
 שפכים ונחלים, אגף מים -המשרד להגנת הסביבה  

לאכיפת  , היערכות ליישום תקנות בריאות העם

 ...ועדת חריגים ועוד, התקנות
 כנס רגולציה סביבתית בנושא מים וביוב



 מבנה משק המים בישראל

 רשות המים

 משרד הבריאות

המשרד להגנת 

 הסביבה



 שפכים סניטריים

 שיקום נחלים
 מניעת זיהום וניטור נחלים

 (קולחים ובוצות) טכנולוגיות



 שים אינטנסיביים  "מט

 יממה/ק"מ 1,400עם ספיקת שפכים מעל 
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 1תקנה  –מטרת התקנות 

 

מערכות , הסביבה, להגן על בריאות הציבור•

קרקע וגידולים  , המגוון הביולוגי, אקולוגיות

 .חקלאיים

 

 .למנוע זיהום מקורות מים משפכים ומי קולחין•

 

 .לאפשר ניצול חוזר של מי קולחין כמקור מים•



 היערכות ליישום התקנות

 הסמכות במשרדים הרלוונטיים•

 הגנת הסביבה   –צוות יישום משרדי •

רשות  + בריאות + ס "הג)צוות יישום בינמשרדי •

 (המים

 הקמת ועדת חריגים•



 ניטור נחלים







 ניטור נחלים



 ...אז מה יש בתקנות

 ליצרן  ( נפש 5,000מעל )הבחנה בין יצרן שפכים גדול   •

 .(ובשאר כמו יצרן גדול,  20/30 –יצרן קטן )שפכים קטן     

 
 .דינו כיצרן גדול -יצרן קטן שמזרים לנחל •

 
 פרמטרים לגביהם נקבע ערך מרבי מותר מבחינת   37  •

 .פרמטרים שהיו עד כה 2איכות קולחין לעומת     
 
 הטלת חובות שונות בכל הנוגע לטיהור שפכים על יצרני    •

 :שפכים ומפעילי מתקני טיפול בשפכים וביניהם    
 טיהור השפכים בהתאם לערכים מחמירים  •

 הכנת תכנית ניטור ובקרה של השפכים  •

 שים ורישום תוצאות"דיגום הקולחים היוצאים ממט  •

 דגש מיוחד על שקיפות לציבור כולל חובת דיווח ופרסום    •

 .של תוצאות הבדיקות שנעשו לקולחים  
 ,  החל בתשעים יום ועד חמש שנים: תקופת היישום בפועל•

 .לפי רגישות האזור    



 (ג-א 3)חובות יצרן שפכים 

על  , בכל עת... יצרן שפכים יטהר את שפכיו"•
ש שהוא  "ש או במט"ידי הזרמת השפכים למט

 ."והכל  בהתאם להוראות תקנות אלה, מפעיל

ש כדי לגרוע  "אולם אין בהזרמת השפכים למט"•
מאחריות יצרן השפכים לטיהור השפכים  

 ."לערכים לפי תקנות אלה

יצרן שפכים ימנע הזרמת שפכים למערכת  "•
הביוב אם איכות השפכים אינה מאפשרת  

 ."ש לטהר אותם לערכים לפי תקנות אלה"למט

ש יפקח "יצרן שפכים המזרים את שפכיו למט"•
ויוודא כי הקולחין , ש והמפעיל"על פעולת המט

 ."  טוהרו לערכים לפי תקנות אלה



 (ג-א 4)עיקרי חובות מפעיל 

מפעיל יטהר בכל עת את השפכים באופן יעיל  "•
לגבי כל , ויבטיח כי איכותם לא תחרוג, ואמין

 ."לפי העניין, מהערכים כמפורט להלן, פרמטר

תוך שימוש  , בכל עת, מפעיל יטפל בשפכים"•
בין  , אשר תכלול, בטכניקה המיטבית הזמינה

סינון וחיטוי או אמצעי טכנולוגי שווה  , השאר
  ".ערך

אם יש לו , ש"לא יזרים מפעיל קולחין ממט"•
יסוד סביר להניח כי הקולחין עלולים לגרום  

מקורות מים או סכנה , זיהום של הסביבה
  ."לבריאות הציבור



 טענת הגנה למפעיל  

 

 :מפעיל לא יהיה אחראי לאיכות הקולחין אם

 

; החריגה הינה לגבי ערכים מסוימים כנקוב בתקנה(1)
 ...ו

 

הוא הוכיח שלא ניתן לטפל בשפכים בטכניקה (2)
 ...ו; המיטבית הזמינה

 

הוא עשה כל שביכולתו כדי למנוע את קליטת (3)
 .ל"השפכים שהובילו לחריגה כנ

 



 8תקנה  –חובות ספק מי קולחין 

לנקוט אמצעים סבירים למניעת הרעה באיכות 1.
 הקולחין שברשותו

 

לא יגרום ולא ירשה לאחר לגרום חריגה מן 2.
 .הערכים הקבועים בתקנות

 

מי שמספק לאחר מי קולחין בין   –ספק מי קולחין 3.
 .אם הוא קיבל אותם ובין אם הוא טיהר אותם



 ' קבוצה א יחידות  

 פרמטרים

 100ל ' יח

 ל"מ

 קולי צואתי

 ( (BODב"צח ל"מג

 (TSS)מוצקים   ל"מג

 (COD)כ "צח  ל"מג

חנקן  ל"מג

אמוניקאלי  

 (אמון)

 חנקן כללי ל"מג

 זרחן כללי ל"מג

איכות נדרשת  

 להזרמה לנחלים  

השקיה חקלאית  

 ללא מגבלות

200 (800) 10 (50) 

10 (15) 10 (15) 

10 (15) 10 (15) 

70 (100) 100 (150) 

1.5  (2.5) 10 (15) 

10 (15) 25 (35) 

1  (2) 5 (7) 

 (מרבי)ממוצע ...    והפרמטרים



השקיה חקלאית   יחידות  'קבוצה ב

 ללא מגבלות

איכות נדרשת  

 להזרמה לנחלים

 (480) 400 (280) 250 ל"מג כלוריד  

 dS/m 1.4 (1.8) מוליכות חשמלית

 (3) 2 ל"מג פלואוריד

 (240) 200 (200) 150 ל"מג נתרן

 (מזערי) 3 (מזערי) 0.5 ל"מג מומס חמצן

pH 6.5 – 8.5 7 – 8.5 

 (1.5) 1 ל"מג מינראלי שמן

(   2.5) 1 ל"מג כלור נותר  

 (מזערי)0.8

0.05 (0.1) 

 (1) 0.5 (3) 2 ל"מג דטרגנט אניוני

SAR Mmol/L)0.5)  5 (6.5) 

 (0.5) 0.4 ל"מג בורון



  חובות ניטור למט"ש בהזרמה לנחלים

שיטת הדיגום   פרמטר
 מורכב או חטף

תדירות הדיגום המזערית  
 ש גדול  "למט

תדירות הדיגום המזערית  
 ש קטן  "למט

 פעם בחודש פעם בחודש מורכב כלוריד  

ניטור   \פעם בשבועיים  מורכב מוליכות חשמלית
 רציף

 ניטור רציף \פעם בחודש 

ניטור   \פעמיים בשבוע חטף טמפרטורה
 רציף

 ניטור רציף \פעם בחודש 

BOD פעם בחודש פעמיים בשבוע מורכב 

COD פעם בחודש פעמיים בשבוע מורכב 

TSS פעם בחודש פעמיים בשבוע מורכב 

ניטור   \פעמיים בשבוע חטף עכירות  
 רציף

 ניטור רציף \פעם בחודש 

חנקן אמוניאקלי  
 N -כ

 ניטור רציף \פעם בחודש  ניטור רציף \פעם בשבוע מורכב

 פעם בחודש פעם בשבוע מורכב חנקן כללי

 פעם בחודש פעם בשבוע מורכב P -זרחן כללי כ 



חנקן אמוניאקלי  
 N -כ

ניטור   \פעם בשבוע מורכב
 רציף

 ניטור רציף \פעם בחודש 

 פעם בחודש פעם בשבוע מורכב חנקן כללי

 פעם בחודש פעם בשבוע מורכב P -זרחן כללי כ 

 פעם בחודש פעם בשבוע חטף קולי צואתי

pH פעמיים בשבוע חטף\  
 ניטור רציף

 ניטור רציף \פעם בחודש 

 פעם בחודש פעם בחודש חטף מינראלי שמן

  \פעמיים בשבוע חטף כלור נותר  
 ניטור רציף

 ניטור רציף \פעם בחודש 

 פעם בשנה פעם בחודש מורכב דטרגנט אניוני

 מתכות כבדות

 

 פעם בשנה פעם בחודש מורכב

 המשך תכנית ניטור



 סדרי עבודה -ועדת חריגים 

 דיוני הוועדה יתקיימו בפומבי•
 
בדיוני הוועדה ינוהל פרוטוקול אשר ישקף נאמנה את •

 .מהלך הדיון
 
 .החלטות ועדת החריגים יהיו מנומקות•
 
כל מסמך אשר יוגש לועדת החריגים וישמש אותה לצורך  •

 .החלטתה יהיה פתוח לעיון הציבור
 
ליצרן השפכים  , החלטות ועדת החריגים ימסרו למבקש•

 .ויפורסמו באתרי האינטרנט, לפי העניין, ולמפעיל
 
 .יהיו סדרי עבודתה כפי שתקבע, בכל עניין אחר•







 5תקנה  –ועדת חריגים 

ממונה בריאות ומנהל , ממונה סביבה –חברי הועדה •

 .רשות המים או מי שהוא הסמיכו
 

ממונה סביבה וממונה בריאות לתקופת  : ר הועדה"יו•
ר ממונה  "היו 2011לשנת ; כהונה של שנה לסירוגין

 .בריאות
 
ינוהל  , דיוניה יתקיימו בפומבי: סדרי עבודת הועדה•

החלטותיה יהיו מנומקות ולדיוניה יוזמן  , פרוטוקול
 .ל חקלאות או נציגו"מנכ



 7ו  6תקנות  –סמכויות ועדת חריגים 
להורות על החמרת ערך או הקלת ערך הקבוע בתקנות לכל  •

 ;  פרמטר

לפגיעה  , ובלבד ששוכנעה כי ההקלה לא תגרום לזיהום מקורות מים)     

; בבריאות הציבור או למפגע סביבתי או לפגיעה בקרקע או בגידולים חקלאיים

 (.ועדת החריגים רשאית להתנות את ההיתר בתנאים
 ;להוסיף פרמטרים•

 

 ;להורות על ניטור של מי קולחין לעניין פרמטרים נוספים•

 

להורות על תדירות ניטור של מי קולחין שונה מהאמור  •
 ;בתקנות

 

 .ל בזמן ובתנאים"לתחום הוראות שקבעה כנ•

 



בהיתר ובאישור לפי  –סילוק מי קולחין 

 9תקנה  –יעד הסילוק 

  –להשקיה חקלאית 

א  65בידי המשתמש והמפעיל היתר לפי סעיף –
הסכמה לפי כללי /לפקודת בריאות העם ואישור

טיהור מי שופכין המיועדים  )בריאות העם 
 ;(להשקיה

 .  למשתמש במי קולחין הקצאה כדין לפי חוק המים–

 

 .על פי צו הרשאה שניתן לפי חוק המים –לנחל 

 

  –למטרה כלכלית אחרת 

 ;בידי המשתמש אישור מאת ממונה בריאות–

למפעיל ולמשתמש במי הקולחין יש הקצאה כדין –
 .לפי חוק המים

 

 

 



 ניטור נחלים





תודה רבה  

על  

 ההקשבה


