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 קולחי גלבוע 2202-2021אישור תכנית ניטור ובקרה לשנים הנדון : 

 

 המסמכים שהוגשו:לאחר בדיקת  .1

 ;27.10.2020שהוגשה על ידכם ביום , 2021-2022לשנים  תכנית הניטור והבקרה

 לפי הצהרתכם: .2

 .הניטור תכנית בעניין המפעלים טענותלו בלא התק

 -לחי גלבוע ועל כן לא נדרשת הסכמת מפעיל המט"ש. מט"ש בית שאןובבעלות ק -ש מגן שאולש תענ"ך ומט"מט"
 נעשתה פניה ע"י החברה אך לא התקבלה תגובתו.

 2010 -לתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, תש"ע 10מכח סמכותי לפי תקנה  .3
, הריני 2014-מערכת הביוב(, תשע"דלכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים ל 4)להלן: "התקנות"( וס' 

 תנאים שיפורטו להלן.ל בכפוףזה,  לאשר את תכנית הניטור המצורפת לאישור

 להלן התנאים לאישור זה: .4

 יש להשלים התייחסות מט"ש בית שאן לתכנית הניטור. בתוך חודש. .א

 ןבנוסחבאתר האינטרנט,  מותהמפורס "הנחיות ניטור שפכי תעשיה"דיגום שפכי העסק יבוצעו בהתאם ל .ב
 .ממונה סביבהי יד לבכתב עושאושר מראש  אופן אחרב. או לעת מעת המעודכן

הבדיקות לדיגומי השפכים יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת ושיטת האנליזה לכל פרמטר תהיה שיטה  .ג
מוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה. שיטות האנליזה המוכרות על ידי המשרד להגנת  היווי מוסמכת

 המעודכן בנוסחוהמפורסם באתר האינטרנט, " ב"הנחיות ניטור שפכי תעשיה 2 בנספחהסביבה מפורטות 
 .ממונה סביבהי יד לבכתב עושאושר מראש  אופן אחרב. או לעת מעת

 במפעלים הבאים: שיבוצעועל תוצאות הדיגומים  יום, מיום הדיגום, לממונה סביבה  45תוך  יש לדווח .ד

 פרי ניב בע"מ [1]

 גרינפיד בע"מ )פישלנד בעבר( [2]

 אוסם השקעות-עסיס [3]

 מאסטרפוד [4]

 תבליני ביטון יוחאי [5]

, או באופן אחר הדיווח יבוצע למערכת שפכי תעשייה של המשרד להגנת הסביבה 1.1.2021ל מיום הח
 בור מפעלים אלו.מספרי הנקודות עהמשך יועברו אליכם ב שיורה עליו ממונה סביבה.

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/wastewater/industrialwastewater/documents/guidelines-industrial-wastewater-monitoring.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/various-guidelines/Pages/guidelines-industrial-wastewater-monitoring.aspx
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 :לרבות שפורסמו ע"י ממונה שפכי תעשייה וממונה סביבה הנחיותכלל היש לפעול בהתאם ל .ה

 

ליום /ק"מ 5 - מ קטנה מים צריכת עם וקניונים מסעדות, אירועים אולמות להסרת הנחיות " [1]

 .17.9.2017" מיום הניטור מתוכניות

, שעיקרן, דיגום או 3.9.2018" מיום המלון בתי לכלל מאושרת ניטור תכנית לשינוי הנחיות"  [2]

 הסרה מדיגום של בתי מלון בהתאם להצהרת המלון על סוגי הפעילות וצריכות המים.

מפעלים"  שפכי עבור ניונייםנו דטרגנטים פרמטר הסרת לעניין מאושרת ניטור תוכנית "שינוי [3]

 בסוגי לא לדגום דטרגנטים נוניונים במפעלים שהצהירו על  שימוש, שעיקרן: 29.12.2019 מיום

 .להנחיות 2 נספח לפי שטח פעילי וחומרים הדטרגנטים

)לגבי כל מפעל שהוגשה השגה או שתוקנה תוכנית  :שהוגשה בתוכנית הניטור בוצעושתיקונים פירוט הלהלן  .5
 הניטור(

תהליך היצור המפעל  -יבוצע דיגום מורכב ולא דיגום חטף. נימוק -פעל עסיס בית השיטהמ [1]
מאוד משתנה במהלך היממה. דיגום מורכב ייצג בצורה מהימנה יותר את העומסים היממתיים 

 שהמפעל מזרים. כמו"כ המפעל יסווג כ"מפעל מזון" ולא "מפעל תעשייתי מזון".

היות ומדובר במכון  -יש להוסיף ניטור גם של סולפיד מומס ומוליכות. נימוק -מפעל גרין פיד [2]
 פסדים, צפויות להיות חריגות בפרמטרים אלו, בדומה למשחטות.

 -וק המים התשי"טלח 1סימן אהפרה של הוראות  יודגש, אי ביצוע תכנית ניטור מאושרת או תנאי מתנאיה, מהווה .6
1959. 
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 ממונה סביבה
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 צוות תעשיות מחוז צפון
 צוות תשתיות מחוז צפון

 גלי דינס, ראש תחום שפכי תעשיה
 דניאל שרון, ממונה שפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה

 ממונה שפכים, רשות המים -אתי נתן זלצמן
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 משרד הבריאות מחוז צפוןמהנדס בריאות הציבור, נתנאל הרשקוביץ, 
 ד"ר אלתאי באך, חברת המים קולחי גלבוע

 


