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 מבוא .2

 

. תקנות כללי  כלל פעילות תאגיד המים בתחום הטיפול בשפכי תעשייה מוגש בזאת דוח המרכז את 

תקנות היישום ומאז פועל התאגיד בנוסף לפעילות השוטפת  ל 111122המים נכנסו לתוקפם בחודש 

והינם בעלי פוטנציאל זיהום הן למערכות ההובלה והן  במפעלים השונים הנמצאים בתחום שיפוטו 

 למתקני הטיפול הביולוגיים בשפכים .

 מגוון רב של פעולות הכוללות בין היתר :  תכוללבאמצעות היועץ המקצועי  פעילות התאגיד

o  איכות וכמות השפכים המוזרמים למערכות הביוב תוכנית לניטור ואישור  הכנת

 )משרד להגנת הסביבה , רשות המים ( .העירוניות מול הגורמים הרגולטוריים

o  ניטור מפעלים וניתוח הממצאים המתקבלים ביחס לתקנות. 

o  הכנת תיקי מפעל מפורטים. 

o  בקרה על תוכניות להקמת 1שדרוג מתקני קדם טיפול במפעלים. 

o מפעל נילית ( וטיפול ישיר מול המפעל.רמה חריגים לגורמי האכיפה דיווח אירועי הז ( 

o  . הכנת חוו"ד מקצועיות בנושא שפכי תעשייה 

o  ר את מקורות הזיהוםתבמפעלים בהם יש לאהכנת סקר שפכי תעשייה. 

o  יישום תקנות כללי המים : שלב א ו שלב ב. 

o  שימועים עם מפעלים. 

 

למנוע פגיעה ול בנושא ניטור ובקרת שפכי תעשייה במטרה תאגיד מי נע רואה חשיבות רבה בטיפ

 איכות הקולחים במוצא המתקן  תעמוד בדרישות החוק . ש כך שבמט"בתהליך הטיפול הביולוגי 

בנוס, ,מאחר ושפכי תעשייה בלתי מטופלים הינם מקור ישיר לפגיעה במערכות ההובלה ובציוד 

 לאכוף הזרמה מסוג זה אל מערכות הטיפול.אלקטרומכאני יקר ערך במתקני הטיפול נדרש 

 

    ,לעיונכם

 

 בברכה,  

 ליאפרת מילר, אייל ברז

 פלגי מים
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 ניטור מפעלי תעשייה  .1

ניטור שוטף החל תאגיד מי נע בביצוע  עוד בטרם פרסום כללי תאגידי המים והביוב, 1121החל משנת 
  פוטנציאל זיהום משמעותי :של מספר מפעלים בעלי השפכים הגולמיים  לאפיון איכות

  שטראוס-עליתמפעל : 

מפעל לייצור ממתקים הממוקם בנצרת עלית מתאפיין בשפכים המוגדרים כחריגים ואסורים. 

 מצורפים 1123תוצאות שפכי המפעל לשנת  .צח"ב\ויחס צח"כ צח"כ עיקר החריגות בפרמטרים :

 .אכנספח 

 קולט ומעבד פסדים ממשחטות . שפכי המפעל מוגדרים כשפכים קשים ומרוכזים  מכון פסדים

ובעלי פוטנציאל גבוה לפגיעה בתהליכי טיפול ביולוגיים . שפכי המפעל מתאפיינים בחריגות 

 צח"כ, מ"מ, חנקן כללי.: בפרמטרים 

  מייצר ואורז מגוון רחב של ירקות ולקטים מוקפאים . שפכי המפעל מתאפיינים  סנפרוסטמפעל

 צח"כ, מ"מ, ערך הגבה. בחריגות 

  מייצר ביסקוויטים מסוגים שונים . שפכי המפעל מכילים פרמטרים מזהמים חריגים  אפיפיתמפעל

 : צח"כ, מ"מ, ערך הגבה.ואסורים 

משמעותי אשר עלול לפגוע הן במערכת ההובלה והן  פוטנציאל זיהום המפעלים המנוטרים הינם בעלי

 איכויותוניתוח אחר ע מעקב מטרת הניטור השוטף הינה ביצויפול הביולוגי במט"ש. הט כיבתהלי

 .על בסיס התקנותמפעלים הבהתאם מול  פעילותו השפכים

ישום מבוצעים הניטורים השוטפים במפעלי תעשייה אלו . עם י מוסמכת באמצעות היועץ ומעבדה 

תוכנית הניטור מבוצעים הדיגומים תחת בקרה מלאה ואכיפה של התאגיד בהתאם לכללי תאגידי 

 המים .
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 פירוט דיגומים שוטפים המבוצעים במפעלים -  2 טבלה 

 לניטור  פרמטרים תדירות דיגומים חודשית שם המפעל

 ערך הגבה, צח"כ, מ"מ, צח"ב )פעם בחודש( 21 שטראוס-עלית

 23 פסדים מכון
ערך הגבה, צח"כ, מ"מ, חנקן כללי, עכירות, 

 חנקן קלדהל, שמנים ושומנים.

 1 סנפרוסט
ערך הגבה, צח"כ, צח"ב, מ"מ, מוליכות 

 חשמלית.

 ערך הגבה, צח"כ, צח"ב, מ"מ 3 אפיפית

 

 שפכי תעשיה ביצוע סקר .3

הייצור במפעלים שונים בתחום לאפיון שפכי תעשיה וקווי סקרים  21-בוצעו כ 1122-1121 שנת במהלך

 בין היתר :  וכלל הורכב ממספר פרקים אשר  סקרכל   .השיפוט של התאגיד

 בויתיאור כללי של המפעל, שעות הפעילות, עובדים וכ". 

 .תיאור תהליכי הייצור ואפיון הזרמים השונים 

 .תיאור המערך הקיים לטיפול בשפכים 

 .ניתוח הממצאים 

 כלכלי.-תחשיב טכנו 

  המלצות ומסקנות.פרק 

 ם מורכבים במוצא המפעל למערכת הביוב דיגומי 3 -בוצעו מפעל , לכלדיגומי פתע מורכבים
 .העירונית

 .פגישות וסיור תהליכי ייצור במפעל 

  .ניתוח תהליכי כולל השוואת תקנים רלוונטיים 

 עריכת דוח הנדסי ומתן המלצות. 
 

ופיינו השפכים ביחס לתקנות כללי תאגידי ואבמסגרת הסקר נותחו תהליכי הייצור של כל מפעל 

מפרטת את ממצאי הסקרים והמסקנות העיקריות שהופקו והועברו לידי  1טבלה  המים.

וההמלצות המלא בתום ביצוע הסקר הוזמנו המפעלים לשימועים, הוגש להם הדו"ח המפעלים. 

  . לביצוע
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 פירוט ממצאים ומסקנות סקרי המפעלים -1טבלה 

 מסקנות והמלצות ממצאים עיקריים שם המפעל מס"ד

2 PCB  
 טכנולוגיות

המפעל מזרים שפכים נמצא כי 
 .האסורים להזרמה על פי חוק

על המפעל להציג תכנית לשדרוג מתקני קדם הטיפול, לשם 
 שיפור איכות שפכיו.

המפעל מזרים שפכים נמצא כי  ג'ון דיר ווטר 1
 חריגים למערכת הביוב.

הרחקת הזיהום בפרמטר חנקן על המפעל לשלם בעבור 
 בהתאם לכללי תאגידי המים.

3 
דה סטנלי 

 וורקס

המפעל מזרים שפכים נמצא כי 
חריגים ואסורים למערכת 

 .הביוב

על המפעל לבחון הקמת מתקן להרחקת מתכות והפרדת 
זרמים. המפעל ישלם תעריף מוגדל בעבור הרחקת מזהם 

 במט"ש.

 האמה 2
המפעל מזרים שפכים נמצא כי 

חריגים ואסורים למערכת 
 .הביוב

על המפעל לנקוט פעולות להרחקת הזיהום הכוללות הפרדת 
זרמים והקמת מתקן להרחקת שמן מינרלי. המפעל ישלם 

 תעריף מוגדל בעבור הרחקת מזהם במט"ש.

 חטיפי העמק 5
המפעל מזרים שפכים נמצא כי 

חריגים ואסורים למערכת 
 .הביוב

להרחקת צופת שומנית נדרשת הקמה של מתקן טיפול 
והפחתת עומס אורגני. יש להפריד זרמי המפעל ולמנוע  
ממלח להגיע לביוב. המפעל ישלם תעריף מוגדל בעבור 

 הרחקת מזהם במט"ש.

טאוור  6
 סמיקונדקטור

חריגה בודדת ביחס נמצאה 
 צח"ב.\צח"כ

למפעל מערך טיפול קדם בשפכים המתוחזק ומתופעל 
 כהלכה.

 טים חן גוונים 7
המפעל מזרים שפכים נמצא כי 

 .האסורים להזרמה על פי חוק
על המפעל להקים מתקן טיפול אשר יכלול נטרול ערך הגבה 

 ושיקוע כימי של מתכות.

 לוריאל 1
המפעל מזרים שפכים נמצא כי 

חריגים ואסורים למערכת 
 .הביוב

על המפעל לשדרג את מתקן הטיפול המקדים בשפכיו, 
השמן לאתר מתאים. המפעל ישלם ולדאוג לפינוי צופת 

 תעריף מוגדל בעבור הרחקת מזהם במט"ש.

 מריאן פלסט 1
המפעל מזרים שפכים נמצא כי 

חריגים ואסורים למערכת 
 .הביוב

על המפעל להגיש תכנית לשדרוג או תכנון מחדש של מערך 
הקדם טיפול בשפכי המפעל. המפעל ישלם תעריף מוגדל 

 בעבור הרחקת מזהם במט"ש.

 סנפרוסט 21
המפעל מזרים שפכים נמצא כי 

חריגים ואסורים למערכת 
 .הביוב

תכנון מחדש של מערכת הפרדת המוצקים \ביצוע שדרוג
 ונטרול ערך הגבה.

 בחינת הסכם עבר בין המפעל לתאגיד בדבר חיובים.

 פינוקים 22
המפעל מזרים שפכים נמצא כי 

חריגים ואסורים למערכת 
 .הביוב

זרמים במפעל, הקמת מתקן להרחקת יש לבצע הפרדת 
שמנים ושומנים וניטרול ערך הגבה. המפעל ישלם תעריף 

 מוגדל בעבור הרחקת מזהם במט"ש.

 מכון פסדים 21
המפעל מזרים שפכים נמצא כי 

חריגים ואסורים למערכת 
 .הביוב

על המפעל לשדרג מתקן הטיפול המקדים כדי שיעמדו 
 אגיד.בערכים שנקבעו בהסכם בין המפעל לת
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  במשרד להגנת הסביבה תכנית ניטור ה ואישורהכנ .2

שפכי תעשייה בקרת איכות וכמות לתכנית ניטור  יועץ, האחת לשנה מכין התאגיד באמצעות 

בהתאם לתקנות תאגידי המים והביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב העירונית, זאת 

עד כה  משרד להגנת הסביבה, כנדרש על פי חוק.ה מים למערכת הביוב(. התוכנית מובאת לאישורהמוזר

 אושרו במשרד כל התוכניות שהוגשו.

 .ה -ים ד ובנספחואישור התוכנית מופיעים  1122כנית הניטור לשנת ת

 

   אירועי הזרמה חריגים .5

מפעילי מתקן הטיפול באתר גניגר . זוהתה כניסת שפכים  םוהקשר השוטף ע במסגרת יישום הכללים 

 .במפעל נילית זו אותרמקור הזרמה חריגה ביותר למתקן . 

  ב מתאר את האירוע ."המסמך המצ

אירוע זה דווח לכלל הגורמים הרגולטוריים : משרד לגנת הסביבה )רע"ן שפכי תעשייה וממונת הסביבה 

  במחוז צפון , משטרה ירוקה (

ד רואה חשיבות רבה בקשר שבין אכיפת אירועים אלה ובקרה על סוג השפכים המוזרמים כך התאגי

  .שיטופלו לרמה הנדרשת על פי חוק טרם הזרמתם למערכות העירוניות

  מצורפת בהמשך חוות הדעת המקצועית שהופקה מיד לאחר האירוע .     
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 צפון מחוז, הסביבה להגנת משרד – ס"חומ ממונה – בשארה סמאח
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 יישום תכנית הניטור  .6

 בשני שלבים: ליישום תכנית הניטורפועל התאגיד  1123החל משנת 

 שלב א' 6.2

 פעל התאגיד ליישום התוכנית לפי השלבים הבאים:בשלב א' 

 מכתבי יידועשליחת  6.2.2

 יידוע מפעלים על הכללתם בתכנית הניטור השנתית ועל כוונת התאגיד לדגום את שפכיהם 

. הודעה זו נשלחה בתדירות ובביצוע בדיקות בהתאם למגזר התעשייתי אליו מסווג המפעל

 .גנספח מצורף כיידוע בדואר רשום בהתאם לתקנות. דוגמא למכתב 

 מפעל יתיקהכנת  6.2.1

 המכיל "תיק מפעל" הכנת: 

  .צילום של שוחת הדיגום 

  .איכון נ.צ של השוחה 

  ום ותיאור מילולי של שוחת הדיגום.מיק 

  פרטי התקשרות עם המפעל. 

  .הפרמטרים לבדיקה במעבדה 

 

תיק המפעל הינו מסמך רשמי המהווה כלי עזר בידיי הדוגמים וחלק בלתי נפרד ממהלך 

 העבודה השוטפת.    
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 דיגום כלל המפעלים 6.2.3

 נחשדו כבעלי מפעלים אשר בתכנית הניטור ) הכלולים  המפעלים לכלראשון של  דיגום

 53מד על ותכנית הניטור עבים מספר המפעל. (למערכת הביוב העירוניתפוטנציאל זיהום 

 מפרטות את ממצאי הדיגומים במפעלים. 3,2 טבלאות מפעלים.

  שליחת מכתבים 6.2.2

  של הדיגום שנערך במפעל. תוצאות מעבדה המודיעים עללמפעלים שליחת מכתבים 

 סוף נתוני צריכת המים של המפעליםאי 6.2.5

  מכתבי חיוב 6.2.6

  לצריכת המים של ואפיון השפכים וכן הוצאת חיובים למפעלים בהתאם לתוצאות הדיגום

או \של שפכים חריגים ומפרטת את חיוביי המפעלים בעבור הזרמה  5טבלה המפעל. 

 שלא כדין.אסורים 

 ב. נספח. דוגמה למכתב מצורפת כמכתבי חיוב למפעלים בדואר רשום שליחת 

  מענה לפניות מפעלים 6.2.6

  על הליך ניטור השפכים בתחומם.  פונים לקבלת הסבריםאשר מענה לפניות מפעלים 

 בת התאגיד עם המפעלים בנושא ניטור שפכי תעשיה מתועדת ונמצאת במעקב.ותכת 

 

  שלב ב' 6.1

 יישום מלא של תכנית הניטור כולל, בין היתר, את הפעולות הבאות:

 יציאה למכרז מעבדה מוסמכת 6.1.2

  דיקות מעבדה מעבדה לביצוע דיגומים ובההפעלה של מוסמכת, ויציאה למכרז מעבדה

 זכתה מעבדת מילודע כמציע יחיד במכרז. 1122בהתאם לתכנית הניטור. בחודש יוני 

 מעקב אחר תוצאות המעבדה 6.1.1

 או \הזרמת שפכים חריגים ו השתת חיובים למפעלים בגיןמעקב אחר תוצאות המעבדה ו

 אסורים למערכת הביוב העירונית.
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 כון תכנית הניטורעד 6.1.3

  הגורמים הרגלטוריים.עדכון תכנית הניטור ואישורה מול 

 שליחת מכתבים למפעלים 6.1.2

 התאגיד של הניטור בתכנית הכללתם בדבר למפעלים יידוע מכתבי. 

 .מכתב למפעל המיידע בדבר תוצאות המעבדה של הדיגום 

  .מכתבי חיוב למפעלים שנמצאה חריגה בשפכיהם 

 שימועים עם מפעלים 6.1.5

  31 -למעלה מבמהלך הפעילות השוטפת של ניטור שפכי תעשיה, התקיימו בתאגיד 

שימועים עם נציגי המפעלים בנוכחות מנכ"ל התאגיד, היועץ המשפטי והיועץ המקצועי של 

התאגיד, במטרה להסביר את משמעות הכללים, לשמוע את טענות נציגי המפעלים, 

 בחוק. הדרושהבאיכות  ולהסדיר את הזרמת השפכים מהמפעל כך שיעמדו

 

 אסורים או\מפעלים אשר נמצאו מזרימים שפכים חריגים ו -3טבלה 

 מגזר תעשייתי שם מפעל מס"ד
תאריך 
 הדיגום

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

כמות 
מים/שפכים 

 שנתית

מספר 
בדיקות 
שנתי 

מתוכנן 
עפ"י 

תכנית 
 הדיגום

א.מ. חטיפי  2
 העמק

 4 2445.5 אקראי 22/07/2013 מפעלי מזון ומשקאות

 -אינטר ביוטי  1
 לוריאל

 6 7993.5 אקראי 24/06/2013 מפעלי כימיה

אלמשהדאוי  3
 למסחר

 4 12187.3 אקראי 02/12/2013 מפעלי מזון ומשקאות

 4 2277.6 אקראי 24/07/2013 מפעלי כימיה אלקטרוטרם 2

5 
אפיפית נצרת 

תעשיית 
 ביסקוויט

 4 5657.5 אקראי 17/07/2013 מפעלי מזון ומשקאות

 4 1241 אקראי 16/09/2013 מפעלי כימיה בניאס בע"מ 6

 6 1533 אקראי 16/07/2013 מפעלי כימיה ג'ון דיר ווטר 6
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 מגזר תעשייתי שם מפעל מס"ד
תאריך 
 הדיגום

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

כמות 
מים/שפכים 

 שנתית

מספר 
בדיקות 
שנתי 

מתוכנן 
עפ"י 

תכנית 
 הדיגום

 האמה 8
מפעלי 

כימיה+טקסטיל בלא 
 הלבנה או צביעה

 6 2412.65 אקראי 22/07/2013

-הקריה נ.ע. 9
 מוסך בע"מ

 3 19 אקראי 07/08/2013 מוסך

התעשייה  21
 הצבאית

 4 170090 אקראי 11/11/2013 מפעלים בטחוניים

וישיי ישראל  22
 בע"מ

מפעלי ציפוי מתכות 
 4 66503 אקראי 16/07/2013 וטיפול פני שטח

 טים חן גוונים 21
מפעלי ציפוי מתכות 

 6 8322 אקראי 22/07/2013 וטיפול פני שטח

 טעם של עוד 23
אולמות אירועים, 
 3 38325 אקראי 16/09/2013 מסעדות, קניונים

יוניפלקס  22
 מוצ.פי.וי.

 4 - אקראי 08/07/2013 מפעלי כימיה

 4 - אקראי 19/08/2013 מפעלי כימיה לבידו 25

 לינרו לייט 26
מפעלי כימיה+ 

 3 4599 אקראי 08/07/2013 מסעדות

מכבסת מלבין  26
 הצפון

 3 22673 אקראי 08/10/2013 מכבסות

מפעל 'עלית'  28
 שטראוס גרופ

 4 58363.5 אקראי 17/07/2013 מפעלי מזון ומשקאות

 6 4964 אקראי 16/07/2013 מפעלי כימיה מריאן פלסט 29

11 
מתכת הצפון 

לנירוסטה ז.א. 
 בע"מ

מפעלי ציפוי מתכות 
 4 255.5 אקראי 07/08/2013 וטיפול פני שטח

ניו גרנד  12
 פאלאס

אולמות אירועים, 
 3 אין נתונים אקראי 16/09/2013 מסעדות, קניונים

 4 1003.75 אקראי 19/08/2013 מפעלי כימיה סופהרב בע"מ 11

סי. אי.  13
 סיסטמס

 4 1850.55 אקראי 24/07/2013 מפעלי כימיה

 4 453388 אקראי 24/06/2013 מפעלי מזון ומשקאות סנפרוסט 12

פולימר  15
 לוג'יסטיקס

 4 10183.5 אקראי 24/07/2013 מפעלי כימיה

 4 14490.5 אקראי 24/07/2013 מפעלי מזון ומשקאות פינוקים 16

 פלקסטרוניקס 16
מפעלי 

 4 37306.65 אקראי 22/07/2013 כימיה+מסעדות
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 מגזר תעשייתי שם מפעל מס"ד
תאריך 
 הדיגום

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

כמות 
מים/שפכים 

 שנתית

מספר 
בדיקות 
שנתי 

מתוכנן 
עפ"י 

תכנית 
 הדיגום

 4 8577.5 אקראי 25/11/2013 מפעלי כימיה ק.ל.א טנכור 18

קרדוש נצרת  19
 -6221222ו

מפעלי ציפוי מתכות 
 4 985.5 אקראי 08/07/2013 וטיפול פני שטח

31 
רמי תעשיות 

 12קרמיקה 
 4 14563.5 אקראי 19/08/2013 מפעלי כימיה

ש. חיאל  32
 תעשיות

מפעלי ציפוי מתכות 
 4 80.3 אקראי 22/07/2013 וטיפול פני שטח

 4 941.7 אקראי 12/08/2013 מפעלי כימיה תמור ש.מ.ר 31

 4 - אקראי 25/02/2014 מפעלי מזון ומשקאות ג'אנה 33
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 מזרימים שפכים תקיניםמפעלים אשר נמצאו  -2טבלה 

 מגזר תעשייתי שם מפעל מס"ד
תאריך 
 הדיגום

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

מספר בדיקות 
שנתי מתוכנן 
עפ"י תכנית 

 הדיגום

 4 אקראי 19/08/2013 מפעלי כימיה אי טו ויז'ן טכנולוגיות 2

 אי.אמ.סי.יציקות בע"מ 1
מפעלי ציפוי 

וטיפול מתכות 
 פני שטח

 4 אקראי 17/10/2013

 6 אקראי 05/08/2013 מפעלי כימיה אפולק בע"מ 3

 אר.אייץ' אלקטרוניקה 2
מפעלי ציפוי 

מתכות וטיפול 
 פני שטח

 6 אקראי 07/08/2013

 דוד קרמונה 5
מפעלי ציפוי 

מתכות וטיפול 
 פני שטח

 4 אקראי 17/07/2013

 4 אקראי 29/07/2013 מפעלי כימיה לט בע"מ-המ 6

 6 אקראי 01/10/2013 מפעלי כימיה טאוור סמי קונדקטור 6

 כנפית 8
מפעלי ציפוי 

מתכות וטיפול 
 פני שטח

 6 אקראי 24/07/2013

 4 אקראי 01/10/2013 מפעלי כימיה כרומגן שותפות מוגבלת 9

 4 אקראי 14/08/2013 מפעלי כימיה מ.ע.ד בע"מ 21

 4 אקראי 01/10/2013 מפעלי כימיה מגם בטיחות בע"מ 22

 מלתא בע"מ 21
מפעלי ציפוי 

מתכות וטיפול 
 פני שטח

 6 אקראי 07/08/2013

מתכת כרמל המפרץ  23
 בע"מ

מפעלי ציפוי 
מתכות וטיפול 

 פני שטח
 4 אקראי 16/09/2013

 4 אקראי 16/12/2013 מפעלי כימיה סלינה תעשיות בע"מ 22

 פלרז הנדסה בע"מ 25
מפעלי ציפוי 

וטיפול מתכות 
 פני שטח

 6 אקראי 29/07/2013

פניציה אמריקה ישראל  26
 )זכוכית שטוחה( בע"מ

 4 אקראי 07/08/2013 מפעלי כימיה
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פירוט חריגות המפעלים, כמות השפכים המוגדרים כמזוהמים והסכום לחיוב  -5טבלה   

 שם מפעל מס"ד

כמות 
 שפכיםמים/

שנתית 
 ]מ"ק[

סה"כ חיוב  בהסדרשפכים חריגים  שפכים אסורים
שנתי בגין 

שפכי 
 -מפעלים ב

₪ 

כמות מים   הערות
 יבהשחו

היקף 
החיוב 
 ₪השנתי 

כמות מים  
 יבהשחו

היקף 
החיוב 
השנתי 

₪ 

1 
אלמשהדאוי 

 6010.2 - - 12,187 למסחר
104,43

4 
104,434 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

2 
א.מ. חטיפי 

 1,603 1,209 19,924 1,209 2,446 העמק
21,528 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

3 
אפיפית נצרת 

תעשיית 
 ביסקוויט

5,658 2,790 45,980 2,790 10,033 
56,013 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 3,745 1,190 19,614 1,190 2,413 האמה 4
23,359 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

5 
-הקריה נ.ע.

 736 111 1,829 111 219 מוסך בע"מ
2,565 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

6 
התעשייה 
 74,928 170,090 הצבאית

1,234,51
6 

74,928 4,212 
1,238,7

28 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 602 32,797 540,366 32,797 66,503 וישיי 7
540,968 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

8 
זיתא תעשיות 

 - - 10,542 639 1,278 שמן זית
10,542 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 2,533 4,110 67,729 4,110 8,322 טים חן גוונים 9
70,262 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא
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 שם מפעל מס"ד

כמות 
 שפכיםמים/

שנתית 
 ]מ"ק[

סה"כ חיוב  בהסדרשפכים חריגים  שפכים אסורים
שנתי בגין 

שפכי 
 -מפעלים ב

₪ 

כמות מים   הערות
 יבהשחו

היקף 
החיוב 
 ₪השנתי 

כמות מים  
 יבהשחו

היקף 
החיוב 
השנתי 

₪ 

10 
מכבסת מלבין 

 21,380 11,182 184,241 11,182 22,674 הצפון
205,621 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

11 
מפעל 'עלית' 
 12,015 6,573 - 6,573 58,364 שטראוס גרופ

12,015 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 200 2,454 40,439 2,454 4,964 מריאן פלסט 12
40,639 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

13 
מתכת הצפון 

לנירוסטה ז.א. 
 בע"מ

256 126 2,076 126 84 
2,160 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 - - 8,147 495 1,004 סופהרב בע"מ 14
8,147 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 240,669 453,388 סנפרוסט 15
3,965,25

9 
240,669 

510,27
2 

4,475,5

31 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

16 
פולימר 

 2,133 5,027 82,833 5,027 10,184 לוג'יסטיקס
84,966 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

17 
פי. סי. בי 
 - 904,264 54,884 111,289 טכנולוגיות

 
904,264 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 4,627 7,159 117,945 7,159 14,491 פינוקים 18
122,572 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 3,378 18,398 303,123 18,398 37,307 פלקסטרוניקס 19
306,502 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא
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 שם מפעל מס"ד

כמות 
 שפכיםמים/

שנתית 
 ]מ"ק[

סה"כ חיוב  בהסדרשפכים חריגים  שפכים אסורים
שנתי בגין 

שפכי 
 -מפעלים ב

₪ 

כמות מים   הערות
 יבהשחו

היקף 
החיוב 
 ₪השנתי 

כמות מים  
 יבהשחו

היקף 
החיוב 
השנתי 

₪ 

20 
פרסונה 

 - - 106,763 6,480 13,104 אינטרנשיונל ב
106,763 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

21 
קרדוש נצרת 

 205 504 - - 986 בע"מ
205 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

22 
רמי תעשיות 

 7,987 7,200 118,622 7,200 14,564 קרמיקה
126,609 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 6,554 5,212 - 5,212 8,578 קלא טנכור 23
6,554 

ביצוע 
החיוב 
 מוקפא

 בהתאם לכללים ניתן גרייס ראשון לכל מפעל  – ביצוע החיוב מוקפא*

 :במהלך הפעילות השוטפת של יישום תכנית הניטור הוחלט  הסרת מפעלים מתכנית הניטור

או נמצא כי קיימת \להסיר מפעלים אשר נמצא כי אינם מוגדרים כבעלי פוטנציאל זיהום ו

 מפעלים.  11 -בעייתיות באופן הדיגום אשר אינו עונה לכללים. עד כה הוסרו מתכנית הניטור כ
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 נ ס פ ח י ם

 שטראוס-גולמי למפעל עליתנספח א: דו"ח תוצאות דגימות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דו"ח דגימות גולמי למפעל עלית

 לחודשים ינואר 4102 עד יוני 4102

 
 pH E.C. COD CODs BOD BODs TSS סוג הדגימה תאריך מס.  נק. דיגוםהשלב

 IN-kt 1 13/01/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 13/01/2013 Simple 5.41 11,150.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 9.61 2,945.00 160 יציאה מפעל

 IN-kt 1 14/01/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 14/01/2013 Simple 6.52 8,320.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 9.82 6,760.00 900 יציאה מפעל

 IN-kt 1 16/01/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 16/01/2013 Simple 5.41 7,200.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 302.00 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 8.46 4,230.00 2,540.00 305 יציאה מפעל

 IN-kt 1 20/01/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 20/01/2013 Simple 6.16 8,265.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 10.76 5,425.00 240 יציאה מפעל

מפעליציאה   IN-kt 1 21/01/2013 Simple 5.80 6,960.00 יציאה מפעל IN-kt 1 21/01/2013 

 OUT-kt 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 8.59 6,735.00 240 יציאה מפעל

 IN-kt 1 23/01/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 23/01/2013 Simple 5.80 6,960.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 8.59 6,735.00 240 יציאה מפעל

 IN-kt 1 29/01/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 29/01/2013 Simple 5.86 6,195.00 יציאה מפעל

 IN-kt 1 יציאה מפעל IN-kt 1 Simple 6.12 3,755.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 6.70 3,345.00 320 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 6.48 3,105.00 240 יציאה מפעל

 IN-kt 1 30/01/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 30/01/2013 Simple 6.23 4,895.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 8.00 3,300.00 360 יציאה מפעל

 IN-kt 1 31/01/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 31/01/2013 Simple 7.04 1,295.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 9.12 2,940.00 280 יציאה מפעל

 IN-kt 1 04/02/2013 יציאה מפעל IN-kt 1 04/02/2013 Simple 5.73 8,240.00 יציאה מפעל

 OUT-kt 1 338.00 1 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 6.85 8,460.00 5695 1,720 יציאה מפעל

מפעליציאה   IN-kt 1 05/02/2013 Simple 6.04 3,405.00 יציאה מפעל IN-kt 1 05/02/2013 

 יציאה מפעל OUT-kt 1 Simple 9.38 7,280.00 800 יציאה מפעל
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 מכתב חיוב למפעל טים חן גוונים נספח ב: 
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 על הכללתו בתכנית הניטור של התאגיד  PCBנספח ג: מכתב הודעה למפעל 
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 נע-אישור המשרד להגנת הסביבה לביצוע תכנית ניטור ובקרה לשפכי תעשיה של מי: דנספח 

 



    

27T:\Tahzuka\ פעילות סיכום - נע מי\1122-1122פעילות דוח\דוחות\נע מי\תעשייה שפכי ניהול .docx 

 

  1122נספח ה: תכנית ניטור ובקרה לשפכי תעשייה לשנת 

 נע-מי תאגיד
 

 ובקרה ניטור תוכנית
 

 תעשייה שפכי איכות
 

1122 
 

 
 
 

 מים מקורות לפיתוח חברה – מ"בע מים פלגי
  11611 מושבה יקנעם

 972-4-9893231 
 972-4-9893502 
 P_maim@palgey-maim.co.il 
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  לכבוד

 

 מזור יצחק

 נע מי תאגיד ל"מנכ

============ 

 

 תעשייתיים בתחום השיפוט של התאגיד הנדון: תוכנית ניטור ובקרה של שפכים 

 בהתאםתאגיד 'מי נע' הינו חברת המים והביוב של נצרת עלית )כולל א.ת. ציפורית(, מגדל העמק ועפולה. 

התעשייתיים המעוררים חשש להזרמת  השפכים על ובקרה ניטור תוכנית בזאת מוגשת, 7112 לתקנות

 . שפכים אסורים

 :כוללת התוכנית

 תורמי שפכים תעשייתיים רשימת 

 תעשייתיים בשפכים כימיות לאנליזות ניטור תוכנית 

 התעשייה סוג לפי ופיקוח ניטור הוראות 

 העירונית הביוב למערכת תעשייתיים שפכים להזרמת תקנים 
 

איכותם של שפכי תעשייה משתנה בהתאם לסוג התעשייה וסוג תהליך הייצור במפעל. בשל החשש כי 

ותרים בחוק וכי חריגות אלה עלולות לפגוע השפכים עלולים להכיל מזהמים באיכות החורגת מהתקנים המ

בתהליכי הטיפול הביולוגיים במתקנים, הוחלט כי יש לפעול על פי תוכנית ניטור מסודרת ולבדוק באופן 

 מקיף את תורמי השפכים החשודים כמזהמים פוטנציאליים.

 

 

 

 

 

 

 בברכה                            

 אייל ברזלי, מילר אפרת

 מ"בע מים פלגי
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 32 ...............................................................פוטנציאליים תעשייתיים שפכים תורמי רשימת. 2

 32 .............................................................................................................. העמק מגדל 2.2

 31 ............................................................................................................... עלית נצרת 2.1

 33 ........................................................................................................... ציפורית. ת.א 2.3

 32 ...................................................................................................................... עפולה 2.2

 31 .............................................................................. תעשייתי מגזר לפי לדיגום פרמטרים. 1

 21 ......................................................................... התעשייה סוג לפי ופיקוח ניטור הוראות. 3

 21 ..................................................................................... (רכב מכונאות) מוסכים שפכי 3.2

 22 ...................................... (ויקבים מסעדות, אירועים אולמות כולל) המזון תעשיית שפכי 3.1

 21 ....................................................... שטח פני וטיפול מתכות ציפוי מפעלי תעשיות שפכי 3.3

 23 .................................................... (מכבסות כולל) צביעה או הלבנה כולל טקסטיל שפכי 3.2

 22 ................................................................................................... תדלוק תחנות שפכי 3.5

 25 ......................................................................................................... דפוס בתי שפכי 3.6

 26 .................................................................................................... כימיה מפעלי שפכי 3.7

 27 ............................................................................................ רכב רחיצת תחנות שפכי 3.1

 21 ......................... (ונייר אשפה מחזור, השונים ועיבודיו עץ כולל) בנייה חומרי מפעלי שפכי 3.1

 21 ..................................................................................................... חולים בתי שפכי 3.21

 51 ....................................................................................... הביטחונית התעשייה שפכי 3.22

 52 ........................................................................................................................ תקנים. 2

 טבלאות

 32 ..................................... העמק במגדל פוטנציאליים תעשייתיים שפכים תורמי – 2' מס טבלה

 31 ...................................... עלית בנצרת פוטנציאליים תעשייתיים שפכים תורמי – 1' מס טבלה

 33 .................................. ציפורית. ת.בא פוטנציאליים תעשייתיים שפכים תורמי – 3' מס טבלה

 32 ............................................. בעפולה פוטנציאליים תעשייתיים שפכים תורמי – 2' מס טבלה

 31 ................................... 1122 נע מי תאגיד ניטור בתוכנית תעשייה סיווגי כ"סה – 5' מס טבלה
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 31 ........................................................................... מגזר פ"ע לדיגום פרמטרים -6' מס טבלה

 52 ................ העירוני הביוב למערכת תעשייתיים שפכים להזרמת עיקריים תקנים - 7' מס טבלה
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  תורמי שפכים תעשייתיים פוטנציאליים רשימת. 2

  העמק מגדל 2.2         

  העמק במגדל פוטנציאליים תורמי שפכים תעשייתיים – 2' מס טבלה

 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומים 

 שנתי

סוג 
הדיגום 

 \חטף
 מורכב

צריכת 
מים 

שנתית 
ממוצעת 

 ]מ"ק[

 חומרי בידוד האמה בע"מ 2

מפעלי 
 כימיה

6 

 חטף

1221.65 

 ייצור גומי ומתכת תמור ש.מ.ר בע"מ 1

2 

122.7 

 271.15 ייצור עדשות אי טו ויז'ן טכנולוגיות בע"מ 3

 1577.5 מוליכים למחצה ק.ל.א טנכור קורפוריישן )ישראל( 2

 1177.6 מכונות אלקטרוטרם 5

 2162 6 פלסטיקה מריאן פלסט בע"מ 6

 פלסטיקה פולימר לוג'יסטיקס )ישראל(בע"מ 6
2 

 21213.5 מורכב

 2151.5 חטף אלקטרואופטיקה סי. אי. סיסטמס )ישראל( בע"מ 8

 7113.5 מורכב 6 קוסמטיקה לוריאל –אינטר ביוטי  9

 2 פלסטיקה )ישראל(בע"מ דה סטנלי וורקס 21
 חטף

6261.5 

 2533 6 ייצור טפטפות ג'ון דיר ווטר בע"מ 22

 מורכב 2 חוטי ניילון נילית בע"מ 21
אין 

 נתונים

 רכיבי אלקטרוניקה פלקסטרוניקס )ישראל(בע"מ 23
מפעלי 

כימיה + 
 מסעדה

 37316.6 מורכב 2

 א.מ. חטיפי העמק בע"מ 22

 מזון
מפעלי 
מזון 

 ומשקאות
2 

 1225.5 חטף

 22211.5 מורכב פינוקים 25

 253311.2 מורכב סנפרוסט מזון איכות מוקפא בע"מ 26

 צביעת מתכות סט צביעה וגימור מתכות בע"מ-אל 26
מפעלי 
ציפוי 

מתכות 
וטיפול 
 פני שטח

6 

 חטף
אין 

 נתונים

 222111.5 מורכב מעגלים מודפסים פי. סי. בי טכנולוגיות בע"מ 28

 1311 חטף צביעה בע"מ 1117טים חן גוונים  29

 2221127 מורכב מוליכים טאוור סמי קונדקטור בע"מ 11

 66513 מורכב 2 רכיבים אלקטרוניים וישיי ישראל בע"מ 12
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 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומים 

 שנתי

סוג 
הדיגום 

 \חטף
 מורכב

צריכת 
מים 

שנתית 
ממוצעת 

 ]מ"ק[

 תחנת דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ 11
תחנות 
 תדלוק

 חטף 3
אין 

 נתונים
 

 

 

  נצרת עלית 2.1

 בנצרת עלית פוטנציאליים שפכים תעשייתייםתורמי  – 1' מס טבלה

 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומים 

 שנתי

סוג 
הדיגום 

 \חטף
 מורכב

צריכת מים 
שנתית 
ממוצעת 

 ]מ"ק[

 אולם אירועים ניו גרנד פאלאס 2

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

3 
 חטף

 אין נתונים

מוסך -הקריה נ.ע. 1
 בע"מ

מוסכים  מוסך
)מכונאות 

 רכב(

121 

בסול  -מוסך הגליל 3
 בע"מ

 אין נתונים מוסך

 11673.1 מורכב מכבסות מכבסה מכבסת מלבין הצפון 2

מתכת הצפון  5
 לנירוסטה ז.א. בע"מ

 מפעל מתכת

מפעלי 
 כימיה

2 

 155.5 חטף

רמי תעשיות קרמיקה  6
 (בע"מ2112)

 22563.5 מורכב קרמיקה

 אין נתונים חטף מפעל פלסטיק תעשיות בע"מסלינה  6

 ייצור תוספי מזון סופהרב בע"מ 8

 2 מפעלי מזון
 חטף

2113.75 

אפיפית נצרת תעשיית  9
 ביסקוויט

 5657.5 ייצור מזון

מפעל 'עלית' שטראוס  21
 גרופ

 51363.5 מורכב ייצור מזון
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 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומים 

 שנתי

סוג 
הדיגום 

 \חטף
 מורכב

צריכת מים 
שנתית 
ממוצעת 

 ]מ"ק[

 מפעלים ביטחוניים התעשייה הצבאית 22
מפעלים 

 ביטחוניים
 271111 מורכב 2

 תחנות דלק סונול ישראל 21

 חטף 3 תחנות דלק

 אין נתונים

 אין נתונים תחנות דלק פז נפט יורו פארק 23

 אין נתונים תחנות דלק דלק מפגש רוזנפלד 22

 אין נתונים תחנות דלק תחנות דלק רוזנפלד 25

 אין נתונים תחנות תדלוק חברה לדלק-טן 26

 

 

 

 

 

  א.ת. ציפורית 2.3   

 בא.ת. ציפורית פוטנציאליים תורמי שפכים תעשייתיים – 3' מס טבלה

 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומי
 ם שנתי

סוג 
הדיגום 

 \חטף
 מורכב

צריכת מים 
שנתית 
ממוצעת 

 ]מ"ק[

2 
 

ס.נ.ה מרכז לשירותי רכב 
 בע"מ

 מוסך
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 אין נתונים חטף 3

 אי.אמ.סי.יציקות בע"מ 1
יציקות אלומניום 

 לרכב
מפעלי 
 כימיה

2 

 אין נתונים חטף

 אין נתונים חטף מפעל תכשיטים ב.ב. קטוף יזמים בע"מ 3

 2511 חטף שלטים מוארים לינרו לייט 2

 122713 מורכב ייצור זכוכית 21326פניציה אמריקה ו 5
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 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומי
 ם שנתי

סוג 
הדיגום 

 \חטף
 מורכב

צריכת מים 
שנתית 
ממוצעת 

 ]מ"ק[

 23213.5 מורכב ייצור סכיני גילוח פרסונה אינטרנשיונל ב 6

 קרדוש נצרת בע"מ 6
ארגזים ומרכבים 

 לרכב
 115.5 חטף

 ייצור עארק בני בהיג' קעואר בע"מ 8
מפעלי מזון 

 ומשקאות
2 

 611.5 חטף

 2177.5 חטף ייצור שמן זית זיתא תעשיות שמן זית 9

 21217.35 מורכב ייצור מים לשתייה אלמשהדאוי למסחר 21

 התכוף בע"מ 22
ייצור רכבים 

 משוריינים

מפעלי ציפוי 
מתכות 

וטיפול פני 
 שטח

 אין נתונים מורכב 6

 

 

  עפולה 2.2   

 

 בעפולה פוטנציאליים תורמי שפכים תעשייתיים – 2' מס טבלה

 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומים 

 שנתי

סוג הדיגום 
 \חטף

 מורכב

צריכת מים 
 1123לשנת 

 ]מ"ק/שנה[

 טיטולים חוגלה בע"מ 2
מפעלי 
 כימיה

 2251 חטף 2

 מוסך א.א.שרותי רכב בע"מ 1
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 231 חטף 3

 מוסך אגד מח. ספקים 3
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 2135 חטף 3

 רחיצת רכבים אגד מח. ספקים 2
רחיצת 
 רכבים

 1522 חטף 1
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 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומים 

 שנתי

סוג הדיגום 
 \חטף

 מורכב

צריכת מים 
 1123לשנת 

 ]מ"ק/שנה[

אולמי אצולת העמק  5
 בעמ

 אירועיםאולם 

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 6277 חטף 2

אולמי פאר שקד  6
 אולמות

 אולם אירועים

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 7661 חטף 2

 מחזור אשפה ונייר אמניר תעשיות בע"מ 6
תחנות 
 מעבר

 1151 חטף 1

 אמריקן פלסטיק בע"מ 1
ייצור שקיות 

 פלסטיק
מפעלי 
 כימיה

 366 חטף 2

 ציוד מחנאות ביג פק בע"מ 9
מפעלי 
 טקסטיל

 251 חטף 6

קונדיטוריה הברמן  21
 בע"מ

 קונדיטוריה
מפעלי מזון 

 ומשקאות
 222 חטף 2

 רחיצת רכבים הורן את ליבוביץ בע"מ 22
רחיצת 
 רכבים

 527 חטף 1

 מוסך הורן את ליבוביץ בע"מ 21
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 2165 חטף 3

 קניון בע"מהורן את ליבוביץ  23

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 3577 חטף 2

 1325 חטף 3 תחנת דלק תחנת דלק הורן את ליבוביץ בע"מ 22

חוסאם את חוסאם  25
 בע"מ

 מוסך
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 212 חטף 3

 מוסך ליוגב בע"מ 26
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 221 חטף 3

מוסך טהאר עבדאל  26
 האדי

 מוסך
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 617 חטף 3

 מוסך מוסך מונזה בע"מ 28
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 563 חטף 3

מוסך רעים  29
 1111עפולה)

 מוסך
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 216 חטף 3

ספיר תעשיות פלסטיק  11
 בע"מ

 פלסטיק
מפעלי 
 כימיה

 2115 חטף 2
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 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומים 

 שנתי

סוג הדיגום 
 \חטף

 מורכב

צריכת מים 
 1123לשנת 

 ]מ"ק/שנה[

עורב מערכות התראה  12
 אלקטרוניות בע"מ

 אלקטרוניקה
מפעלי 
 כימיה

 1661 חטף 2

אולמי גני פאר עפולה  11
 בע"מ

 אולם אירועים

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 7713 חטף 2

שלוקה אהרון  13
 מוטוקרס

 מוסך
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 1121 חטף 3

 מסעדה האחוזה גריל בר בע"מ 12

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 2211 חטף 2

 3236 חטף 3 תחנת דלק דלקתחנת  חברת סונול 15

 165 חטף 3 תחנת דלק תחנת דלק חברת סונול 16

 2561 חטף 2 תחנת דלק תחנת דלק חברת סונול 16

 מוסך ע.י.ר. עפולה מוטורס 18
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 115 חטף 3

-שופרסל בע"מ 19
 קוסמוס

 מרקט-סופר

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 2715 חטף 2

-שופרסל בע"מ 31
 קוסמוס

 מרקט-סופר

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 1126 חטף 2

 קייטרינג שלי אייל מזון בע"מ 32

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 2762 חטף 2

תפוז שירותי תדלוק  31
 בע

 2213 חטף 3 תחנת דלק תחנת דלק

 טקסטיל תשלובת קרשנבאום 33
מפעלי 
 טקסטיל

 1127 מורכב 6

 216,226 מורכב 3 בית חולים בית חולים בית חולים העמק 32

 רחיצת רכבים המבריק לרכב 35
רחיצת 
 רכבים

 676 חטף 1
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 תחום עיסוק שם המפעל מס"ד
מגזר 

 תעשייתי

מס' 
דיגומים 

 שנתי

סוג הדיגום 
 \חטף

 מורכב

צריכת מים 
 1123לשנת 

 ]מ"ק/שנה[

 מוסך מוסך מוני כהן 36
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 711 חטף 3

 מוסך מוסך משארקה 36
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 161 חטף 3

 פלסטיק סטילפלסט 38
מפעלי 
 כימיה

 21673 מורכב 2

 מוסך עפולה מוטורס בע"מ 39
מוסכים 

)מכונאות 
 רכב(

 115 חטף 3

 רחיצת רכבים רחיצת רכב אמיר 21
רחיצת 
 רכבים

 515 חטף 1

ת.ג.  תבליני הגליל  22
 ( בע"מ2117)

מפעל לייצור 
 תבלינים

מפעלי מזון 
 ומשקאות

 1212 חטף 2

תדיראן מוצרי צריכה  21
 בע"מ

 ייצור מכשירים
מפעלי 
 כימיה

 2111 חטף 2

 211,111 מורכב 6 מכבסה מכבסה תל בר בע"מ 23

 אטליז סופר דג-נחמן גניה  22

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 2511 חטף 2

 חנות כולל אטליז רמי לוי 25

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 6176 חטף 2

 חנות כולל אטליז שופרסל דיל 26

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 1126 חטף 2

 יהלום לתעשיה אם.די.טי 26
מפעלי 
 כימיה

 6752 חטף 2

 מיכלי פלב"ם מתכת חיש קורפ 28

מפעלי 
ציפוי 

מתכות 
וטיפול פני 

 שטח

 6111 חטף 6

 מסעדה ארומה אספרסו בר 29

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 2732 חטף 2



    

38T:\Tahzuka\ פעילות סיכום - נע מי\1122-1122פעילות דוח\דוחות\נע מי\תעשייה שפכי ניהול .docx 

 

 1122סה"כ סיווגי תעשייה בתוכנית ניטור תאגיד מי נע  – 5טבלה מס' 

 

 מספר עסקים מגזר תעשייתי מס"ד

אולמות אירועים, מסעדות,  2
 קניונים

23 

 2 בית חולים 1

 26 מוסכים 3

 1 מכבסה 2

 1 מפעלי טקסטיל 5

 11 מפעלי כימיה 6

 22 מפעלי מזון ומשקאות 6

מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני  8
 שטח

7 

 2 מפעלים ביטחוניים 9

 2 רחיצת רכבים 21

 22 תחנות תדלוק 22

 2 תחנות מעבר 21

 98 סה"כ 
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 פרמטרים לדיגום לפי מגזר תעשייתי .1

 פרמטרים לדיגום ע"פ מגזר -6טבלה מס' 

 פרמטרים לדיגום מגזר תעשייתי
הגבה, מוצקים  שמנים ושומנים, שמן מינרלי, צח"כ, צח"ב, ערך מפעלי מזון ומשקאות

 מרחפים, כלוריד, נתרן, חנקן כללי, חנקן קלדהל, זרחן כללי, סולפיד
 )ביקבים(

, צח"כ, צח"ב, מ"מ, שמן מינרלי, ערך כבדות סריקת מתכות מפעלי כימיה
חנקן , דטרגנטים אניוניים, DOXכלוריד, נתרן, , VOC ,VOC'sהגבה, 

 .חנקן קלדהל, זרחן כלליכללי,

מטבחיים, בתי משחטות, בתי 
 נחירה, עיבוד דגים

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, ערך הגבה, צח"כ, צח"ב, חנקן 
 קלדהל, זרחן כללי, כלוריד, נתרן, סולפיד, מוליכות חשמלית

מפעלי ציפוי מתכות וטיפול 
 פני שטח

, )אם קיים עיבוד שבבי( סריקת מתכות, צח"כ, צח"ב, מ"מ, שמן מינרלי
, דטרגנטים DOXלוריד, סולפאט, סולפיד מומס, , כVOCערך הגבה, 

 אניוניים
טקסטיל בלא הלבנה או 

 צביעה
 , צח"ב, צח"כ,כבדות סריקת מתכות

 ערך הגבה, מ"מ, כלוריד, נתרן, דטרגנטים אניונים

 ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת מתכות, מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב מוסכים )מכונאות רכב(

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  תחנות תדלוק

אולמות אירועים, מסעדות, 
 קניונים

שמנים ושומנים, ערך הגבה, צח"כ, צח"ב, מוצקים מרחפים, כלוריד, 
 נתרן, דטרגנטים אניונים

כלוריד, נתרן, סולפיד, ערך הגבה, דטרגנטים אניונים, דטרגנטים  מכבסות
 נוניונים, מוצקים מרחפים

נוכחות חומרי נפץ, ערך הגבה, שמן מינרלי, מ"מ, צח"ב, צח"כ, כלוריד,  ביטחונייםמפעלים 
 VOC ,VOC's ,DOXנתרן, סריקת מתכות כבדות, 

שמנים ושומנים, סריקת מתכות כבדות, כלוריד, נתרן, צח"ב, צח"כ, ערך  תחנת מעבר פסולת
 הגבה, מ"מ, חנקן כללי, חנקן קיילדל, זרחן כללי

 סריקת מתכות כבדות, צח"ב, צח"כ, מ"מ, ערך הגבה בתי דפוס

 סריקת מתכות כבדות, צח"ב, צח"כ, כלוריד, ערך הגבה בתי חולים

 דטרגנטים אניוניים, דטרגנטים נוניוניים, שמן מינרלי תחנת רחיצת רכב
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 התעשייה סוג לפי ופיקוח ניטור הוראות .3

 (רכב מכונאות) מוסכים שפכי 3.2

הפעילות השוטפת במוסכים כוללת שימוש בסוגים שונים של חומרים, בעיקר שמנים מינרליים 

והידראוליים, ממסים ועופרת ממצברים, שסילוקם באופן בלתי מבוקר עלול לגרום לנזקים קשים לסביבה. 

פוטנציאל הזיהום הרב ביותר מצוי בשמנים המשומשים. שמן משומש מכיל מתכות כבדות ורעילות 

שונים המסווגים כחומרים מסוכנים. הזרמת השמן המשומש למערכת הביוב או מחוץ וחומרים אורגניים 

 למוסך, על פני הקרקע, גורמת לזיהום קשה ולסכנה לסביבה. 

 

 סוג, טיפול קדם מתקן להקים נדרש מפעל באם נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיון לתנאים בהתאם

'. וכד לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן  

 :מוסכים לדיגום הנחיות להלן

 או( ק"מ 21,111-מ נמוכה המפעל של השנתית המים וצריכת במידה) חטף דיגום – הדיגום אופן 
 (.ק"מ 21,111 על עלתה המפעל של השנתית המים וצריכת במידה) מורכב דיגום

 3 – בשנה מינימאלית דיגום תדירות  

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 הדיגום נקודות : 

 הספיקה את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

 נקודת זאת, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה

 .האופטימלית הדיגום

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 (. התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע מי לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש. 
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  (ויקבים מסעדותאולמות אירועים,  כולל) המזון תעשיית שפכי 3.1    

 גבוהים ריכוזים למצוא ניתן אלו תעשייתיים בשפכים. גבוה אורגני בעומס מאופיינים המזון תעשיית שפכי

 למצוא ניתן ביקבים'. וכד מאכל צבעי, סוכרים(, וכלורידים נתרן) מלחים, ושומנים שמנים כגון מזהמים של

 .השפכים של והטיהור הטיפול ביכולת פוגעים גבוהים אורגנים עומסים. סולפידים של גבוהים ריכוזים גם

 סוג, טיפול קדם מתקן להקים נדרש מפעל באם נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיון לתנאים בהתאם

 '. וכד לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן

 :המזון מפעל לדיגום הנחיות להלן

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

 2 – בשנה מינימאלית דיגום תדירות  

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

  :נקודות הדיגום 

 את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה הספיקה

 .האופטימלית הדיגום נקודת זאת

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 ( .התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע מי לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש. 
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 שטח פני וטיפול מתכות ציפוי מפעלי תעשיות שפכי 3.3  

מטרת תהליכי גימור מתכות )טיפול פני שטח וציפוי מתכת( היא להקנות למתכת תכונות פני שטח 

 בריכוזי מאופיינים אלו תעשיות שפכימסוימות, כאשר התכונה החשובה ביותר היא עמידות בפני קורוזיה. 

. שונים מינרלים ושמנים גבוה אורגני עומס מכילים, שונים אנאורגאניים חומרים ובריכוזי כבדות מתכות

 קיים זאת למרות אך מאוד קטנה שלהם המים וצריכת הפיזי שגודלן העובדה בשל ייחודית זאת תעשייה

 .המים למקורות מאוד גבוה זיהום פוטנציאל

 סוג, טיפול קדם מתקן להקים נדרש מפעל באם נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיון לתנאים בהתאם

 '. וכד לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן

 ציפוי מתכות וטיפול פני שטח: מפעלי לדיגום הנחיות להלן

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

 6 – בשנה מינימאלית דיגום תדירות  

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 הדיגום נקודות : 

 הספיקה את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

 נקודת זאת, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה

 .האופטימלית הדיגום

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 ( .התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע מי לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש. 
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 )כולל מכבסות( צביעה או הלבנה כולל טקסטיל שפכי 3.2      

, כלורידים)  שונים מלחים של גבוהים ריכוזים המכילים תעשייתיים שפכים הינם הטקסטיל תעשיית שפכי

 '.וכד מרחפים מוצקים, אניונים דטרגנטים(, בורון, נתרן

 סוג, טיפול קדם מתקן להקים נדרש מפעל באם נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיון לתנאים בהתאם

 '. וכד לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן

 :צביעה או הלבנה כולל הטקסטיל תעשיית שפכי לדיגום הנחיות להלן

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

 6 – בשנה מינימאלית דיגום תדירות 

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 הדיגום נקודות : 

 הספיקה את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

 נקודת זאת, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה

 .האופטימלית הדיגום

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 ( .התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע מי לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש. 
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 תדלוק תחנות שפכי 5.3

 מינרלים שמנים, כבדות מתכות, דלקים של שאריות המכילים תעשייתיים שפכים הינם דלק תחנות שפכי

 .שונים ואנאורגנים אורגנים וחומרים

 סוג, טיפול קדם מתקן להקים נדרש מפעל באם נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיון לתנאים בהתאם

 '. וכד לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן

  :תדלוק תחנות שפכי לדיגום הנחיות להלן

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על דיגום מורכב )במידה 

 3 – בשנה מינימאלית דיגום תדירות  

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 הדיגום נקודות : 

 הספיקה את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

 נקודת זאת, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה

 .האופטימלית הדיגום

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 ( .התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע מי לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש. 
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 דפוס בתי שפכי 3.6     

 לפיתוח ופיתוח קיבוע תמיסות, הדפסה וציוד מכונות משטיפות מורכבים דפוס בבתי השפכים מקורות

 קירור ממערכות( מים ריכוך בתהליך) יונים במחליפי המרככים רענון וממי הדפוס הכנת בשלבי פילמים

 חומרים, גבוה אורגני עומס, כבדות מתכות למצוא ניתן אלו תעשייתיים בשפכים(. גדולים דפוס בבתי לרוב)

 '.וכו ואנאורגנים אורגניים

 סוג, טיפול קדם מתקן להקים נדרש מפעל באם נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיון לתנאים בהתאם

 '. וכד לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן

 :דפוס בתי שפכי לדיגום הנחיות להלן

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

 6 – בשנה מינימאלית דיגום תדירות  

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 הדיגום נקודות : 

 הספיקה את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

 נקודת זאת, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה

 .האופטימלית הדיגום

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 ( .התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע מי לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש. 
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  כימיה מפעלי שפכי 3.6      

, ותמרוקים קוסמטיקה, כימיקלים ייצור, פרמצבטיקה: תעשיות מגוון בתוכה כוללת הכימיה תעשיית

 אלו שפכים. כימיקלים והובלת פלסטיק, פטרוכימיה, הדברה חומרי, ממיסים, דטרגנטים, וצבעים דבקים

. שונים ואנאורגניים אורגנים חומרים, מינרלים בשמנים, כבדות במתכות, גבוה אורגני בעומס מאופיינים

 לאנאליזות ונדרשים ביולוגיים טיפול לתהליכי רעילים להיות עלולים הכימית בתעשייה שמקורם שפכים

 . שונות כימיות

 סוג, טיפול קדם מתקן להקים נדרש מפעל באם נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיון לתנאים בהתאם

 '. וכד לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן

 והפלסטיק: הכימיה תעשיית שפכי לדיגום הנחיות להלן

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

 2 – בשנה מינימאלית דיגום תדירות 

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 הדיגום נקודות : 

 הספיקה את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

 נקודת זאת, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה

 .האופטימלית הדיגום

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 ( .התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע מי לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש. 
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 תחנות רחיצת רכב שפכי 3.8      

(, בורון, נתרן, כלורידים)  שונים מלחים של גבוהים ריכוזים העלולים להכילשפכים תעשייתיים אלו 

 '.וכד מרחפים מוצקים, אניונים דטרגנטים

 סוג, טיפול קדם מתקן להקים נדרש מפעל באם נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיון לתנאים בהתאם

 '. וכד לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן

 :רחיצת רכב שפכי לדיגום הנחיות להלן

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

 1 – בשנה ומלצתמ דיגום תדירות 

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 הדיגום נקודות : 

 הספיקה את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

 נקודת זאת, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה

 .האופטימלית הדיגום

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 (.התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע מי' לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש'. 
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 אשפה ונייר(שפכי מפעלי חומרי בנייה )כולל עץ ועיבודיו השונים, מחזור  3.9

שפכי מפעלי חומרי בנייה מאופיינים בעומס אורגני גבוה המתבטא בריכוזים גבוהים של מזהמים כגון 

 נתרן וכלורידים.

בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם טיפול, סוג 

 שונים להזרמה לביוב וכד'.  מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים

 להלן הנחיות לדיגום שפכי מפעלי חומרי בנייה:

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

 1 – בשנה ומלצתמ דיגום תדירות 

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

  :נקודות הדיגום 

  הדיגום יבוצע בזרם התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זרם תעשייתי אחוד או נוכח

מנכ"ל החברה כי לא ניתן לדגום את הזרם התעשייתי האחוד, יבוצע הדיגום בשוחת הביוב 

 ב.האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביו

  היה למפעל יותר מנקודת חיבור אחת למערכת הביוב, יבוצע, לפחות אחת לשנה, דיגום בכל

 נקודות החיבור.

 (.תעשייתי וביוב סניטרי ביוב) במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת האם לבדוק יש 

 נע.-לתאגיד מי האנליזות נתוני את להעביר יש 
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 שפכי בתי חולים 3.21

מגוון החומרים המסוכנים הנמצאים בשימוש בבתי חולים הוא רחב ביותר. סילוק חומרים אלה נעשה בחלקו 

כפסולת מוצקה מסוכנת ובחלקו מוזרם לשפכים. כדי לטפל כיאות בשפכי בתי חולים יש צורך לזהות את 

מקורות החומרים המסוכנים בשפכים. בבתי חולים נעשה שימוש בחומרים מסוכנים המוזרמים לשפכים, 

בעיקר בתחומים אונקולוגיה, דיאליזה, פתולוגיה, סיעוד, צילום, היסטולוגיה, מעבדות, ציוד אלקטרוני, 

 מכונאות ותחזוקה. בנוסף לכך, בתי חולים צורכים כ- 5% מכמות המלח הנצרכת בישראל.

בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם טיפול, סוג 

 ל, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב וכד'. מתקן הטיפו

 להלן הנחיות לדיגום בתי חולים:

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן

 מ"ק(. 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

  3 –תדירות דיגום מומלצת בשנה  

  מוסמך –מיומנות הדוגם 

  מוסמכת –מיומנות המעבדה 

 הדיגום נקודות : 

 הספיקה את לקבוע וניתן הציבורית הביוב למערכת תעשייה שפכי של נפרד חיבור שישנו ככל 

 נקודת זאת, (התקנים מכון של ד"חוו או שפכים מדידת או נפרדת מים מדידת) המתאימה

 .האופטימלית הדיגום

 אחרונה שוחה) מהמפעל היוצא הזרם כל את לדגום יש, לעיל מהמתואר שונה המצב אם 

 (.התאגיד של הביוב למערכת החיבור שוחת או במפעל

 .)יש לבדוק האם קיימת הפרדת זרמי ביוב במפעל )ביוב סניטרי וביוב תעשייתי 

 .'יש להעביר את נתוני האנליזות לתאגיד 'מי נע  
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 שפכי התעשייה הביטחונית 3.22     

בשפכי התעשייה הביטחונית ניתן למצוא ריכוזים חריגים של מתכות כבדות, עומס אורגני גבוה, נוכחות של 
 חומרי נפץ וחומרים אנאורגנים שונים.

בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם טיפול, סוג 
 תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב וכד'. מתקן הטיפול, 

 להלן הנחיות לדיגום מפעלי התעשייה הביטחונית:

 מ"ק( או  21,111-דיגום חטף )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל נמוכה מ – הדיגום אופן
 "ק(.מ 21,111דיגום מורכב )במידה וצריכת המים השנתית של המפעל עלתה על 

  2 –תדירות דיגום מינימאלית בשנה  

  מוסמך –מיומנות הדוגם 

  מוסמכת –מיומנות המעבדה 

  :נקודות הדיגום 

  במידה וקיים מתקן קדם טיפול יש לדגום את הכניסה והמוצא, לבחינת יעילות 
 ביצועי המתקן. כמו כן יש לדגום את זרם מוצא המפעל למערכת הביוב                

 העירונית, הכולל את הזרמים הסניטריים והתעשייתיים.              

  במידה ולא קיים מתקן קדם יש לדגום את זרם מוצא המפעל למערכת הביוב 
 העירונית.              

 )יש לבדוק האם קיימת הפרדת זרמי ביוב במפעל )ביוב סניטרי וביוב תעשייתי 

 'יש להעביר את נתוני האנליזות לתאגיד 'מי נע 
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 תקנים .2

 

 תקנים עיקריים להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירוני - 6טבלה מס' 
 

 טווח או ריכוז מקסימלי הפרמטר

pH 6-21 

TSS <400 ppm 

COD <800 ppm 

 ppm 50> חנקן קלדהל

 ppm 15> זרחן כללי

 ppm 200> שמנים ושומנים

 ppm 20> שמן מינרלי

 ppm 230> נתרן

 ppm 430> כלורידים

 ppm 1> סולפיד

 ppm 500> סולפאט

Temperature <400C 

 

  :הערה 

 , המרכזת תקנים להזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב, מתבססת על7טבלה מס' 

 )כללי תאגידי מים וביוב(. 7112תקנות המים 

 

 

 


