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ניטור ובקרה של הנדון: ת  לב השרוןמ.א.  -שפכים תעשייתייםכנית 

א.ת. אחד  בתחומי המועצה. לב השרוןהינה חברת המים של מ.א.  החברה לטיפול במי לב השרון

 ובים.יש 18-ו הממוקם בתנובות

 השפכים על ובקרה ניטור כניתתעדכון ל בזאת מוגש, 2010בריאות העם  לתקנות בהתאם

 2021-2022 יםלשנ התעשייתיים בתחום שיפוט המועצה

 :כוללת התוכנית

 .פוטנציאליים מזהמים מפעלים רשימת 

 .תעשייתיים בשפכים כימיות לאנליזות ניטור כניתת 

 .התעשייה סוג לפי ופיקוח ניטור הוראות 

 .העירונית הביוב למערכת תעשייתיים שפכים להזרמת תקנים 
 

איכותם של שפכי תעשייה משתנה בהתאם לסוג התעשייה וסוג תהליך הייצור במפעל. בשל 

החשש כי השפכים עלולים להכיל מזהמים באיכות החורגת מהתקנים המותרים בחוק וכי חריגות 

מתקנים, הוחלט כי יש לפעול על פי תכנית ניטור אלה עלולות לפגוע בתהליכי הטיפול הביולוגיים ב

 מסודרת ולבדוק באופן מקיף את תורמי השפכים החשודים כמזהמים פוטנציאליים.

 

 

 

 

 

 בברכה                            

 הראל לוין, מיכל תמרי

 מ"בע מים פלגי
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 1. איכות
 פוטנציאליים מזהמים מפעלים רשימת 1.1

 מגזר תעשייתי מיקום שם מפעל
תדירו

ת 
 דיגום

נקודת 
 הדיגום

 הזרמה
 למט"ש

סוג 
פרמטרים  פרמטרים לדיגום דיגום

 למי רשת
צריכת מים 

 (ק"מ) שנתית

וצ'רלי בלה 
 (לשעברבולמוס )

א.ת. 
 תנובות

אולמות אירועים, 
כלורידים  , כלורידים, נתרןpH, COD, TSS 105ºCשמנים ושומנים,  חטף תנובות מוצא כללי 4 מסעדות, קניונים

 1,408 ונתרן

קייטרינג 
 שיבולת

מושב 
 נורדיה

אולמות אירועים, 
תעשייתי  4 מסעדות, קניונים

כלורידים  , כלורידים, נתרןpH, COD, TSS 105ºCשמנים ושומנים,  חטף תנובות אחוד
 2,482 ונתרן

מושב בני  קניון דרורים
 דרור

אולמות אירועים, 
קולחי  מוצא כללי 4 מסעדות, קניונים

כלורידים  , כלורידים, נתרןpH, COD, TSS 105ºCשמנים ושומנים,  ףחט השרון
 18,641 ונתרן

א.ת.  סופר חינם פלוס
 תנובות

אולמות אירועים, 
תעשייתי  4 מסעדות, קניונים

כלורידים  , כלורידים, נתרןpH, COD, TSS 105ºCשמנים ושומנים,  חטף תנובות אחוד
 1,155 ונתרן

בית אריזה בני 
 וררד

מושב בני 
קולחי  מוצא כללי 4 י מזון ומשקאותמפעל דרור

, כלורידים, נתרן, TSS 105ºC, pH, CODשמנים ושומנים,  חטף השרון
 (, זרחן כללי ,דטרגנט אניוניTKNל )הלדחנקן ק

כלורידים 
 4,235 ונתרן

בית חולים 
לבריאות הנפש 

 לב השרון

מושב צור 
שמנים ושומנים, ערך הגבה, צח"כ, צח"ב, מ"מ,  חטף תנובות מוצא כללי 4 בתי חולים משה

VSS.סריקת מתכות כבדות ,דטרגנטים, כלורידים, 
כלורידים 

 60,830 ונתרן
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 מגזר תעשייתי מיקום שם מפעל
תדירו

ת 
 דיגום

נקודת 
 הדיגום

 הזרמה
 למט"ש

סוג 
פרמטרים  פרמטרים לדיגום דיגום

 למי רשת
צריכת מים 

 (ק"מ) שנתית

ארדי שיווק 
 וסיטונאות

א.ת. 
תעשייתי  4 מפעלי מזון ומשקאות תנובות

, כלורידים, נתרן, TSS 105ºC, pH, CODשמנים ושומנים,  חטף תנובות אחוד
 (, זרחן כלליTKN)חנקן קיילדל 

כלורידים 
 1,925 ןרונת

הגבנייה  מצרי 
 מרדכי

מושב 
תעשייתי  4 מפעלי מזון ומשקאות ניצני עוז

, כלורידים, נתרן, TSS 105ºC, pH, CODשמנים ושומנים,  חטף תנובות אחוד
 (, זרחן כלליTKN)ל הלדחנקן ק

כלורידים 
 577 ונתרן

תוסף 
קומפאונדס 

 בע"מ

א.ת. 
 תנובות

מפעלי כימיה: 
פרמצבטיקה, ייצור 
כימיקלים, דבקים 

וצבעים, דטרגנטים, 
ממיסים, חומרי 

ה, יהדברה, פטרוכימ
 פלסטיק

תעשייתי  6
 מורכב תנובות אחוד

 ,pH, שמן מינרלי, BOD5, CODסריקת מתכות כבדות, 
VSS, TSS 105ºC( פחמימנים הלוגנים מומסים ,dox 

 כלורידים (, זרחן כללי,TKNל )הככלורידים(, חנקן קלד

סריקת 
מתכות, 
 כלורידים

13,475 

קפיצי נורדיה 
 בע"מ מזרח

מושב 
 נורדיה

מתכות  ימפעלי ציפו
 חטף תנובות מוצא כללי 6 וטיפול פני שטח

, pH, שמן מינרלי, VSS, TSS 105ºCסריקת מתכות כבדות, 
 ככלורידים doxכלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, 

 COD)כלל פחמימנים הלוגנים מומסים(, 

סריקת 
מתכות, 
 סולפאט

1,732 

נורדיה מדגרות 
 אגש"ח

מושב 
כלורידים  כללי ,ל, זרחןהלדחנקן ק, כלורידים, נתרןpH ,COD,TSS חטף תנובות מוצא כללי 4 רפת או חזיריה או לול נורדיה

 3,850 ונתרן

מושב כפר  רפת יעקב ברגר
 4 רפת או חזיריה או לול הס

לאחר מתקני 
הקדם 
 לטיפול
 בשפכים

קולחי 
כלורידים,  , זרחן כללילהלדק כלורידים, נתרן, חנקן  ,COD,TSS חטף השרון

 1,540 נתרן
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 מגזר תעשייתי מיקום שם מפעל
תדירו

ת 
 דיגום

נקודת 
 הדיגום

 הזרמה
 למט"ש

סוג 
פרמטרים  פרמטרים לדיגום דיגום

 למי רשת
צריכת מים 

 (ק"מ) שנתית

רפת פרץ שלום 
 ואלי

מושב 
 4 רפת או חזיריה או לול ניצני עוז

לאחר מתקני 
הקדם 
 לטיפול
 בשפכים

כלורידים,  ל, זרחן כלליהלדק כלורידים, נתרן, חנקן  ,COD,TSS חטף תנובות
 2,964 נתרן

רפת אפרים 
 לדאני

מושב 
 4 יריה או לולרפת או חז תנובות

לאחר מתקני 
הקדם 
 לטיפול
 בשפכים

כלורידים,  ל, זרחן כלליהלדק כלורידים, נתרן, חנקן  ,COD,TSS חטף תנובות
 1,039 נתרן

רפת בלאיש 
 יהורם

מושב 
 4 רפת או חזיריה או לול ניצני עוז

לאחר מתקני 
הקדם 
 לטיפול
 בשפכים

כלורידים,  ל, זרחן כלליהלדק נקןכלורידים, נתרן, ח ,COD,TSS  חטף תנובות
 539 נתרן

מושב  רפת מצרי מרדכי
 4 ת או חזיריה או לולרפ ניצני עוז

לאחר מתקני 
הקדם 
 לטיפול
 בשפכים

כלורידים,  ל, זרחן כלליהלדק כלורידים, נתרן, חנקן ,COD,TSS חטף תנובות
 2,964 נתרן

א.ת.  פז תנובות
תעשייתי  4 תחנות תדלוק תנובות

כלורידים,  קיילדל, זרחן כללי כלורידים, נתרן, חנקן ,COD,TSS חטף תנובות אחוד
 1,271 נתרן
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 תעשייה שפכי לדיגום הנחיות 1.2

 :שפכים תעשייתיים לדיגום יותהנח להלן

 אקראי או מורכב, לפי העניין. – הדיגום אופן 

 4: בשנהמינימלית  דיגום תדירות  

 מוסמך – הדוגם מיומנות 

 מוסמכת – המעבדה מיומנות 

 לפי המגזר. -הדיגום נקודות 

  מוצא המפעל: יש לדגום את זרם מוצא המפעל למערכת הביוב העירונית, הכולל

 רים והתעשייתיים.את הזרמים הסניט

 :יש לדגום את הזרם המאחד את כל שפכי התעשייה במפעל לרבות  תעשייתי אחוד

מערכות לריכוך מים, נקז דודי קיטור, נקז מגדלי קירור, רכז מסננים, רכז 

 מתהליך לייצור מים נטולי יונים )אוסמוזה הפוכה( ושפכים שעברו טיפול מקדים. 

  רפתות: מוצא מתקן קדם טיפול 

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

 לחברה לטיפול במי לב השרון האנליזות נתוני את להעביר יש. 
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 התעשייה סוג לפי פוטנציאל הזיהום 1.3

  (, קייטרינג, אולמות אירועיםמסעדותמפעלי מזון,  כולל) המזון תעשיית שפכי 1.3.1

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

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

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

 .השפכים של והטיהור הטיפול ביכולת

 ופלסטיק  כימיה מפעלי שפכי 1.3.2

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

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

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

 רעילים להיות עלולים הכימית בתעשייה שמקורם שפכים. שונים ואנאורגניים אורגנים חומרים

 .שונות כימיות לאנאליזות ונדרשים ביולוגיים טיפול לתהליכי

 רפתותשפכי  1.3.3

ריכוזים גבוהים  שפכי רפתות מאופיינות בעומס אורגני גבוהה מאוד, בשפכים אלו ניתן למצוא גם

בנוסף  .השפכים של והטיהור הטיפול ביכולת פוגעים גבוהים אורגנים עומסיםשל חנקן וזרחן. 

מאופיינים בריכוז גבוהה של מלחים שלא ניתן להרחיקם בתהליך הטיהור של המט"ש.            

 ת .לשפכי רפתו םכללים ספציפיי ם*שפכי הרפת הוחרגו מכללי שפכי מפעלים וחלים אליה

 תדלוק תחנות שפכי 1.3.4

, כבדות מתכות, דלקים של שאריות העלולים להכיל תעשייתיים שפכים הינם דלק תחנות שפכי

 .שונים אורגנים-ואנ אורגנים וחומרים מינרלים שמנים

 רכב רחיצת שפכי 1.3.5

 ,נתרן ,כלורידים( שונים מלחים של גבוהים ריכוזים להכיל העלולים אלו תעשייתיים שפכים
 .'וכד מרחפים מוצקים ,אניונים דטרגנטים ,)בורון 
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 2. תקנים

 תקנים עיקריים להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירוני - 3טבלה 

 טווח או ריכוז מקסימלי הפרמטר

pH 6-10 

TSS <400 ppm 

COD <800 ppm 

 ppm 50> חנקן קלדהל

 ppm 15> זרחן כללי

 ppm 250> שמנים ושומנים

 ppm 20> שמן מינרלי

 ppm 230> נתרן

 ppm 430> כלורידים

 ppm 1> סולפיד/מומס

 ppm 500> סולפאט

Temperature C0<40 

 

  :הערה 

 , המרכזת תקנים להזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב, מתבססת על3טבלה 

 )כללי תאגידי מים וביוב(. 2014שפכי מפעלים תקנות 
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