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 אגף בכיר איכות מים



 שינויים בכללי התעריפים

 אגף בכיר איכות מים



 31.12.16בתוקף עד ( כללי תעריפים)אסורים דירוג חיוב על שפכים 

 הכפלה בתעריף הביוב פרמטר חריגה

 
 
 

 כל חריגה

pH, מוצקים גדולים  ,
גורמי , גבוהה' טמפ

ו וכן חומרים  "סתימות וכ
שמנהל הרשות קבע  

 לגביהם ערכים מיוחדים

 
 
6 

COD/BOD 
TSS/VSS 

4 

שמן  , בורון, נתרן, כלוריד 50% עד
,  שמנים ושומנים, מינרלי

TDS ,פלואוריד, סולפיד  ,
 מתכות ועוד, דטרגנטים

2 

50%-100% 4 

 6 100%מעל 

 אגף בכיר איכות מים



 אגף בכיר איכות מים

 פגיעה בצנרת

 סתימות בצנרת

 פגיעה בתהליך הטיפול

 פגיעה באיכות הבוצה
 פגיעה באיכות הקולחין

pH ,מומס סולפיד 

 שמנים ושומנים

 דטרגנטים, ציאניד, פוליפנולים

 בורון, נתרן, כלוריד
 מתכות

 מתודולוגיה חדשה לתעריפי שפכים אסורים



1 

2 

3 

4 



 בריכוזים השונים( ק"מ/ ₪)דוגמה לתעריפי כלוריד ונתרן 

 אגף בכיר איכות מים

Wp-  לפני  ₪  2.888הכול סך
מ  "מע

(0.240+0.436+2.122+0.090 

5 



 אופן החיוב על שפכים אסורים

 אגף בכיר איכות מים

התעריף עבור חריגה מהקבוצה הראשונה יהיה תעריף מצטבר מלבד חריגה  1)

אם יש  : לדוגמא. מביניהםשהחיוב יהיה על פי הגבוה  וסולפאט בסולפיד

 .החיוב יהיה הסכום שלהם pH -וגם ב בסולפידחריגה גם 

 

 .החיוב יהיה על פי החריגה הגבוהה: עבור כל שאר הקבוצות2)

 

החיוב על שפכים אסורים יהיה התעריף המצרפי על פי החריגה בכל קבוצה  3)

 .ובנוסף לכלל החריגות בקבוצה הראשונה( 2-5)

 

 ק"מ/₪ 40התעריף הכולל לא יעלה על 4)



 אגף בכיר איכות מים

 סימולטור



שינויים ודגשים בכללי 
 שפכי מפעלים

 אגף בכיר איכות מים



 חיוב על תקופה קצרה ואופן חישוב כמויות המים

יהיו בעד התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון לפי תכנית החיובים 1)
זולת אם הוכיח , מביניהןלפי הקצרה , ימים 90הניטור או בעד תקופה של 

כי יש לחייבו בעד תקופה קצרה , להנחת דעתה המלאה של החברה, מפעל
 ;יותר

 
, (1)חברה לחייב מפעל בעד תקופה קצרה יותר כאמור בפסקה החליטה 2)

להוסיף , באישור ממונה סביבה, תנמק ותתעד את החלטתה ורשאית היא
לתכנית הניטור של המפעל דיגום נוסף ויראו בדיגום זה דיגום לפי תכנית 

 ;4ניטור המאושרת לפי סעיף 
 

שפכים של מפעל  -יחושבו על בסיס ספיקות שפכים שנקראו במדהחיובים 3)
על בסיס צריכות  , שפכים כאמור-בהעדר מד; 1בתקופה כאמור בפסקה 

או לפי ממוצע צריכות  1המים שנקראו במפעל בתקופה האמורה בפסקה 
 .מים יומיות שנקראו במפעל בתקופת החיוב שקדמה לדיגום

 

 אגף בכיר איכות מים

 ((ד) 11סעיף )



הקלה במסגרת   ס"להגננתן המשרד 
 סמכויותיו

רשות המים קבעה  
 תעריף אפס

התעריף החדש שנקבע  
יהיה התעריף לתשלום  

 על שפכים אסורים
הערך הקבוע בתוספת הראשונה יישאר 

 והחיוב יהיה רגיל ללא קשר להקלה

 י המשרד להגנת הסביבה "הקלות שניתנו למפעלים ע

רשות המים קבעה  
 תעריף אחר

רשות המים לא  
 קבעה תעריף אחר

 בקשת מפעל לתעריף אחר או לתעריף אפס

 אגף בכיר איכות מים

התשלום יהיה רק מעל  
הערך שקבע המשרד 

 להגנת הסביבה

 'ד 16סעיף 



שינויים מוצעים בכללי 
 שפכי מפעלים

 אגף בכיר איכות מים



 דיגום מתחמים

 "מפעל משותף"הוספת הגדרת  •

 (:מפעל משותף)אופן דיגום וחיוב מפעלים במתחים  •

במפעל משותף ובהעדר הסכמה בינו לבין המפעלים בתחומו יחולו    •
 :ההוראות הבאות

   במקרים בהם מותקנים בכל אחד מהמפעלים מדי מים
 יוטלו החיובים על כל אחד מהמפעלים  , משוייכים

 

  במקרים בהם לא מותקנים באף אחד מהמפעלים מדי מים
 המשותףיוטלו החיובים על המפעל , משוייכים

 

   במקרים בהם מותקנים רק בחלק מהמפעלים מדי מים
החיוב  ויתרת יוטלו החיובים על מפעלים אלה , משוייכים

 .בהתאם לכמויות המים תוטל על המפעל המשותף

 אגף בכיר איכות מים



 שינויים מוצעים נוספים

(. ש"במקום בהיוועצות עם המט)ש "תכנית הניטור תוכן בהסכמת המט •

יכריע  , ש בדבר תכנית כאמור"באין הסכמה בין החברה למפעיל המט

לאחר שנתן לצדדים , ממונה סביבה בהיוועצות עם ממונה שפכי תעשיה

 טענותיהםהזדמנות להשמיע את 

 

ובבדיקה שערכה החברה  ( א)3נמצאו בשפכי המפעל שפכים בניגוד לסעיף  •

תחייב  , נמצא כי בדיגום הקודם שנערך למפעל לא נמצאו שפכים כאמור

שחלפה ממועד הדיגום האחרון  מחצית התקופה החברה את המפעל בעד 

 לפי הקצרה מבניהן, ימים 45לפי תכנית הניטור או בעד תקופה של 

 אגף בכיר איכות מים



 שינויים מוצעים בתוספת הראשונה והשלישית

  400 -גדול מ TSS -על מפעלים רק כאשר ריכוז ה VSS/TSSהחלת היחס  •

 (כפי שנעשה היום)ל ולא בריכוזים נמוכים "מג

 ל"מג 5 -ל כיום ל"מג 1 -מ הנוניוניםהעלאת ריכוז הדטרגנטים  •

שלהם קטנה מ אולמות אירועים וקניונים שצריכת המים , הסרת מסעדות •

לחברה על ביצוע נאות של טיפול  אם הם הוכיחו הניטור י מתכנית "מק 5

 בשפכיהםמקדים 

 י מתכנית הניטור"מק 2 -הסרת מכבסות עם צריכת מים של פחות מ •

 מרכיבי דלק, VOC ,S-VOC: הסרת פרמטרים ללא ערכי סף •

 הוספת פרמטר שמנים ושומנים לבתי מלון •

 אגף בכיר איכות מים



 פעולות נוספות המתקיימות בעניין שפכי מפעלים

 ורשות סביבה ,בריאות) הרלוונטים הרגולטורים שלושת של עבודה •

  בין סתירות למנוע במטרה משותפות ודיגום ניטור הנחיות על (המים

 .זה בעניין אחודה תורה ולקבוע השונים המשרדים של הדרישות

 

 ענף וקידום חסמים הסרת בנושא ממשלה להחלטת בהתאם •

  ויכלול המים רשות ידי על שירוכז בינמשרדי צוות הקמת ,המלונאות

  יבחן הצוות .סביבה הסביבה והגנת הבריאות ,התיירות משרדי את

 .מלון בבתי השפכים דיגום ואופן הרגולציה ייעול את

 אגף בכיר איכות מים



 תודה

 אגף בכיר איכות מים



 שפכי תעשיהממונה  -הראל גל

 וקולחיןממונה טיפול במים 

 רשות המים

03-6369683 

050-6221002 

 
 פרטים ליצירת קשר

 

mifalim@water.gov.il 

 אגף בכיר איכות מים



 כללי שפכי מפעלים

נקבעו על ידי רשות המים כללים המסדירים את  2011בסוף שנת •
איכות השפכים המותרת להזרמה למערכת הביוב של תאגידים  

 ואת העלות שישלם מפעל אם חרג מהכללים 
 

 חלים הכללים גם על מועצות אזוריות 2014החל מינואר •
 

נכנסו לתוקפם כללים חדשים אשר מחליפים את   1.7.2014 -ב•
 הכללים הקודמים מיום כניסתם

 
 

 אגף בכיר איכות מים



 המטרות בהכנת הכללים  

  הביוב למערכת בעקיפין ובין במישרין בין יזרים לא שמפעל להבטיח•
 בה לפגיעה לגרום העלולים תעשייה שפכי

 

  וביוב מים תאגידי חוק) החוק בדרישות לעמוד לתאגידים לאפשר•
 למערכת נזק שימנע כך מפעלים שפכי הזרמת הסדרת -(2ב51 סעיף

 קולחין מי וניצול בשפכים הטיפול תהליכי ,הביוב

 

 שפכים הזרמת ימנע שפכים יצרן" :הקולחין בתקנות עמידה לאפשר•
 לטהר ש"למט מאפשרת אינה השפכים איכות אם הביוב למערכת

 "אלה תקנות לפי לערכים אותם

 

 הבוצה בתקנות עמידה•

 אגף בכיר איכות מים



 הזרמת שפכים למערכת הביוב

 שפכים

 חריגים אסורים

COD TSS זרחן חנקן 

pH מלחים מתכות דטרגנט 

 דוגמא

800 400 50 15 

2000 1000 100 30 

 מותר להזרים   -אינם טעונים אישור

 (אין צורך בהודעה)

להזרים באישור מותר  -טעונים אישור

 התאגיד או המועצה

 טור ב

 טור ג

 המפעל נושא בעלות הטיפול הנוסף

עלות טיפול  
 ש"במטנוספת 

נזק ועלות  
למערכת  

 הביוב

 אגף בכיר איכות מים



 הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור

 לשלושאחת , מפעל המעוניין להזרים שפכים חריגים הטעונים אישור יגיש•
 בכללים 2טופס בקשה על פי  שנים

 

 

 

אם ; ימים מיום שהוגשה 60החברה תודיע למפעל על החלטתה בכתב בתוך •
 .  יראו את בקשת המפעל כאילו אושרה, לא הודיעה

 

 יום האישור יהיה יום הגשת הבקשה•

 

 החיוב יהיה על פי הדיגום בפועל ולא על פי הערכים המבוקשים בבקשה•

 'טור א

 מרכיב

 'טור ב

 מיליגרם לליטר –ריכוז 

 'טור ג

 מיליגרם לליטר –ריכוז 

 400 1000 (TSS) מרחפים מוצקים כלל

 800 2,000 (COD) כימית חמצן צריכת

 100 50 *קיילדל חנקן

 P* 15 30-כ זרחן

 אגף בכיר איכות מים



 תוספת ראשונה –שפכים אסורים 

 :הערכים בתוספת הראשונה נלקחו מ
 
 חוקי העזר העירוניים •

 
ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים משנת  )תקנות רישוי עסקים •

2003  ) 
 

 (  2000מתכות ומזהמים אחרים משנת )תקנות  המים •
 

 (2003ערכי הגבה בשפכים תעשייתיים משנת )תקנות המים •

 אגף בכיר איכות מים



 ניטורתכנית 

 (:אחת לשנתיים)הכנת תכנית ניטור 
 הדיגוםנקודת •
 (מורכב/חטף)הדיגום ביצוע אופן •
 מספר הדיגומים•
 שיידגמו המרכיבים •

 מפעל

 אישור ממונה סביבה

 העברה למפעל

תגובת  

 המפעל

 (רשות המים)ממונה שפכי תעשיה 

 תאגיד

 אגף בכיר איכות מים



 ניטוראישור תכנית 
 אגף איכות מים

הגשת תכנית ניטור לאישור  
 ממונה סביבה

 התכנית אושרה  
 י ממונה סביבה"ע

ממונה סביבה לא  
 יום 60הגיב תוך 

 ,  כולה או חלקה, לא אושרה התכנית
 י ממונה סביבה"ע

דיגום על פי התוספת השלישית  
 -או תכנית ממונה שפכי תעשיה

 יום 120' מקס

הגשת תכנית  
  60מתוקנת תוך 

 יום

 תחילת דיגום על פי התכנית

 התכנית אושרה  
 י ממונה סביבה"ע

קביעת   -לא הגיש
 י הרגולטור"תכנית ע



 תכנית ניטור מאושרתשינוי 

 

 

 

 

 הניטורעריכת שינויים בתכנית 
 
 
 
 

 
גריעת  )על ידי חברה 

,  מפעלים/דיגומים
 -שינוי נקודת דיגום

אישור ממונה שפכי 
 (תעשייה

לרבות  )על ידי מפעל 
בקשה להוספה או  

גריעה של  
, מרכיבים/דיגומים

 (דיגום' שינוי מיקום נק

על ידי ממונה סביבה  
ושפכי תעשייה  

 (בהסכמה)

 אגף בכיר איכות מים



 נקודת הדיגום  

מתקן  

 קדם

זרם 

תעשייתי 

 אחר

זרם 

 מלוח

 סניטרי

רי
בו

צי
ב 

ביו
 

זרם תעשייתי  
 אחוד

 אגף בכיר איכות מים



 הדיגוםנקודת 

 

 

 

דיגום בזרם היוצא 

 מהמפעל

 .כזהאם קיים , דיגום בזרם תעשייתי אחוד

 דיגום בזרם היוצא מהמפעל  , אם לא קיים

 מזון תעשיית ומפעלי ומשקאות מזון מפעלי מוסכים

 דגים עיבוד ,מטבחיים בתי ,משחטות   רחיצה תחנות

   מתכות ציפוי מפעלי   אירועים אולמות

   נפץ בחומרי משתמשים או המייצרים ביטחוניים מפעלים   מסעדות

   עורות עיבוד   קניונים

   דפוס בתי   טקסטיל מפעלי

   ופרמצטיקה כימיה   מכבסות

   קוסמטיקה   דלק תחנות

   חולים בתי   לולים ,חזיריות ,רפתות

   מעבר תחנות

   מלון בתי

 התוספת על נמנה שלא מפעל כל

   השלישית

 אגף בכיר איכות מים



 בדיקות

החברה תעביר את הדגימות למעבדה מוסמכת לבדיקת המרכיבים   •

 בספרהנדרשים ובשים לב להוראות שמירת הבדיקות 

 

, ימים ממועד קבלתן 30החברה תשלח למפעל את תוצאות הבדיקות בתוך  •

 בעניינושהתקבלו מהמעבדה בצירוף תעודות הבדיקה 

 

ותעביר  ( טופס דיגום וטופס שרשרת משמורת)פעולותיה חברה תתעד את  •

 לממונה סביבה ולממונה שפכי תעשיה, למפעל, על פי בקשה, עותק

 אגף בכיר איכות מים



 דיגום ואנליזהעלויות 

 בדיקהסוג  'מס

כל בדיקה בשקלים עלות 

חדשים לפי כמות הבדיקות  

 הקבועות בכללי איכות שפכים

 102.77 דיגום חטף (1)

 308.31 דיגום מורכב לפי זמן (2)

 1,438.88 דיגום מורכב לפי ספיקות (3)

(4) BOD 87.35 

(5) COD 82.21 

(6) MTBE 257.03 

(7) pH 15.42 

(8) VOCs’ 411.31 

(9) TSS 51.48 

(10) VOC 411.31 

 102.77 דטרגנטים אניוניים (11)

 102.77 דטרגנטים נוניוניים (12)

 51.48 זרחן כללי (13)

 770.90 חומרי נפץ (14)

 102.77 חנקן כללי (15)

 87.45 (TKN)חנקן קילדל  (16)

 61.68 כלוריד (17)

 359.80 (DOX)כלל פחמימנים הלוגנים מומסים  (18)

 15.42 מוליכות חשמלית (19)

 77.08 נתרן (20)

 66.80 סולפאט (21)

 92.50 סולפיד (22)

 257.03 סריקת מתכות כבדות (23)

 205.54 שמן מינרלי (24)

 87.35 שמנים ושומנים (25)

 50.33 בורון (26)

(27) VSS 50.38 

 אגף בכיר איכות מים



 בלא תכניתדיגום 

שלא הוכנה לגביו תכנית ניטור או שלא לפי  חברה רשאית לדגום מפעל •
לדעת כי קיים צורך ממשי זמנית אם נוכחה תכנית ניטור מאושרת או 

 לדיגום כזה ומיידי
 

לממונה שפכי תעשייה וממונה  תעביר , אם דגמה החברה ללא תכנית•
עדכון על  , ימי עבודה ממועד ביצוע הדיגום 7-לא יאוחר מ, סביבה

 לכךביצוע הדיגום לפי סעיף זה והסיבות 
 

חיוב על פי תוצאות דיגום זה מחייב אישור מראש של ממונה שפכי  •
 תעשייה

 אגף בכיר איכות מים



 ימים 90 של מרבית תקופה או האחרון הדיגום ממועד יהיו חיובים•
 (האחרון הדיגום עד או הדיגום מיום אחורה חודשים 3 של מים כמות)
 
 
 
 
 

 
 

 הדיגום תוצאות מקבלת ימים 60 בתוך תישלח תשלום הודעת•
 

   התשלום הודעת בדבר החברה בפני טיעוניו את להביא רשאי מפעל•
 

 ,הקודמים או הקיימים הכללים פי על ,במפעל שנעשה ראשון דיגום•
 יחויב לא

 תעריפים

 תקופת חיוב מרבית

 אגף בכיר איכות מים



 נוסחה לחישוב עלויות טיפול בשפכים חריגים

הריכוז מעל הערך הסניטרי
  

 ש"במטהרחקה 

 :פרמטרים

Px – תוספת התשלום עבור הרחקת המזהם 

Cx – בשפכי הצרכן   ריכוז המזהם 

Clim – ערך הסף המותר להזרמה לפי הכללים 

Cin –  ש"למטריכוז המזהם בכניסה 

Cout –  ש"המט בקולחיריכוז המזהם 

 

 CCCCC SFCaChE 
עלות  

 אנרגיה

עלות  

 כימיקלים

עלות  

 הון

הוצאות  

 קבועות

סילוק 

 בוצה

עלות  

 אנרגיה

עלות  

 כימיקלים

עלות  

 הון

הוצאות  

 קבועות

סילוק 

 בוצה

 אגף בכיר איכות מים



 נוסחה לחישוב עלויות טיפול בשפכים חריגים

 עלויות
Pfactor –  לכל מזהם אנרגיהפקטור צריכת 
Cfactor –  וייצור בוצה לכל מזהם כימיקליםפקטור צריכת 

INVfactor –  והוצאות קבועות לכל מזהםהחזר הון פקטור 
 פולימרים לייבוש הבוצהח לקילוגרם בעד מחיר "ש –" 15"
 בחיבור מתח גבוהלקילוואט שעה ח בעד מחיר "ש –" 0.31"
 פינוי הבוצהח לטון בעבור מחיר "ש –" 150"
"f "– 1.23 – שניוני ש"למט – 1; פקטור תוספת לטיפול שלישוני 

הריכוז מעל הערך הסניטרי
  

 ש"במטהרחקה 

 ריכוזים
Cx – בשפכי הצרכן  ריכוז המזהם 

Clim – ערך הסף המותר להזרמה לפי הכללים 
Cin –  ש"למטריכוז המזהם בכניסה 

Cout –  ש"המט בקולחיריכוז המזהם 
QdWWTP –  היומית הממוצעת ש"המטספיקת 

 

עלות  

 אנרגיה

עלות  

 כימיקלים

עלות  

 הון

הוצאות  

 קבועות

סילוק 

 בוצה

 אגף בכיר איכות מים



 דיווח ופרסום

ולא , אחת לשנה, חברה תדווח לממונה שפכי תעשייה ולממונה סביבה•

על כל פעולותיה בנושא כללי שפכי מפעלים וכן  , לחודש מרס 31 -יאוחר מ

 לכלליםפירוט כל המקרים הידועים לה על הזרמת שפכים בניגוד 

 

 

למעט פירוט סך  ל "ח הנ"הדוחברה תפרסם באתר האינטרנט שלה את •

פעולות שהוגשו לגביהן תלונות לפי סעיף  , לכללים 11החיובים לפי סעיף 

או שקיימים לגביהן הליכים  , וטרם התקבלה לגביהן החלטה 13

 וכן תעמידו לעיון הציבור במשרדיה, משפטיים תלויים ועומדים

 

 אגף בכיר איכות מים

מי כרמל- דיווח שפכי מפעלים 2013 מי כרמל.xlsx


 בירור תלונות מפעל

 
 על החלטות החברה  , לחוק 108לפי סעיף , בכתב, מפעל רשאי להלין•

 
 ימים 60בעניין יישום הכללים בתוך 

 
 

לשנות או להשהות את החלטת , ממונה שפכי תעשייה רשאי לבטל•
 החברה  

 
 
 לחוק  52יידונו על ידי מוסמך סביבה על פי סעיף  10תלונות בעניין סעיף •

 אגף בכיר איכות מים



 
 רפתות

 
 

 אגף בכיר איכות מים



 החלטת מועצת רשות המים בעניין שפכי רפתות

 
  

 :ניה של משרד החקלאותפמועצת רשות המים החליטה בעקבות 

כללי שפכי מפעלים לא יחולו על הרפתות בתחומי המועצות  1.
 (1.1.2016עד )החלטה זו הוארכה בשנה . 1.1.2015האזוריות עד 

 

המשרד , משרד החקלאות, של רשות המים בינמשרדיצוות 2.
להגנת הסביבה והתאחדות מגדלי הבקר יגבש מתווה תעריפים 

 .שיוחל על הרפתות הארוךולטווח  הקצרלטווח 

 אגף בכיר איכות מים



  -הרפורמה במשק החלב•

 2000-2007הענף עבר רפורמה סביבתית כוללת בין השנים  .
אשר מומנו על ידי  ₪ מיליארד  2 -בכעלות הרפורמה מוערכת 

 .הממשלה והרפתנים

  של ההשפעות  מירביצמצום  היתההרפורמה מטרת
 .  הסביבתיות

  תנאי הרפורמה לא כללו ערכי סף המותרים להזרמה למערכת
עסק כנגד הצגת מתקן  רשיוןאלא רק קבלת אישור , הביוב

 קדם טיפול  

 מחיר המטרה לחלב•

 דרישות פיסיולוגיות של החולבות•

 

 הסיבות להחרגת הרפתות מכללי שפכי מפעלים
 אגף בכיר איכות מים



 איכות שפכי רפתות

חנקן וזרחן  , COD ,TSSברוב הרפתות נמצאו ריכוזים גבוהים של  •
 ריכוזים גבוהים של מלחים, בחלק מהמקרים, וכן

 

מוגבלים ובעלי שונות שהיו מצויים בידינו היו נתוני איכות השפכים  •
הדגימות מהאופן והמועד בו נלקחו , ככל הנראה, שנבעהגבוהה מאוד 

 וכן מאופן הטיפול בשפכים
 

  25 -בכסקר שפכים בצעו החקלאות והתאחדות מגדלי הבקר משרד  •
רפתות עם ממשק העבודה שונה על מנת לאפיין את איכות השפכים 

 ברפתות

 אגף בכיר איכות מים



 ממוצע רפתות

 ממוצע תעשייה

 ריכוז סניטרי

 ברפתות הסקר( ל"מג) CODריכוז 
 אגף בכיר איכות מים



 ממוצע רפתות

 ריכוז סניטרי

 ברפתות הסקר( ל"מג)TSSריכוז 
 אגף בכיר איכות מים



 ממוצע רפתות

 ריכוז סניטרי

 ברפתות הסקר( ל"מג)ריכוז חנקן 
 אגף בכיר איכות מים



 תוספת כלוריד מעל מי הרקע
 אגף בכיר איכות מים



 תוספת נתרן מעל מי הרקע
 אגף בכיר איכות מים



 אופן דיגום הרפת

מתקן  
 קדם

מכון 
 חליבה

חצר 
 המתנה

רי
בו

צי
ב 

ביו
 

 מד
 מים

נקודת  
 דיגום

 פרמטרים לדיגום
 כלוריד•
 נתרן•
 חנקן•
•TSS 
•COD 
 זרחן•

 :מספר דיגומים
 בשנה 4

 או האחרון הדיגום ממועד יהיו חיובים
 ימים 90 של מרבית תקופה

 אגף בכיר איכות מים



 דיגום ואנליזהעלויות 

 סוג בדיקה

 

 (₪)עלות הבדיקה 

 102 חטף דיגום

COD 82 

TSS 52 

 87 חנקן

 51 זרחן

 62+62 כלוריד

 77+77 נתרן

 652 כ"סה

 אגף בכיר איכות מים



 חיוב

 התעריפים וכללי מפעלים שפכי כללי של הנוסחה פי על תחויב רפת•

 הדיגום לתוצאות בהתאם

 

  ערך יהיה חריגים שפכים על חיובל החלב ענף של הייחודיות בשל•

  לאפשר מנת על וזאת 2018 לשנת עד השנים עם שיעלה מקסימלי

 הכללים לדרישות מערכותיהן את להתאים לרפתות

 

 -ו כלוריד ל"מג 800 תוספת של ערכים על יהיה ונתרן כלוריד על חיוב•

 הרקע מי מעל נתרן ל"מג 600

 

  

 אגף בכיר איכות מים



 ערכים מרביים לחיוב

2016 2017 2018 

צריכת חמצן כימית  

(COD ) 3,800 4,500 5,000 

כלל מוצקים מרחפים  

(TSS) 1,800 2,500 3,000 

 450 400 300 קילדלחנקן 

 P 70 80 90-כ זרחן

תוספת לאגרת הביוב 

ש שניוני "להזרמה למט

 2.68 (ק"מ/₪)
3.64 

 

 

4.50 

 

עלות דיגום ואנליזה  

 2,600 2,600 2,600 (שנה/₪)

הערך שמציבים  
בנוסחה של  

 שפכים חריגים

 :  דוגמא

ל  "מג 4,800רפת שמזרימה 

COD תחוייב: 

 ל"מג 3,800לפי  -2016

 ל"מג 4,500לפי  -2017

 ל"מג 4,800לפי  -2018

 ש בינוני"דוגמא שנלקחה על מט

 הרקע מי מעל נתרן ל"מג 600 -ו כלוריד ל"מג 800 תוספת של ערכים על יהיה ונתרן כלוריד על חיוב

 אגף בכיר איכות מים


