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עדכון לקוחות
"תורה אחודה" חדשה לניטור שפכי

תעשייה

 
לקוחות וידידים יקרים,

 
 

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים
אחודה"): ("תורה  תעשייה  שפכי  לניטור  מאוחדות  להנחיות  סופי  נוסח  לאחרונה  פרסמו 

 
קישור להנחיות.

 
 

לניטור הנוגעות  הרגולטוריות  בדרישות  ולסתירות  לכפילויות  מענה  לתת  מבקש  ההנחיות  מסמך 
האחודה התורה  השונות.  לרשויות  המשותפת  אחודה  תורה  קביעת  באמצעות  תעשייה,  שפכי 
כוללת הוראות, בין היתר, בעניין אופן עריכת תוכנית ניטור שפכים, ביצוע הדיגום והאנליזה, ניתוח
התוצאות ותיעודן וכן סיכום דרישות מקצועיות להכרה באמינות דיגומים, לרבות שיטות אנליזה

 
מקובלות, זמן שימור הדגימה, סוג הדיגום הנדרש (חטף או מורכב) וכיו"ב.

 
 

ההנחיות יחולו מעתה על עסקים הנדרשים לדגום את שפכיהם מכוח רישיון או היתר שברשותם ועל
רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב הנדרשים לנטר את שפכי המפעלים בתחומם לפי תוכנית ניטור,

 
כל זאת, בתנאי שקיימת הפניה ספציפית להנחיות אלו בתוכנית הניטור, בתנאי הרישיון או ההיתר.

 
 

הנוסח הסופי פורסם לאחר שהופץ להערות הציבור והוטמעו בו מספר שינויים. ראו מענה להערות
שערכנו  2017 מאפריל  לקוחות  עדכון  וכן  זה  בהקשר  והמשרדים  המים  רשות  שפרסמו  הציבור 

 
בנושא.

 
 

 
להלן עיקרי ההנחיות:

 
"משטר הניטור הבסיסי", הוא בין  נקבעה אבחנה  ו"משלים":  "בסיסי"  ניטור  משטרי  קביעת 
שהם ניטור  לתוכניות  בכפוף  מקומיות  ורשויות  וביוב  מים  תאגידי  ידי  על  לעסקים  המבוצע  הניטור 
ההוראות שהוא  המשלים"  הניטור  ו"משטר  הסביבה;  להגנת  המשרד  לאישור  ונדרשות  עורכים 
בנושא שפכים שנקבעות ברישיונות עסק ובהיתרים שונים. משטר זה מהווה, כשמו, משלים למשטר
פרמטרים של  ניטור  או  נוספות  בנקודות  דיגום  המחייבות  הוראות  לכלול  ועשוי  הבסיסי  הניטור 

 
נוספים.

 
 

מהמתווה לסטות  יבקש  שהתאגיד  ככל  כי  היתר,  בין  נקבע,  הבסיסי  הניטור  למשטר  בהקשר 
ההוראות קובעות  כן  זאת.  לנמק  עליו  יהיה  מפעלים,  שפכי  לכללי  השלישית  בתוספת  הקבוע 

 
קריטריונים להפחתת תדירות הדיגום על ידי התאגידים, כגון שלעסק לא היו חריגות בשפכים בעבר.

 
 

בהקשר למשטר הניטור המשלים נקבע, בין היתר, כי הוא יבקש לבחון כאמור פרמטרים נוספים
ויבקשו לבחון ייתכן  והביוב. במשטר הניטור המשלים  ידי תאגידי המים  מעבר לאלה שנבחנים על 
והן בכניסה  הן  דיגומים  להידרש  ועשויים  מפעליים,  טיפול  מתקני  יעילות  כגון  נוספים  פרמטרים 
הצורך בין  באיזון  היתר,  בין  תיקבע,  הדיגומים  תדירות  כי  נקבע  זאת  עם  הטיפול.  ממתקן  ביציאה 

 
במידע ובין עלויות הדיגומים.

 
 

ליידוע הדדי לגבי דרישות שיקבעו יפעלו  הבריאות  ומשרד  הסביבה  להגנת  המשרד  כי  נקבע  כן 

 
למפעלים על מנת למנוע כפילויות.

 
 

בהקשר לאופן הדיגום נקבעו מספר הוראות חשובות, ובהן:
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חודד כי האחריות על תקינות ונגישות נקודות הדיגום בשטחי המפעל מוטלת על המפעל,
אולם האחריות על נקודות דיגום מחוץ לשטח המפעל מוטלת על התאגידים והרשויות;

העבודה שעות  לא  הן  אם  גם  הנדגם  המפעל  פעילות  בשעות  יתבצע  הדיגום 
הסטנדרטיות;

הדוגם נדרש להודיע למפעל על ביצוע הדיגום לפני ביצועו או במהלכו;
מטעם מורשה  מפקח  ידי  על  הדוגם  של  ליווי  לבקש  ניתן  המפעל  בשטחי  בדיגום 

הרגולטור;
על הדוגם לבצע את הדיגום באזור נקי ממזהמים;

על הדוגם לוודא בעת דיגום מחוץ למפעל כי הזרם הנדגם מגיע רק מהמפעל הנדגם;
אין בהם  במצבים  מאולצת  להזרמה  לגרום  ואין  זורמים,  בשפכים  יתבצע  שפכים  דיגום 

הזרמת שפכים בעת הדיגום אלא במקרים המפורטים בהנחיות;
מומלץ לצלם את הדיגום ולצרף פרטים על מיקומו ומטרתו. אם הדיגום לא צולם, יש לנמק

מדוע בטופס נטילת הדגימה. 

להכרה הרגולטור  ודרישות  משמורת  ושרשרת  דגימה  נטילת  טופס  נספחים:  שני  צורפו  להנחיות 
לדיגום המקצועיות  ההוראות  את  המסכמות  תעשייה,  בשפכי  מזהם  או  פרמטר  בדיקות  בתוצאות 

ולאנליזה (לרבות סוג הדיגום – חטף או מורכב – ושיטת האנליזה).

 
 

והרשויות הרגולטור, התאגידים  בו  בנוגע לסטנדרט המקצועי  קו  יישרה  התורה האחודה 
ובדיגום של שפכי תעשייה. על כן ניטור  ואישור של תוכניות  נדרשים לעמוד בעת עריכה 
עולים העסק  שפכי  של  שהדיגומים  לוודא  כדי  ההנחיות  מסמך  את  ללמוד  ממליצים  אנו 

 
בקנה אחד עם ההנחיות החדשות.

 
 

ייעוץ או  דעת  חוות  בבחינת  ואינה  החדשות  ההנחיות  עיקרי  את  להציג  נועדה  שלעיל  הסקירה 

 
משפטי.

 
 

 
נשמח לסייע בכל שאלה בעניין.

 
 

 
בברכה,

 
מחלקת איכות הסביבה

הרצוג פוקס נאמן

 
מידע שימושי

 
למידע נוסף על מחלקת איכות הסביבה ושינוי

 
אקלים, לחץ כאן.

 
למידע נוסף על מחלקת ייצור תעשייתי, לחץ כאן.

 
אנשי קשר

 

 
ד"ר רות דגן | שותפה

ראש מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים ומחלקת

 
ייצור תעשייתי 

 
טלפון: 03-6925960

 
daganr@hfn.co.il 

 

 
חן תירוש | שותפה

 
מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים 

 
טלפון: 03-6925960
he�rosh@hfn.co.il

הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים

וימי עיון. להרשמה לחץ כאן.
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