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 כללי תאגידי מים וביוב 

 ( 1122 –א "התשע, שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ) 

 הרצליה  – 1122תוכנית ניטור עסקים לשנת                                          

 

כללי : "להלן )  1122 –א "תשע, (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ) בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב 

 :הריני לידע  את בעלי העסקים בעיר כדלקמן  ,  1112תקנה  ,"( השפכים

 

הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי , "כללי השפכים"נכנסו לתוקפם  1122שנת ב .2

תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין וכן , באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב העסקים/המפעלים

 . למניעת מטרדים ונזקים לציבור לסביבה

 

מקום שבו מעבדים או מייצרים : "ההגדרה של מפעל היא  שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביובבכללי  .1

במישרין או בעקיפין ולכן , (שאינם סניטריים) י תעשייהאו נותנים שירותים ושממנו מוזרמים שפכ, מוצרים

 ". כללי השפכים מתייחסים אליו, ל"כל עסק העונה להגדרה הנ

 

 יזרים במישרין או בעקיפין שפכים למערכת לאמפעל , שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביובלפי כללי  .א .3

 בכל אחד מהמקרים , מתקניו למערכת הביובהביוב הציבורית ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך       

 : הבאים      

 . שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב (2)  

 " .מי הרצליה"שפכים חריגים בלא דיווח או אישור תאגיד  ( 1)  

 . לפי כללי התעריפים, או חריגים/יחייב בתשלום מפעל שיזרים שפכים אסורים ו" מי הרצליה"תאגיד  . ב

 

תוכנית ניטור " מי הרצליה"הכין תאגיד המשרד להגנת הסביבה ובתאום עם  1112ישות בתקנה על פי הדר .4

 . 1123לשנת  בעיר ועסקים איכות שפכי מפעליםלובקרה שנתית 

שתהליכי הייצור בעסק  גם ידע וגם חששהם עסקים שלתאגיד יש  העסקים שנכללים בתוכנית הדיגום

 .לעיל( א) 3הביוב בניגוד לאמור בסעיף להזרמת שפכים למערכת מעוררים חשש 

 . כמפורט בכללי התעריפים, יישא בעלות הדיגום והבדיקות או העסק המפעל 

 

תוכנית הניטור ובקרה  1123בשנת  .עסקים ברחבי העיר 21-התאגיד ביצע ניטור ובקרה על כ 1121בשנת  .5

 .עסקים 26כוללת 
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בכל תחילת שנה כי הוא כלול בתוכנית ניטור ובקרה שנתית של , לעסק/יודיע למפעל" מי הרצליה"תאגיד  .2

 . החברה

 

 . ימים ממועד קבלתן 31תוצאות הבדיקות יועברו למפעל בתוך  .1

 

 . דוגם מוסמך ייבצע את הדיגומים והדגימות תיבדקנה במעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים .8

 

ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך ת למערכת הביוב הציבורי שאינם מזוהמים "מים"מפעל לא יזרים  .6

 ". מי הרצליה"מתקניו בלא אישור מראש ובכתב מתאגיד 

חצרות , בניקוז גגות, בניקוז תת קרקעי, במי תהום, בנגר עילי, מים שמקורם בגשם –" מים"ין סעיף זה ילענ

 . או בריכות

 

דים אלא אם כן קיבלת אישור לכך מפעל לא יזרים שפכים למערכת הביוב הציבורית בלא שעברו טיפול מק .21

 ". מי הרצליה"מתאגיד 

 

את " מי הרצליה"צרפנו לאתר תאגיד , לנוחותכם. הסעיפים לעיל  באים להבהיר ולפרט חלק מכללי השפכים .22

, (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ) אשר בו מפורסמים כללי תאגידי מים וביוב  1112קובץ התקנות 

תקני איכות מי קולחין ) אשר בו מפורסמים תקנות בריאות העם  2882ואת קובץ התקנות  1122 –א "התשע

 . 1121 –ע "התש, (וכללים לטיהור שפכים 

 

  . י עובדי חברת אקודן ונציג תאגיד מי הרצליה"יישום תוכנית הניטור יתבצע ע .21

 .לא יתבצע תאום מראש על מועד ההגעה לעסק לצורך נטילת הדיגומים

 

בכתב או " מי הרצליה"תאגיד  להשמיע את טענותיו בפני רשאי ל עסק המופיע בתוכנית הניטור ובקרהכ .23

 . לפנות אל התאגיד על מנת לקבוע פגישה עם הגורמים המטפלים בנושא

 

 . ין זהיאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות התאגיד או למצות את טענותיה בענ .24

 

 . נודה על ההבנה ושיתוף הפעולה .25

 
 
   

 , אריק אבנרי         
 מהנדס ראשי                                                                                                             
  תאגיד מי הרצליה                                                                                                             
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