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 רקע

העיר נצרת והכפרים ריינה, יפיע , אכסאל  המשרת הינו תאגיד מים וביוב,   הרי נצרת תאגיד 

 .ועילוט

 מוזרמים לארבעה מכוני טיהור שפכים באמצעות מערכות הולכה כמפורט להלן: שפכי התאגיד

 דברתשפכיו מוזרמים למט"ש  - כפר אכסאל 

 .כפרים עילוט , ריינה שפכיו מוזרמים למט"ש רנ"י סוללים

 . תל עדשיםמוזרמים למכון טיהור שפכים  השפכי -עיר נצרת 

 

 תעשייה ומפעלי עסק מבתי למנוע היא בע"מ  תאגיד הרי נצרתתכנית הניטור של עדכון   מטרת
, הביוב במערכת לפגיעה להביא יכולה הנ"ל  הזרמה. הביוב למערכת אסורים חומרים להזרים

 הסביבה. בערכי לביוב פגיעה שאיבה ובתחנות  ש"במט מכני-אלקטרו לציוד ונזק, ביוב לסתימות

 :הכללים עיקרי

 ולא העירונית הביוב למערכת חריגים או/ו אסורים שפכים בעקיפין או במישרין יזרים לא עסק
 .משטחו להזרים לאחר ירשה

 או אסורים שפכים המזרימים עסקים של לקטגוריה כשייכים שנמצאו לעסקים מיועד החוק
 מזון מפעלי, קניונים, מסעדות, אירועים אולמות(, רכב מכונאות) מוסכים: כגון, חריגים

 .בחוק כמפורט', וכו כימיים מפעלים, דלק תחנות, מכבסות, ומשקאות

 

 :עסקים על מטילים הכללים

 השפכים באיכות טיפול .א

  מתקן טיפול קדם.   התקנת. ב

 מתקן טיפול קדם. ותחזוקת שדרוג. ג

 

 

 והפסקת מטרדים מניעת אלא, מזהמים מפעלים של ענישה איננה הכללים מטרת כי להדגיש חשוב
 .אסורה מהזרמה כתוצאה הביוב למערכת הנגרם הנזק

 הממצאים הקיימים ולפי מגזרים תעשייתיים בעלי פוטנציאל זיהומי בקו הביוב.

 התוכנית כוללת:

 רשימת מפעלים מזהמים פוטנציאליים 

 תוכנית ניטור לאנליזות כימיות בשפכים תעשייתיים 

 .הוראות ניטור ופיקוח לפי סוג התעשייה , ובהתאם למעבדה שתבצע דיגום 
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 מפעלים מזהמים פוטנציאליים   1

 . נצרת1.1

 רשימת מפעלים עיר נצרת  -  1טבלה מס' 

תחום  שם המפעל מס"ד

 עיסוק

מס'  מגזר תעשייתי

דיגומים 

 שנתי

 פרמטרים לדיגום

מוסכים  מוסך מוסך חכים  .1

 )מכונאות רכב(

ערך הגבה, שמן מינרלי,  3

סריקת מתכות, מוצקים 

 מרחפים, צח"כ, צח"ב

הצפוןמוסך   .2 מוסכים  מוסך 

 )מכונאות רכב(

ערך הגבה, שמן מינרלי,  3

סריקת מתכות, מוצקים 

 מרחפים, צח"כ, צח"ב

 

 

3. 

משחטת 
עופות רמדאן 
 רמדאן עודה

מפעל 
 בשר

משחטות, בתי 

מטבחיים, בתי 

נחירה, עיבוד 

 דגים

שמנים ושומנים, מוצקים  4

מרחפים, ערך הגבה, צח"כ, 

, זרחן צח"ב, חנקן קיילדל

כללי, כלוריד, נתרן, סולפיד,  

 מוליכות חשמלית

בית חלוים  .4
 צרפתי

בית 
 חולים 

 ,סריקת מתכות כבדות ,PH 3 בתי חולים 

,BOD,COD,כלורידים  

בית חולים  .5
 נצרת

בית 
 חולים 

 ,סריקת מתכות כבדות ,PH 3 בתי חולים 

,BOD,COD,כלורידים  

בי"ח  .6
המשפחה 
 הקדושה

בית 
 חולים 

 סריקת מתכות כבדות ,PH 3 בתי חולים 

,BOD,COD,כלורידים  

 מלון הגליל  .7

 

 ,COD ,ושומנים שמנים 3 בתי מלון בית מלון

BOD, pH 
TSS , נתרן ,כלוריד,           

בורון               דטרגנטים,
 אניוניים
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מלון גולדן  .8
 קראון 

 

 ,COD ,ושומנים שמנים 3 בתי מלון בית מלון

BOD, pH 
TSS , נתרן    ,כלוריד

 דטרגנטים,בורון
 אניוניים

 

תחנת דלק  .9
 סונול

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות תדלוק

תחנת דלק  .10
)ליד סופר 

פארם (סונול 
2מס'  

תחנת 
 דלק 

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות תדלוק

תחנת דלק פאז  .11
 )דיאנה(

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות תדלוק

תחנת דלק דור  .12
 אלון )דיאנה(

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות דלק

תחנת דלק דור  .13
אלון )ביטוח 

 לאומי(

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות דלק

תחנת  תחנות דלק פז .14
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 דלקתחנות 

תחנת דלק  .15
 אלדור

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,   3 תחנות דלק

תחנת דלק  .17
 סונול )סרוגי(

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות דלק

תחנת דלק  .18
אבראג 
 אלנסרה

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות דלק

תחנת דלק פז  .19
 )שכונת צפורי(

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות דלק

תחנת דלק  .20
אלון )שכונת 

 צפורי(

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות דלק

תחנות דלק  21
 סונול

תחנת 
 דלק

 MTBEשמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות דלק 

אלומות  קניון ביג פאשן .16

אירועים, 

מסעדות, 

 BOD, COD, pH ,ושומנים שמנים 3

TSS , דטרגנטים ,נתרן ,כלוריד 

 אניוניים
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 קניונים

אולם חתונות  .17
 אלדור

אולם 
 אירועים

אלומות 

אירועים, 

מסעדות, 

 קניונים

 BOD, COD, pH ,ושומנים שמנים 3

TSS , דטרגנטים ,נתרן ,כלוריד 

 אניוניים

אולם חתונות  .18
 אבו מאהר

אולם 
 אירועים

אלומות 

אירועים, 

מסעדות, 

 קניונים

 BOD, COD, pH ,ושומנים שמנים 3

TSS , דטרגנטים ,נתרן ,כלוריד 
 אניוניים

מפעל  טחינת אלארז 19
 מזון

מפעל מזון 

 ומשקאות

 COD ,מינרלי שמן ,ושומנים שמנים 4
pH ,BOD, TSS , חנקן ,נתרן ,כלוריד 

 ,כללי זרחן ,כללי חנקן ,) TKN ( קיילדל(
 סולפיד(

 

 

 יפיע 1.2

 רשימת מפעלים ישוב יפיע  -  2טבלה מס' 

תחום  שם המפעל מס"ד

 עיסוק

מס'  מגזר תעשייתי

דיגומים 

 שנתי

 פרמטרים לדיגום

אולם  אולם בולוס .1
 אירועים

אלומות 

אירועים, 

מסעדות, 

 קניונים

 ,BOD ,ושומנים שמנים 3

COD, pH 
TSS , נתרן ,כלוריד, 

 אניוניי דטרגנטים

אולם  אולם שריף .2
 אירועים

אלומות 

אירועים, 

מסעדות, 

 קניונים

 ,BOD ,ושומנים שמנים 3

COD, pH 
TSS , נתרן ,כלוריד, 

 םאניוניי דטרגנטים

3 

 

. 

תחנת דלק 
 דור אלון 

תחנת 
 דלק

 ,BOD ,ושומנים שמנים 3 תחנות דלק

COD, pH 
TSS נתרן ,,כלוריד, 

 אניוניים דטרגנטים
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 . ריינה

 רשימת מפעלים ישוב ריינה -  3טבלה מס' 

תחום  שם המפעל מס"ד

 עיסוק

מס'  מגזר תעשייתי

דיגומים 

 שנתי

 פרמטרים לדיגום

תחנת  תחנת דלק פז .1
 דלק

 ,BOD ,ושומנים שמנים 3 תחנות דלק

COD, pH 
TSsכלוריד,, 

 אניוניים דטרגנטים,נתרן

2.  

. 

תחנת דלק 
 סונול 

תחנת 
 דלק

 ,BOD ,ושומנים שמנים 3 תחנות דלק

COD, pH 
TSSנתרן ,,כלוריד, 

 אניוניים דטרגנטים

עופות אחים   .3
 זטמה 

 , משחטות  משחטה 
 בתי ,מטבחיים

 עיבוד ,נחירה

 דגים

 ,COD, ,ושומנים שמנים 4

BOD, pH, TSS 
 זרחן ,) TKN ( קיילדל חנקן

 ,כלוריד ,כללי

 מוליכות ,סולפיד ,נתרן
 חשמלית
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 . עילוט 1.4

 רשימת מפעלים ישוב עילוט -  4טבלה מס'

תחום  שם המפעל מס"ד

 עיסוק

מס'  מגזר תעשייתי

דיגומים 

 שנתי

 פרמטרים לדיגום

 , משחטות  משחטה  סופר עוף פ.ש .1
 בתי ,מטבחיים

 עיבוד ,נחירה

 דגים

 ,COD, ,ושומנים שמנים 4

BOD, pH, TSS 
 זרחן ,) TKN ( קיילדל חנקן

 ,כלוריד ,כללי

 מוליכות ,סולפיד ,נתרן
 חשמלית

 

 . אכסאל1.5

 רשימת מפעלים ישוב אכסאל -  5טבלה מס'

תחום  שם המפעל מס"ד

 עיסוק

מס'  מגזר תעשייתי

דיגומים 

 שנתי

 פרמטרים לדיגום

בתי בד  .1
 דרואשה 

 ,מינרלי שמן ,ושומנים שמנים 4 מפעלי מזון  בית בד
COD 

pH ,BOD, TSS , נתרן ,כלוריד, 
 חנקן

 ,כללי חנקן ,) TKN ( קיילדל(
 ,כללי זרחן

 ביקבים( סולפיד(
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 תוכנית ניטור לאנליזות כימיות בשפכים תעשייתיים

 פרמטרים לדיגום ביחס למגזר התעשייתי –6טבלה מס' 

  מגזר תעשייתי

מס' 
דיגומים 

מינימאליים 
 בשנה

  פרמטרים לדיגום
סה"כ 

מפעלים 
מזהמים 

 פוטנציאלים

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת מתכות,  3 מוסכים )מכונאות רכב(

 מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב

32 

אולמות אירועים, 
 מסעדות, קניונים

שמנים ושומנים, ערך הגבה, צח"כ, צח"ב,  3

נתרן, דטרגנטים  מוצקים מרחפים, כלוריד,

 אניונים

9 

שמנים ושומנים, שמן מינרלי, צח"כ, צח"ב,  4 מפעלי מזון

ערך הגבה, מוצקים מרחפים, כלוריד, נתרן, 

חנקן כללי, חנקן קלדהל, זרחן כללי, סולפיד 

 )ביקבים(

14 

מפעלי ציפוי מתכות 
 וטיפול פני שטח

, מוצקים סריקת מתכות, צח"כ, צח"ב 6

, VOCמרחפים, שמן מינרלי )בעיבוד שבבי(, 

ערך הגבה, כלוריד, סולפאט, סולפיד, כלל 

 פחמימנים הלוגניים מומסים, דטרגנטים רכים

4 

כלוריד, נתרן, סולפיד, ערך הגבה, דטרגנטים  3 מכבסות

 אניונים, דטרגנטים נוניונים, מוצקים מרחפים

2 

 MTBE 6שמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ,  3 תחנות תדלוק

צח"כ, צח"ב, כלורידים, נתרן, ערך הגבה, חנקן  4 רפת/לול
כללי, חנקן קיילדל, זרחן כללי, מוצקים 

 מרחפים

97 

סריקת מתכות, צח"ב, צח"כ, ערך הגבה,  6 בתי דפוס

 מוצקים מרחפים

6 

 
 

 טבלה מלאה מצורפת בנספח.-7021*לפי תקנות 
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 ניטור ופיקוח לפי סוג התעשייההוראות . 2

 שפכי מוסכים )מכונאות רכב( 1.2.1

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 וחומרים אורגניים שונים המסווגים כחומרים מסוכנים. הזרמת השמן המשומש

. למערכת הביוב או מחוץ למוסך, על פני הקרקע, גורמת לזיהום קשה ולסכנה לסביבה  

 

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

טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב 

 וכד'. 

 לדיגום מוסכים:להלן הנחיות 

   חטף  –אופן הדיגום  בהתאם להנחיות המעבדה 

  3 –תדירות דיגום מינימאלית בשנה  

  מוסמך –מיומנות הדוגם 

  מוסמכת –מיומנות המעבדה 

  :נקודות הדיגום 

  במידה וקיים מתקן קדם טיפול יש לדגום את הכניסה והמוצא, לבחינת יעילות 

 יש לדגום את זרם מוצא המפעל למערכת הביוב  ביצועי המתקן. כמו כן               

 העירונית, הכולל את הזרמים הסניטריים והתעשייתיים.              

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

 העירונית.              

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

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 שפכי תעשיית המזון )כולל יקבים, אולמות אירועים, מסעדות, קניונים( 1.2.2      

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

ריכוזים גבוהים של מזהמים כגון שמנים ושומנים, מלחים )נתרן וכלורידים(, סוכרים, צבעי מאכל 

וכד'. ביקבים ניתן למצוא גם ריכוזים גבוהים של סולפידים. עומסים אורגנים גבוהים פוגעים 

 הטיפול והטיהור של השפכים. ביכולת

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

טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב 

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום תעשיית המזון:

 חטף –בדה  אופן הדיגום ובהתאם להנחיות המע 

  4 –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 

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש
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 שפכי טקסטיל כולל/בלא הלבנה או צביעה ושפכי מכבסות 1.2.3       

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

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

בע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם בהתאם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נק

טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב 

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום שפכי תעשיית הטקסטיל כולל/בלא הלבנה או צביעה:

  חטף –אופן הדיגום בהתאם להנחיות המעבדה 

  בלא הלבנה/צביעה  3)כולל הלבנה/צביעה(,  6 –תדירות דיגום מינימאלית בשנה(

 ומכבסות(

  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.              

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

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 
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 שפכי תעשיות מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח 1.2.4

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

שפכי תעשיות אלו מסוימות, כאשר התכונה החשובה ביותר היא עמידות בפני קורוזיה. 

מאופיינים בריכוזי מתכות כבדות ובריכוזי חומרים אנאורגאניים שונים, מכילים עומס אורגני 

ינרלים שונים. תעשייה זאת ייחודית בשל העובדה שגודלן הפיזי וצריכת המים גבוה ושמנים מ

 שלהם קטנה מאוד אך למרות זאת קיים פוטנציאל זיהום גבוה מאוד למקורות המים.

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

וע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצ

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח:

  מורכב –אופן הדיגום 

  6 –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.              

 פעל למערכת הביוב במידה ולא קיים מתקן קדם יש לדגום את זרם מוצא המ 

 העירונית.              

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

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 

 



13 

 

 שפכי תחנות תדלוק 1.2.5

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

 מינרלים וחומרים אורגנים ואנאורגנים שונים.

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

מטרים שונים להזרמה לביוב טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פר

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום שפכי תחנות תדלוק:

  חטף –אופן הדיגום 

  3 –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.              

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

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 
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 שפכי רפת או לול 1.2.6  

בשפכים תעשייתיים אלו ניתן למצוא ריכוזים גבוהים של מזהמים כגון תמלחות )נתרן 

גבוהים פוגעים ביכולת וכלורידים(, שמנים ושומנים, עומס אורגני גבוה וכו'. עומסים אורגנים 

הטיפול והטיהור של השפכים וריכוזים גבוהים של מלחים עלולים להשפיע לרעה על מליחותם של 

 הקולחין המוזרמים ממתקן הטיהור בשפכים.

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

צוע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן בי

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה ועיבוד דגים:

  מורכב –אופן הדיגום 

  4 –תדירות דיגום מינימאלית בשנה 

  מוסמך –מיומנות הדוגם 

  מוסמכת –מיומנות המעבדה 

  :נקודות הדיגום 

  יש לדגום את הכניסה והמוצא, לבחינת יעילות במידה וקיים מתקן קדם טיפול 

 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 

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 
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 שפכי בתי דפוס 1.2.7     

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

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

ממערכות קירור )לרוב בבתי דפוס גדולים(. בשפכים תעשייתיים אלו ניתן למצוא מתכות כבדות, 

 ני גבוה, חומרים אורגניים ואנאורגנים וכו'.עומס אורג

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

טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב 

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום שפכי בתי דפוס:

  חטף –אופן הדיגום 

  6 –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 

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 
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 שפכי מפעלי כימיה ופלסטיק 1.2.8      

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

ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק והובלת 

כימיקלים. שפכים אלו מאופיינים בעומס אורגני גבוה, במתכות כבדות, בשמנים מינרלים, 

גניים שונים. שפכים שמקורם בתעשייה הכימית עלולים להיות רעילים חומרים אורגנים ואנאור

 לתהליכי טיפול ביולוגיים ונדרשים לאנאליזות כימיות שונות. 

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

ם שונים להזרמה לביוב טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרי

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום שפכי תעשיית הכימיה והפלסטיק:

  חטף –אופן הדיגום 

  4 –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.              

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

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 
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 שפכי מפעלי חומרי בנייה 1.2.9

מאופיינים חומרי בנייה מאופיינים בעומס אורגני גבוה המתבטא בריכוזים גבוהים של עומס 

 אורגני, ומלחים כגון נתרן וכלורידים.

 מפעלי חומרי בנייה:להלן הנחיות לדיגום 

  חטף –אופן הדיגום 

  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 

 המפעל למערכת הביוב  ביצועי המתקן. כמו כן יש לדגום את זרם מוצא               

 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 

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 
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 דגים עיבוד, נחירה בתי, מטבחיים בתי, משחטות שפכי 1.2.10

 נתרן) תמלחות כגון מזהמים של גבוהים ריכוזים למצוא ניתן אלו תעשייתיים בשפכים

 ביכולת פוגעים גבוהים אורגנים עומסים'. וכו גבוה אורגני עומס, ושומנים שמנים(, וכלורידים

 של מליחותם על לרעה להשפיע עלולים מלחים של גבוהים וריכוזים השפכים של והטיהור הטיפול

 .בשפכים הטיהור ממתקן המוזרמים הקולחין

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

 לביוב להזרמה שונים פרמטרים תקני, הבדיקות ביצוע אופן, תדירות, הטיפול מתקן סוג, טיפול

 '. וכד

 :דגים ועיבוד נחירה בתי, מטבחיים בתי, משחטות לדיגום הנחיות להלן

 חטף – הדיגום אופן 

 4 – בשנה מינימאלית דיגום תדירות 

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 הדיגום נקודות : 

 יעילות לבחינת, והמוצא הכניסה את לדגום יש טיפול קדם מתקן וקיים במידה  

   הביוב למערכת המפעל מוצא זרם את לדגום יש כן כמו. המתקן ביצועי              

 .והתעשייתיים הסניטריים הזרמים את הכולל, העירונית              

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

 .תהעירוני              

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

 האזורי. לתאגיד האנליזות נתוני את להעביר יש 
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 שפכי תחנות שטיפת רכבים 1.2.11     

שפכי תחנות שטיפת רכבים הינם שפכים תעשייתיים העלולים להכיל שאריות של דטרגנטים, 

 שמנים מינרלים וחומרים אנאורגנים שונים.

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

שונים להזרמה לביוב  טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום מפעלי חומרי בנייה:

  חטף –אופן הדיגום 

  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.              

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

 .'יש להעביר את נתוני האנליזות לתאגיד 'מי עירון 
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 שפכי תחנות מעבר פסולת 1.2.12

שפכי תחנות מעבר לפסולת הינם שפכים תעשייתיים העלולים להכיל שאריות של מזהמים רבים, 

 חלקיקים גדולים וחומרים אורגנים ואנאורגנים שונים.

ם לתנאים ברישיון עסק שמציבות הרשויות נקבע באם מפעל נדרש להקים מתקן קדם בהתא

טיפול, סוג מתקן הטיפול, תדירות, אופן ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרים שונים להזרמה לביוב 

 וכד'. 

 להלן הנחיות לדיגום מפעלי חומרי בנייה:

  מורכב –אופן הדיגום 

  6 –תדירות דיגום מינימאלית בשנה 

 מוסמך –נות הדוגם מיומ 

  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                

 תעשייתיים.העירונית, הכולל את הזרמים הסניטריים וה              

  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 האזורי 
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 תקנים 1.3

 

 תקנים עיקריים להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירוני - 7טבלה מס' 

 טווח או ריכוז מקסימלי הפרמטר

pH 6-10 

TSS <400 ppm 

COD <800 ppm 

 ppm 500> חנקן קלדהל

 ppm 15> זרחן כללי

 ppm 200> שמנים ושומנים

 ppm 20> שמן מינרלי

 ppm 430> נתרן

 ppm 500> כלורידים

 ppm 1> סולפיד

Temperature C0<40 

 

  :הערה 

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

 )כללי תאגידי מים וביוב(. 7021תקנות המים 
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