כתוצאה מהזרמה  הנ ות  י עלו י  כיסו

לא מטופלים   מטופלים חלקית באמצעות אגרה/שפכים 

 

 ק  עמידה בדרישות החו

 

 יישום כללי תאגידי המים 

:מטרות  



 

 

 איתור מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום והכללתם בתכנית ניטור שנתית

  

 הפצת מכתבי יידוע למפעלים הכלולים בתכנית הניטור

 אישור תכנית הניטור מול ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה

 איתור שוחת הדיגום בהתאם לסיווג התעשייתי 

 הכנת תיקי מפעל

 שלב ראשון 

פגישות ,הסברה   



–תיק מפעל   

כרטיס הביקור  

 של בית העסק



דוגם מוסמךביצוע דיגום על ידי    

מוסמכת מעבדהאנליזות באמצעות    

 ממצאים תקינים ללא חריגות

מכתב הודעה על ממצאים תקינים  

 וחיוב בגין בדיקות מעבדה בלבד

אגרה בגין הרחקת מזהם/חיוב  בגין בדיקות מעבדה   

 שפכים אסורים/שפכים חריגים 

 ניתוח ממצאי המעבדה בהתאם לכללים  

 הזמנה לדיון בתאגיד  בנושא ממצאי הדיגום

 שלב שני

 שלב שלישי



 התאגיד יכלול בתכנית הניטור מפעלים בתחום שיפוטו אשר
העירונית למערכת הביוב לגביהם התעורר חשש כי הם מזרימים 

 .שפכי תעשייה המכילים שפכים חריגים או אסורים

 קשר מול בתי העסק/איתור ומיפוי נקודות הדיגום             

 מגופים רגולטורים  בנוסףאינפורמציה לגבי בתי העסק מתקבלת  : 

        המשרד להגנת הסביבה  , 

        משרד הבריאות 

        רישוי עסקים 

 

בתכנית הניטור יפורטו  : 

 תדירות הדיגום פרמטרים/ מיקום נקודת הדיגום/אופן ביצוע הדיגום  



הניטור תכנית בעניין ,התאגיד בפני טענותיו להביא רשאי מפעל,  

 .היידוע מכתב קבלת מיום עסקים ימי 15

 

מיום ימים 7 תוך המפעל טענת בדבר החלטה לקבל התאגיד על  

 .הפנייה קבלת

 

תכנית את התאגיד יגיש ,למפעל התאגיד החלטת מסירת לאחר  

 .תעשייה שפכי וממונה סביבה ממונה לאישור הניטור



בין הכולל במפעל התעשייה שפכי כל את המאחד הזרם - אחוד התעשייתי זרם  

   מקדים טיפול שעברו שפכים ,היתר

לסיווג בהתאם ,העירונית הביוב למערכת החיבור לפני האחרונה הביוב שוחת 

 .התעשייתי



 איתור מערך קדם טיפול      אפיון מערך קווי ייצור במפעל  

 ושוחת מוצא המפעל     



 מטעם התאגידדוגם מוסמך הדיגום מתבצע על ידי. 

 על ידי הרשות  במעבדה מוסמכת הבדיקות מבוצעות

 .הלאומית להסמכת מעבדות

 יום ממועד   30תוצאות בדיקות המעבדה יישלחו בתוך

 .בצירוף תעודות הבדיקה, קבלתן

 מחייב התאגיד את  , בגין דיגומים ובדיקות מעבדה

 .המפעל לפי התעריף המפורט בתוספת השלישית



 X – צריכת המים הכללית של המפעל 

0.2X – בתי חולים ובתי מלוןזרם תעשייתי אחוד במוצא 

0.5X –  זרם תעשייתי אחוד 

0.7X –  החיבור    ' נק–בשוחה המרכזת את הזרמים במוצא המפעל 

 למערכת הביוב הציבורית               

                

                 

 :קביעת התפלגות שונה מההנחה התיאורטית יכולה להתקבל על ידי

 התקנים הישראלי רשאי לקבוע התפלגות שונה מההנחה  מכון
 התיאורטית   

 להגיש את הממצאים  המפעל להזמין ולבצע את הבדיקה וכן באחריות    

 .לתאגיד   

קריאת מד שפכים בפועל. 

 



  תוצאות  ממצאי הדיגום  אשר התקבלו מהמעבדה

 ניתוח ממצאי הדיגום וסיווג לשפכים חריגים ואסורים

 :  איסוף כלל הנתונים הנדרשים לצורך הפקת חיוב

צריכות המים של בית העסק  , תעריף הביוב של התאגיד, ש הקולט את השפכים"איכויות המט

 לתקופת החיוב ותוצאות הדיגום

 הזנת הנתונים הרלוונטיים בתוכנה ייעודית כולל שימוש בסימולטור רשות המים

 הפקת מכתב חיוב





שפכי היצרן 

)המפעל( שנדגמו

ערכי טור ג' בכללים או 

ערכים שאושרו הגבוהים 

מטור ג'

 )COD( 30002000צריכת חמצן כימית

)TSS( 3001000כלל מוצקים מרחפים

45100חנקן קילדל

P-1230זרחן כ

חרג מההסדרבדיקה האם היתה חריגה מהסדר עם הספק**

תאגידיש לבחור את סוג הספק***

3.269תעריף הביוב של הספק בכללים לחיוב בשפכים אסורים

כןהאם יש שפכים האסורים להזרמה )בחר(

2במידה ויש שפכים אסורים יש לבחור את הדירוג המתאים לשם חישוב החיוב )2/4/6(

                2,391חיוב בגין שפכים חריגים

              11,279חיוב בגין שפכים אסורים

              13,671סה"כ החיוב למפעל בגין הזרמת השפכים )חריגים ואסורים(

הכפלת תעריף 
הביוב בהתאם  
 לדירוג החריגה



שנים 3-אחת ל, הגשת  בקשה לתאגיד  

ימים ממועד קבלתה 10העברת הבקשה לממונה סביבה בתוך   

סביבהיום ממועד העברתה לתגובת ממונה  30י התאגיד בתוך "אישור הבקשה ע  

. שהוגשהיום מיום  60התאגיד יודיע על החלטתו בבקשה תוך   
 

 דחיית הבקשה או אישורה בשינויים אישור הבקשה

הינו היום בו  תוקף האישור תחילת 

 הגיש המפעל את הבקשה
התאגיד יודיע למפעל  עם עותק לממונה סביבה ובו  

ינמק את החלטתו ויודיע לו כי בזכותו לערער על  

יום ממועד קבלת המכתב 15ההחלטה תוך   

 קבלת אישור להזרמת שפכים חריגים אינה פטור מתשלום אגרה עבור ההזרמה 





 מניעה במקור  

 מיחזור

 טיפול

 



 מערך יישום הכללים בתאגיד פועל בצורה מוקפדת תוך דגש על מספר היבטים  

 

 עבודה מסודרת ומבוקרת הפועלת בהתאם לכללים   תוכניתהשקעת משאבים בבניית 

  תיעוד כלל האינפורמציה המתקבלת במערכת ממוחשבת ייעודית 

  ייעוץ משפטי בתחום 

  הסברה וקשר תמידי מול בתי העסק 

 רשות  , המשרד להגנת הסביבה :קשר שוטף מול גופי האכיפה וקבלת ההחלטות

 משרד הבריאות,המים 

  טיפול מקצועי בפניות בתי עסק לתאגיד 

  שקיפות מלאה כלפי בתי העסק 

 

  

 



 תודה על ההקשבה

 אפרת מילר 

 מחלקת שפכי תעשייה 

 פלגי  מים 


