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 הרצליה 
 
 

 פז הרצליה העירדלק . פיקוח על שפכי תעשייה ת: הנדון
 הרצליה  2אבא אבן ' רח  
 

שפכי )בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב , כחלק מפעולות אכיפה וביקורת
" מי הרצליה"מבצע תאגיד , 0222-א"התשע( מפעלים המוזרמים למערכת הביוב

 .בבתי עסק בעיר לקיחת דגימות שפכיםסיורים ו" אקודן"חברת אמצעות מ ב"בע
 

 :בקניון הנדון בהשתתפות נערך ביקור 02.20.0220בתאריך 
 ".אקודן"נציג  -שטיינמן ' ורג'המהנדס ג

 ".מי הרצליה"נציג , איציק אהרוןמר 
 

 :להלן ממצאי הביקור
 

   . לא הוצגו אישורי פינוי ממפריד דלק של התחנה  .2
 

נלקחה דוגמה מזרם שפכים במוצא מפריד הדלק למערכת  20:03בשעה  .0
 . הביוב

 
 =4pH אינדיקטורי בדיקה בנייר "עפ .0

 .לשם קבלת הדוגמה הוזרמו מים בתעלות המובילות למפריד הדלק
 .הדוגמה נמסרה לבדיקה במעבדת האיגוד

 
 . 20030תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה 

 
 שפכים חריגים 39121' מס יחידות פרמטר

 [ל"מג,   ערך]
 שפכים אסורים

 [ל"מג,   ערך]
 מותרתחום  - pH  4.24 -הגבה 

6-22 
 - ND 522 ל"מג כ כללי"צח

 ND - 02 ל"מג שמן מינראלי
 
 
 
 
 



 

 
 

 :על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן
 

, (תחנות דלק( )מניעת זיהום מים)על תחנת הדלק לעמוד בתקנות המים 
 . 2334 -ז "התשנ

 
או ( י הוראות יצרן"עפ) בשנהם מיפעלפחות תפונה  י הדלקמפרידתכולת  .2

בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו 
 .  בתקנים הקבועים בחוק

על מנהל התחנה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי הדלק תפונה  .0
קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר . אך ורק לאתר מאושר

. כמות השפכים שנקלטה באתר ןבה ןותצוי התחנהתחת שם  תרשמנה
והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי  לביקורת תשמרנההקבלות האמורות 

 .moran@mey-herz.co.il: או למייל/ו 23-3422503:הרצליה לפקס
להקפיד , מכל תכולתויש לשאוב את המפריד ,  הדלקבכל פינוי של מפריד  .0

 .לאחר כל שאיבההצינורות ולמלא אותו במים  על שטיפתו לרבות
 

 
על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו 

 .בטיב הנדרש בחוק

פ "ל מהבדיקה הבאה כל חריגה בשפכים תחויב ע"פ הכללים הנ"לידיעתך ע

 ".תעריף שירותי ביוב לשפכים"

 

 ,בברכה
 

       מר דניאל סולומון         
 אריק אבנרי    

 מהנדס ראשי     יחידה לאיכות הסביבהמנהל ה
 תאגיד מי הרצליה

         "אקודן"חברת 
       

 
 
 
 
 

 : העתקים
 ל"באמצעות דוא. עיריית הרצליה, מחלקת איכות הסביבה, עירית גולן' גב

 ל            "באמצעות דוא. מי הרצליה, מהנדסת מחלקת ביוב, מורן חנן
 .ל"באמצעות דוא. המשרד להגנת הסביבה, א"סגן מנהל מחוז ת, אשד. מר ע

 .תיק מפעל אלקטרוני
 
 
 
 


