
כלליתאגידימיםוביוב)שפכימפעליםהמוזרמיםלמערכתהביוב(,תשע"א2011-
בתוקףסמכותהלפיסעיף)51ב()(2לחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א)2001-להלן–החוק(ולאחר
שקוימוהוראותסעיף107לחוק,קובעתמועצתהרשותהממשלתיתלמיםולביובכלליםאלה:
הגדרות 

.1

בכלליםאלה -



"דוגם מוסמך" -מי שעבר הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין והשתלמויות מזמן
לזמן,במתכונתשהורההמשרדלהגנתהסביבה,משרדהבריאותאומנהלרשות
המים .



"החברה"-חברהשהוקמהלפיחוקתאגידימיםוביוב,תשס"א .2001-



"הממונה" -מנהל הרשות הממשלתית או מי שמונה לממונה לפי כללי המים
)תעריפיםלמיקולחיןהמסופקיםממט"ש(,התש"ע .2010-



"הסכם עבר" -הסכמים שנחתמו בין מפעל למט"ש או מפעל לחברה לפני )1
בינואר(2011כוללהארכותהסכםשנחתמועדלאותומועד .



"חוקתאגידימיםוביוב"–חוקתאגידימיםוביוב,תשס"א .2001-



"טיפולמקדים" -הפעלתמיתקן,עלמרכיביוהשונים,שבומטופליםשפכימפעל
לפניסילוקםמשטחהמפעללשםהורדתריכוזהמזהמיםבשפכים .



"כלליהתעריפים"-כלליתאגידימיםוביוב)תעריפיםלשירותימיםוביובוהקמת
מערכותמיםאוביוב(,התש"ע .2009-



"מועצתהרשות"או"המועצה"–מועצתהרשות,שהוקמהלפיסעיף124טולחוק
המים .



"מיתקן לטיפול בשפכים" או "מט"ש" – מתקן לטיפול בשפכים אשר מיועד
להפחתת ריכוז המזהמים שבשפכים לערכים הקבועים בתקנות בריאות העם
)תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים( ,תש"ע ,2010-ועמידה בתקנות
המים )מניעת זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה( תשס"ד 2004-וכל ערך אחר
שנקבעובהנחיות,בהיתריםאובתנאיםברישיוןשניתנועלפיהוראותכלדין .



"ממונהסביבה" -כהגדרתובתקנותבריאותהעם)תקניאיכותמיקולחיןוכללים
לטיהורשפכים(,תש"ע .2010-



"מנהלרשותהמים"–מנהלהרשותשמונהלפיסעיף124יטלחוקהמים .



"מעבדה מוסמכת" – מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות ,התשנ"ז ,1997-שהוסמכה לבצע את הבדיקות המנויות בתוספות ,כולן
אומקצתן .



"מפעילמט"ש"–אדםשבבעלותו,בהחזקתו,בהשגחתואובפיקוחופועלמט"ש .



"מפעל" -מקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים ,או נותנים שירותים ,ושממנו
מוזרמיםשפכיתעשיה,במישריןאובעקיפין .



"מערכתביוב"-כהגדרתובחוקתאגידימיםוביוב,תשס"א– .2001



"שפכים"–מיםלאחרשימוש,הטעוניםטיהוראוסילוקלפידין .



"שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב" – שפכים הגורמים נזק למערכת
הביוב או שמתקיים לגביהם לפחות אחד מהתנאים המפורטים בתוספת
הראשונה .



"שפכיםחריגים"– שפכיםפריקיםשיחס COD/BODבהםקטןמ 4וריכוזה VSS -
בהםגדולמ 70%מריכוזה  .TSS-השפכיםניתניםלטיפולבמט"שולטיפולכאמור
עלות נוספת לעומת שפכים סניטאריים .ריכוז אחד מהמרכיבים בהם לפחות
עולהעלהערכיםהנקוביםבטורא'בתוספתהשניה .



"שפכיםסניטאריים" -שפכיםשמקורםבשירותיםסניטאריים אובמטבח,ובלבד
שאם מקורם במטבח לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני
כניסתםלמערכתהביוב .



"שפכיתעשיה"– שפכיםשמקורםבמפעלהמוזרמיםמןהמפעללמערכתהביוב,
למעטשפכיםסניטאריים .



"תוכנית ניטור ובקרה שנתית" -תוכנית לקביעת איכות שפכי המפעל המוזרמים
למערכתביוב,לרבותדיגום,בדיקה,פענוחתוצאותודיווחלפיהעניין .



"תקנות בריאות העם"  -תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים
לטיהורשפכים(,תש"ע .2010-

מטרתהכללים .2

הזרמת
שפכיםעלידי
מפעל 

הסדרתהזרמתשפכיהמפעליםבאופןשלאתגרוםנזקלמערכתהביוב,תהליכי
הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או
לסביבה .החברה תבטיח את איסופם ,סילוקם וטיהורם של כל השפכים
המוזרמיםאלמערכתהביובובלבדשקליטתםלאתגרוםלפגיעהבמערכתהביוב
של החברה או של כל גורם אחר .מפעל לא יזרים מן המפעל למערכת הביוב
שפכיםהעלוליםלגרוםלנזקיםכאמוראלאבהתאםלהוראותכלליםאלה.
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)א( מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים למערכת הביוב של חברה ולא
ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך מתקניו למערכת הביוב ,בכל אחד
מהמקריםאלה-
 .1שפכיםהאסוריםלהזרמהלמערכתהביוב.
 .2שפכיםחריגיםללאדיווחאואישורהחברהבהתאםלסעיף.6

)ב( הזרים מפעל ,שפכים כאמור בסעיף ) 3א( 1או כאמור בסעיף ) 3א(, 2
יחויב בתשלום על ידי החברה בהתאם לכללי התעריפים .התשלום
כאמוריהיהעבורהתקופהשחלפהממועדדגימתהבדיקההאחרונהעל
פי האמור בסעיף  5או עבור תקופה של חצי שנה שקדמה למועד גילוי
הזרמתהשפכיםבניגודלסעיףקטןא,לפיהקצרהשביניהן.
)ג( חויב המפעל בתשלום כאמור בסעיף קטן ב' ,אין בתשלום כדי להוות
היתר,הרשאהאוהסכמהלפעולתההזרמהבניגודלסעיףקטן)א(.
)ד( חייבה החברה את המפעל בתשלום בגין הזרמת שפכים כאמור בסעיף
קטןב',תפרטאתאופןהחיובותתריעעלדברהעבירה.
)ה( חברהלאתרשהלמפעללהזריםשפכיםכאמורבסעיף)3א(.
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קבעה החברה כי בהתאם לתהליכי ייצור וחומרי הגלם במפעל ישנו חשש כי
דרישת ביצוע
יזרים למערכת הביוב שפכים בניגוד לאמור בסעיף )3א( ,רשאית היא ,לאחר
פעולות
שנתנה הזדמנות למפעל להשמיע טענותיו ,לחייב כל  מפעל באחד או יותר
למניעת נזק
מהמפורטלהלן–
ממפעל


א .לבצע טיפול מקדים בשפכים בטכנולוגיה המיטבית הזמינה
)(BATלהקטנהכמותיתשלשיעורהרכיבים,כולםאוחלקם,
לפני כניסתם למערכת הביוב ,לרבות דרישה להפרדת זרמי
שפכיםבמפעל;
לערוך ניטור איכות השפכים על פי הנחיות החברה ,לרבות
ב.
מיקום פעולות הניטור ,הקמת תא דיגום ,המרכיבים שיבדקו,
תדירותםואופןניתוחודיווחהממצאים.הדיגוםיבוצעעלידי
דוגם מוסמך ,הדגימה תיבדק במעבדה מוסמכת לפרמטרים
הנדרשים.
לדווח לחברה על סוגים וכמויות המזהמים שהמפעל צרך,
ג.
אופן סילוקם ,ושיעור של כל אחד מהם בשפכים שהמפעל
מזריםלמערכתהביוב;
למסור הודעה לחברה על שינוי שחל בספיקה או באיכות
ד.

השפכים אשר קבעה החברה שיש בו כדי להשפיע פעולתה
שלמערכתהביוב.

עריכתבדיקות  .5
ודגימות
במפעלעלידי
חברה 

א.

קבעה חברה כי בהתאם לתהליכי הייצור במפעל יישנו חשש להזרמת
שפכיםלמערכתהביובבניגודלאמורבסעיף)3א(.תכיןחברהתוכנית
ניטור ובקרה שנתית על איכות שפכי המפעל בהתאם לתקנה 10
לתקנותבריאותהעם)להלן-תוכנית(.לאאושרהתוכניתכאמור,תכין
החברהתוכניתכמפורטבתוספתהשלישית.התוכניתתבוצע,כמפורט
להלן:
 .1החברה תודיע למפעל ,בכל תחילת שנה ולא יאוחר מיום 15
בינואר ,כי הוא כלול בתוכנית ניטור ובקרה שנתית של
החברה ,ותמציא לידיו את פירוט כמות הבדיקות שבכוונתה
לבצע,סוגםומיקוםעריכתם.
 .2הזריםמפעלשפכיםבניגודלסעיף)3א(,רשאיתהחברהלעדכן
את התוכנית ולהוסיף בדיקות נוספות .עדכנה חברה את
התוכניתתודיעלמפעלתוך30יום.
 .3החברה תעביר את תוצאות הבדיקות למפעל תוך  30יום
ממועדקבלתן;
 .4דיגום יעשה על ידי דוגם מוסמך ,הדגימה תיבדק במעבדה
מוסמכתלפרמטריםהנדרשים.
 .5הוקם מפעל חדש לאחר המועד כאמור בסעיף  ,1רשאית
החברה לעדכן את תוכנית הניטור ובלבד שהודיעה על כך
למפעל  14יום טרם דיגום על פי התוכנית ,כי הוא כלול
בתוכנית.

ב.

ערכה החברה בדיקות על פי תוכנית הדיגום ,ישא המפעל בעלות
הדיגוםוהבדיקותכמפורטבכלליהתעריפים.
היה מט"ש בבעלות חלקית של החברה ,או בבעלות של אחר ,תתאם
החברה עם מפעיל המט"ש את תוכנית ניטור ובקרה שנתית .מפעיל
המט"ש יהיה רשאי להצטרף לביקור נציג החברה במפעל ובלבד
שהודיעעלכךלחברה,בכתב 7,ימיםמראשעלדברהצטרפותו.באין
הסכמה בין החברה למפעיל המט"ש בדבר התוכנית כאמור ,יכריע
ממונה הסביבה בהסכמת מנהל רשות המים ,לאחר שנתן לצדדים
הזדמנותלהשמיעאתטענותיהם.

ג.


הזרמתשפכים
חריגים
למערכתהביוב 

 6
א .מפעלרשאילהזריםלמערכתהביובשפכיםחריגיםאםריכוזםהיהמעל
לערכים הנקובים בטור א' והנמוכים מטור ב' כאמור בתוספת השנייה,
ובלבדשדיווחלחברהבכתבתוך 30ימיםמראשעלהערכיםהמרביים
וכמותהשפכיםשבכוונתולהזריםלמערכתהביוב.
ב .חברה,לאחרשהודיעהבכתבעלכוונתהכאמורלממונהסביבה,רשאית
לאשר למפעל על פי בקשתו המנומקת ובכתב להזרים שפכים חריגים
למערכתהביוב ,אםריכוזםעולהעלהערכיםהנקוביםבטורב'כאמור
בתוספת השנייה )להלן" -אישור"( .בבקשתו יפרט המפעל את הערכים
המרביים,וכמותהשפכיםהמיועדיםלהזרמה.
ג .הודיע ממונה סביבה לחברה על התנגדותו לאישור כאמור ,בהתאם
לסמכותועלפיכלדין,תוך14ימיםמיוםשקיבלהודעתהכאמורבסעיף
ב' ובכפוף לטעמים כמפורט בסעיף ה' כפי שינמק ,לא תיתן החברה
אישורהזרמהכאמור.
ד .חברה תודיע למפעל בכתב על החלטתה בבקשה ,תוך  60ימים ,מיום
שהוגשה .לא הודיעה החברה על דבר החלטתה בתום המועד האמור,
יראואתבקשתהמפעלכמאושרת.
ה .חברהתסרבלבקשתמפעללפיסעיףב,אםהתקייםאחדמאלה:
 .1קליטת השפכים החריגים למט"ש שמטפל בשפכי אותו מפעל
אינה מאפשרת למט"ש לטהר את השפכים או את הבוצה
לערכיםהקבועיםעלפיהוראותכלדין.

.2

בהתאם לתהליכי היצור במפעל ,השפכים עלולים להכיל
מזהמיםשאינםמורחקיםבתהליכיהטיפולבמט"ש.

ו.

החברהרשאיתלסרבלבקשתמפעלעלפיסעיףב',אםספיקתהשפכים
אועומסהשפכיםמהוויםיותרמ10%משפכיהחברה.

ז.

הודעהעלסירובהחברהלמפעלתנומקותינתןבכתב,תוך60יוםמקבלת
הבקשה.

ח .הזריםמפעל,שפכיםכאמורבסעיף6אאוסעיף6ב,יחויבבתשלוםעלידי
החברהבהתאםלכלליהתעריפים.
ט .ערכיםשדיווחמפעללפיסעיףאאוקיבלאישורלפיסעיףביהווהריכוז
המרבי המותר להזרמה על ידי המפעל ,וישמשו לקביעת התעריף
שתגבההחברהמהמפעלבהתאםלכלליהתעריפים.
י.

היה מט"ש בבעלות חלקית של החברה ,או בבעלות של אחר ,תתאם
החברה עם מפעיל המט"ש את אישורי הזרמת שפכים חריגים כאמור
בסעיףב',באופןהמאפשרלמט"שלטהראתהשפכיםלערכיםהקבועים
בתקנותבריאותהעם ובתקנותהמים)מניעתזיהוםמים()שימושבבוצה
וסילוקה(תשס"ד.2004-באיןהסכמהביןהחברהלמפעילהמט"שבדבר
אישור ההזרמה ,יכריע ממונה סביבה בהסכמת מנהל רשות המים,
לאחרשנתןלצדדיםהזדמנותלהשמיעאתטענותיהם.

 
הזרמתמים
למערכתביוב
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טיפולמקדים 

  .8

דיווחופרסום


  .9

מפעל לא יזרים מים שאינם מזוהמים למערכת הביוב של החברה ולא ירשה
לאחרלהזרימםמשטחואודרךמתקניוללאאישורמראשובכתבמהחברה.

לעניין סעיף זה יראו "מים"  -שמקורם בגשם ,בנגר עילי ,במי תהום ,בניקוז תת
קרקעי,בניקוזגגות,חצרותאובריכות;

א .מפעללאיזריםשפכיםלמערכתביובשלחברהללאשעברוטיפולמקדים
אלאאםקיבלאישורלכךמחברהלפיסעיףזה.
ב .חברה,לאחרשהודיעהבכתבעלכוונתהכאמורלממונהסביבה,רשאית
לאשרלמפעלהזרמתשפכיםללאטיפולקדם.
ג .הודיע ממונה סביבה לחברה על התנגדותו לאישור כאמור ,בהתאם
לסמכותועלפיכלדין,תוך14ימיםמיוםשקיבלהודעתהכאמורבסעיף
ב' ובכפוף לטעמים כמפורט בסעיף 6ה' כפי שינמק ,לא תיתן החברה
אישורכאמור.

א .אחת לרבעון ,עד היום ה 15-בחודש העוקב ,תדווח החברה למנהל
רשות המים ולממונה סביבה על אישורים שנתנה להזרמת שפכים
חריגיםלפיסעיף 6ועלתוצאותבדיקותאיכותשפכי מפעלשערכו
לפיסעיף.5
ב.

עד אחד באפריל של כל שנה ,תגיש החברה למנהל רשות המים
וממונהסביבה,דוחשנתיהמסכםאתפעולותיהםלפיסעיפים5,4ו
6וכןפרוטהמקריםהידועיםלחברהעלהזרמתשפכיםהאסוריםעל
פיסעיפים3ו.7-

ג.

נודע לחברה על הזרמת שפכים אסורים באופן שימנע את יכולת
טיהור השפכים או ניצול הקולחים ,תודיע על כך מידית למנהל
רשות המים ,ממונה סביבה ,למט"ש הקולט את השפכים ולצרכן
קולחים.

ד.

רשות המים רשאית לדרוש מחברה מסוימת או מכל חברה לפרסם
את הדו"חות כמפורט בסעיפים א-ג באתר האינטרנט שלה ,וכן

להעמידאתממצאיהדוחותלעיוןהציבורבמשרדיה.
ה .מנהלרשותהמיםוהשרלהגנתהסביבהרשאיםלהורותלחברהעל
אופןופורמטהדיווחיםשיועברו.
הוראות
החברה 

שמירתדינים 

 .10
לא מילא אדם אחר הוראות כללים אלה ,רשאית החברה להתרות בו,
בהתראהבכתב,שבהניתןלקבועגםמועדלקיומה.

  .11א .אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר ,ואולם אם חלה
הוראה בדין אחר המחמירה או מקלה על הנדרש לפי כללים אלה –
תחולאותההוראהכאמור.
ב.

לעניין סעיפים )3א()4 ,א( ו – )ב()6 ,ד( אין בכללים אלה כדי לגרוע גם
מתנאים שנקבעו בהיתרים ,רישיונות ,אישורים והקצאות שהוצאו
למפעללפיכלדין.


תחילה 

הוראותמעבר 

 .12
תחילתםשלכלליםאלה30ימיםמיוםפרסומם.

  .13א .הוראותכלליםאלועדיפותעלכלהסכםעברשנעשהביןמפעללמט"ש
לבין מפעל לחברה לפני קביעת כללים אלו; מפעל לא יזרים שפכים
למט"ש אלא בהתאם לכללים אלו ולתעריפים הנקובים בכללי
התעריפים;
ב.

עלאףהאמורבסעיףא
.1

הממונה יהיה רשאי לאשר הסכם עבר ,בתנאים הקבועים
בסעיףקטן,2ובלבדשהובאלאישורועלידיהמפעלאוהמט"ש
בתוךארבעהחודשיםמיוםהתחילה.

.2

שוכנע הממונה כי שולמו תשלומים חד פעמיים או שוטפים
בעד המט"ש על ידי מפעל אשר סבירים או מוצדקים בנסיבות
העניין ,רשאי הוא לאשר את ההסכם ובלבד שלא יאשרו
לתקופה שעולה במצטבר על  15שנים או שעולה על תקופת
הסכם העבר ,לפי המוקדם; אישר הממונה כאמור ,יראו את
הסכם העבר שאישר ,בתנאים שאישר או שקבע ,כמחייבים
ובאיםבמקוםהתעריפיםשנקבעולשפכיםבכלליהתעריפים;

ג.

על אף האמור בסעיף  6א ,דיווח מפעל על הזרמת שפכים חריגים ,יכול
שייעשהתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילה.

ד.

על אף האמור בסעיף  5א  ,1הודעת חברה בשנה הראשונה לתחולת
הכללים ,יכול שתיעשה לאחר ה  15בינואר ,ובלבד שהודיעה על כך
למפעל14יוםטרםהדיגוםעלפיהתוכנית.






_______________________






עודדפיקסלר

יושבראשמועצתהרשותהממשלתיתלמיםולביוב
_________התש"א
)________(2011
)חמ(3-3982




תוספתראשונה
שפכיםאסורים


א .שפכיםהמוזרמיםלמערכתביובלאיכילו-
) (1נוזליםבעליערךהגבה)(pHנמוכהמ6.0-אוגבוההמ;10.0-
) (2חומר העשוי לגרום בדרך כלשהי להפרעה באיסופם או בטיפולם של השפכים במערכת
הביוב של החברה או של כל גורם אחר לרבות מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות
העשויים לשקוע או שלא להיגרף ,לרבות שאריות עוגת סינון ,אספלט ,פגרי בעלי חיים,
גבבה ,אפר ,חול ,בוץ ,קש ,שארית עיבוד שבבי בתעשייה ,שארית גזם נוי ,חלקי מתכת,
זכוכית ,סמרטוטים ,נוצות ,פלסטיקה ,עץ ,דם מלא ,תוכן קיבת בהמות ,עצמות ,שיער
ושאריותעור,קרביים,מגבוניםלחיםוכליםחדפעמייםביןאם שלמים או שעברוריסוק
אוקיצוץ;
) (3מוצקיםשאינםעובריםפתחשל10מ"מ;
) (4נוזליםבטמפרטורההעולהעל40ºצלסיוס;
) (5פסולתהעלולהלשקועולהפוךלמוצקהאולצמיגהבטמפרטורותשבין 20ºצלסיוסל40º-
צלסיוס;
) (6נוזל ,מוצק או גז העלול לגרום להתהוות תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב של
החברהאושלכלגורםאחר;
) (7כללפחממניםהלוגניםמומסים)(DOXהמבוטאככלורידים,בריכוזהעולהעל 1מיליגרם
לליטר.
) (8כלורחופשיבריכוזהעולהעל0.5מיליגרם/ליטר;
) (9פנוליםאוקריזוליםבריכוזהעולהעל3מיליגרם/ליטר;
) (10פוליפנוליםבריכוזהעולהעל100מיליגרם/ליטר;
) (11ציאנידיםכלליבריכוזמעל0.5מיליגרם/ליטר;
) (12שמןמינרליבריכוזהעולהעל20מיליגרם/ליטר;
) (13שמניםושומניםכלליבריכוזהעולהעל200מיליגרם/ליטר;
) (14שומניםהניתניםלהפרדהבריכוזכוללהעולהעל100מיליגרם/ליטר;
) (15כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים ,מומסים ולא מומסים ,בריכוז כולל העולה על 3,500
מיליגרם/ליטר;
) (16כללמוצקיםמרחפיםלמפעלציפוימתכותבריכוזהעולהעל30מיליגרם/ליטר;
) (17ריכוזהCODהגדולפי4ויותרמריכוזה;BOD
) (18ריכוזVSSשיפחתמ70%מריכוזהTSSבשפכים;
) (19סולפידמומסבריכוזהעולהעל1מיליגרם/ליטר;
) (20סולפאטים בריכוז העולה על  200מיליגרם/ליטר כ SO4-מעל ריכוזם במים המסופקים
למפעלאובריכוזהעולהעל500מיליגרם/ליטרכ,SO4-לפיהנמוך;
) (21כלורידיםבריכוזהעולהעל 200מיליגרם/ליטרכ Cl-מעלריכוזםבמיםהמסופקיםלמפעל
אובריכוזהעולהעל430מיליגרם/ליטר,לפיהנמוך;
) (22נתרןבריכוזהעולהעל130מ"ג/ליטרכNa-מעלריכוזובמיםהמסופקיםלמפעלאובריכוז
העולהעל230מיליגרם/ליטר,לפיהנמוך;
) (23פלואורידיםבריכוזהעולהעל6מיליגרם/ליטר;
) (24בורוןבריכוזהעולהעל1.5מיליגרם/ליטר;
) (25דטרגנטיםקשים)נוניונים(בריכוזהעולהעל1מיליגרם/ליטראודטרגנטיםרכים)אניונים(
בריכוזהעולהעל40מיליגרם/ליטר;
) (26תרופותשאינןפריקותביולוגיתבטכנולוגיהשלבוצהמשופעלת;
) (27חומריםכמפורטלהלןבריכוזהעולהעלהריכוזהרשוםלצידם:


ריכוז-מיליגרם/ליטר 
שםהחומר 
כ Zn-
3או3מעללמיהרקע,הגבוהה
אבץ 
מבניהם .
כAs-
0.1
ארסן
כSn-
2
בדיל
כBe-
0.50
בריליום
כV-
0.50
ונדיום
כAl-
25
חמרן
כAg-
0.1
כסף
כHg-
0.05
כספית
כCr-
0.5
כרוםשלושערכי
כCr+6-
 0.10
כרוםששערכי

ליתיום
מוליבדן 
מנגן 
נחושת 
ניקל 
סלניום 
עופרת 
קדמיום 
קובלט 

0.3
 0.15
1או0.5מעללמיהרקע,הגבוה
מבניהם .
1או1מעללמיהרקע,הגבוה
מבניהם .
 0.5
 0.05
 0.5
 0.1
 1

כLi-
כ Mo-
כ Mg-
כ Cu-
כ Ni-
כ Se-
כ Pb-
כ Cd-
כ Co-


) (28חומרים אשר מנהל הרשות קבע באופן פרטני לגבי תחומה של חברה מסוימת שהם
שפכים מזיקים ,ויידע את ממונה סביבה ופרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של
הרשות בלבד שאפשר לציבור להביא את עמדתו בעניין זה; קביעה כאמור יכול שתהיה
לגבי חומרים המפורטים בתוספת זו בריכוז המותר להזרמה למערכת השפכים ויכול
שתהיהלגביחומריםאשרלאמפורטיםבתוספתזו.

ב.

איןבתוספתזוכדילהחליףערכיםשנקבעולמפעלעלפיסעיף)3ה(לתקנותהמים)מניעת
זיהום מים()מתכות ומזהמים אחרים( ,תשס"א ,2000-או לפי סעיפים  3ו 4-לתקנות רישוי
עסקים)ריכוזימלחיםבשפכיםתעשייתיים(,תשס"ג 2003-אולפיתקנותהמים)מניעתזיהום
מים()ערכיהגבהשלשפכיתעשיה(,התשס"ד.2003-




תוספתשניה
שפכיםחריגים
)סעיף(1
טבלהא'–תקפהרקלמפעליםהמזרימיםשפכיםשאינםאסוריםועיקרהמרכיביםפריקים
בתהליכיהטיפולבמט"ש
טורב 
טורא 
יחידות 
מרכיב 
 1000
מיליגרם/ליטר  מ 400
כללמוצקיםמרחפים)(TSS

 2000
מיליגרם/ליטר מ 800
צריכתחמצןכימית) (COD
 100
מיליגרם/ליטר מ 50
חנקןקילדל* 
 30
מיליגרם/ליטר מ 15
זרחןכ *P
*הזרמהלמט"שהמרחיקחנקןאוזרחןאוהמחויבבהרחקתםעלפיתקנותבריאותהעם.


תוספתשלישית
ניטוראיכותשפכימפעלים
)סעיף(5

מגזרתעשייתי 

מס'דיגומים
בשנה 

פרמטריםלבדיקה 

מוסכים)מכונאותרכב( 

 3

,pHשמןמינראלי,סריקתמתכותכבדות,
 TSS,COD, BOD

אולמותאירועים,מסעדות,קניונים 

 3

שמניםושומנים,TSS,pH,COD, BOD,כלוריד,
נתרן,דטרגנטיםאניונים 

מפעלימזוןומשקאות 

 4

שמניםושומנים,שמןמינרלי,pH ,BOD,COD,
,TSSכלוריד,נתרן,חנקןקיילדל),(TKNחנקן
כללי,זרחןכללי,סולפיד)ביקבים( ,

משחטות,בתימטבחיים,בתינחירה,
עיבודדגים 

 4

שמניםושומנים,TSS,pH,BOD,COD,חנקן
קיילדל),(TKNזרחןכללי,כלוריד,נתרן,
סולפיד,מוליכותחשמלית 

טקסטילכוללהלבנהו/אוצביעה 

 6

כלוריד,כללפחמימניםהלוגניםמומסים
),COD,(DOXסריקתמתכותכבדות,סולפאט,
סולפיד,TSS,pH,דטרגנטיםאניונים 

טקסטילללאהלבנה/צביעה 

 3

,BOD,CODסריקתמתכותכבדות,כלוריד,

נתרן,TSS,pH,דטרגנטיםאניונים 
מפעליציפוימתכותוטיפולפנישטח 

 6

סריקתמתכותכבדות,BOD,COD ,TSS,שמן
מינראלי)במידהוקייםעיבודשבבי(,pH,
,VOCכלוריד,סולפאט,סולפיד,כלל
פחמימניםהלוגניםמומסים), (DOX
דטרגנטיםרכים 

מפעליםביטחוניים 

 4

נוכחותחומרינפץ,pH,שמןמינראלי,COD ,
,TSS,BODכלוריד,נתרן,סריקתמתכות
כבדות,s'VOC,VOC,כללפחמימניםהלוגנים
מומסים) (DOX

מכבסות 

 3

כלוריד,נתרן,סולפיד,pH,דטרגנטיםאניונים,
דטרגנטיםנוניוניים TSS,

תחנותתדלוק 

 3

רפת/לול 

 4

,BOD,CODכלוריד,נתרן,pH,חנקןכללי,חנקן
קיילדל),(TKNזרחןכללי TSS,

מפעליעיבודעורות/בורסקאות 

 6

סריקתמתכותכבדות,סולפיד,סולפאט,
כלוריד pH,TSS,BOD,COD ,

תחנותמעברלפסולת 

 6

שמניםושומנים,סריקתמתכותכבדות,
כלוריד,נתרן,pH,TSS, BOD ,COD,חנקן
כללי,חנקןקיילדל),(TKNזרחןכללי 

בתידפוס 

 6

סריקתמתכותכבדות pH,TSS,BOD,COD,

 6-12

סריקתמתכותכבדות,BOD,COD,שמן
מינראלי,pH,TSS,כלוריד,נתרן,פחמימנים
הלוגניםמומסים), (DOXדטרגנטיםאניונים,
חנקןכללי,חנקןקיילדל),(TKNזרחןכללי,
VOC's,VOC

מפעלי כימיה בהתא לפעילות
במפעל :פרמצבטיקה ,ייצור
כימיקאלי ,קוסמטיקה
ותמרוקי ,דבקי וצבעי,
דטרגנטי ,ממיסי ,חומרי
הדברה ,פטרוכימיה ,פלסטיק,

שמןמינראלי MTBE,COD,pH,



הובלתכימיקלים 
מפעליחומריבניה 

 2

סריקתמתכותכבדות,pH,TSS,BOD,COD,
כלורידונתרן 

בתיחולים 

 3

סריקתמתכותכבדות,BOD,COD,כלוריד,
 pH

בתימלון 

 3

שמניםושומנים,TSS,pH,BOD,COD,
כלוריד,נתרן,בורון,דטרגנטיםאניונים

תחנותרחיצתרכב 

 2

דטרגנטי אניוניי ,דטרגנטי נוניוניי,
שמ מינראלי

שפכיםחריגים 



,TSS,CODחנקןקיילדל),(TKNזרחןכללי







דבריהסבר


חוקתאגידימיםוביוב,התשס"א),2001-להלן– חוקתאגידימיםוביוב(העביראתהאחריותעלמתן
שירותיהמיםוהביובמהרשויותהמקומיותלתאגידימיםוביוב.
שפכי התעשייה מהווים רק כ  9%מכלל השפכים בארץ אך הם מאופיינים במגוון רחב ובריכוזים
גבוהיםשלמזהמים,ולכןעשוייםלפגועבמערכותההולכהוהטיפולבשפכים,למנועאפשרותניצול
הקולחים,לזהםאתמקורותהמיםוהסביבהולגרוםלמפגעיםתברואיים.
עם הקמתם ,פעלו התאגידים בנושא שפכי התעשייה מכוח חוקי העזר של הרשויות המקומיות
שבתחומן הם מספקים שירותים .מצב זה הוביל להסדרה לקויה ,חסרה וחסרת אחידות בתחום זה

ולא אחת ,חלו על תאגיד אזורי ,חוקי עזר שונים בתחומי הרשויות המקומיות שבהן הוא מספק
שירותים .בכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב(,
התש"ע 2009-ובכלליתאגידימיםוביוב)תעריפיםלשירותימיםוביובוהקמתמערכותמיםאוביוב(,
התש"ע,2009-בוטלההאפשרותשלהתאגידיםלגבותתעריפיםמיוחדיםעבורשפכיתעשייה.
לאחרונה אושרו תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים( ,תש"ע,2010-
הקובעותרףחדשלאיכותהקולחיםשיוצאיםממפעליהטיפולבשפכים,וזאתכדילצמצםאתהנזקים
הנוצרים ממי השפכים וכן בכדי להרחיב את השימוש בקולחים למטרות שונות )חקלאות ,תעשיה,
גינוןוטבע(.עלמנתלאפשרעמידהברףזה,ישלהבטיחשאיכותהשפכיםהמוזרמיםלמערכתהביוב,
הינהבאיכותשלאתפגעבמערכותההולכהושתאפשראתהטיפולהמתאיםבשפכים.
סעיף  51לחוק תאגידי מים וביוב מקנה לתאגידים את הסמכות לקבוע הוראות למפעלי התעשייה
הפועליםבתחומם,ביןהיתר,לחייבבטיפולמקדיםובניטורהשפכים.אולםסמכותזוניתנתלהפעלה
בכפוףלכלליםשתקבעמועצתהרשותהממשלתיתלמיםולביוב.
מטרת הכללים שלפנינו הינה לענות על הצורך שנוצר כמפורט לעיל להסדרת נושא הטיפול בשפכי
תעשייה על ידי תאגידי המים והביוב ,הן בתחום איכות השפכים שניתן להזרים למערכות הביוב
והפיקוחעלכךוהןבתחוםהתעריפים.
הכלליםהמוצעיםחליםעלמפעלכהגדרתובחוקתאגידימיםוביובאשרהינהרחבהביותרוכוללת
כל מקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים ו/או נותנים שירותים ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה
)להלן–מפעל(.
הכלליםיוצריםהבחנהביןשפכיםהאסוריםלהזרמהלמערכתהביובמחששלפגיעהפיזיתבמערכות
הביובאובאיכותהקולחין,לביןשפכיםחריגיםשעלותטיפולםגבוהמהטיפולבשפכיםסניטריםולכן
ישלהתנותאתהזרמתםבתשלוםתעריףמתאים.קביעתהמזהמיםוערכיהםאשרמוגדריםכשפכים
המזיקים מתבססת בעיקרה על ההסדרים הקיימים כיום בחקיקה העוסקת בתחום או בתחומים
קרוביםכגון)חוקיהעזרשלרשויותמקומיותואיגודיערים,חקיקתמשנהלפיחוקהמים,התשי"ט-
1959ולפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח.(1968-
עוד קובעים הכללים כי מפעל המעוניין להזרים שפכים חריגים יודיע על כך מראש למנהל התאגיד
אשררשאילסרבלקלוטאותםאםהמט"שאינוערוךלטפלבשפכיםאילו.
עודקובעיםהכלליםכיאסורלהזריםלמערכתהביובמיםממקורותשוניםללאאישורמראשובכתב
ממנהלהחברה,וזאתכדילמנועאתקריסתמערכותהביובמספיקהעודפתובזבוזמים.
בנוסף,הכלליםקובעיםאתנהליהדיגוםוהפיקוחעלאיכותהשפכיםואתהתנאיםשהתאגידרשאי
לדרוש ממפעל כדי למנוע נזק למערכת הביוב .קביעה זו תאפשר לתאגידים לפעול על פי סמכותם
לחוקתאגידימיםוביוב.
הכללים גם מהווים נקודתהייחוס לקביעת תעריף הטיפול בשפכים עבור הזרמתהשפכים באיכויות
השונות ,כמופיע לכללי התעריפים לרבות ,תעריף גבוהה למפעל שהזרים שפכים אסורים וזאת כדי
לצמצםאתהנזקיםהכספייםשנגרמיםלחברהבגיןהזרמהזו.



