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 גדרותה

 )ג"תיקו3 התשנ(

 4בתקנות אלה  .1

 ;19624ב"התשכ, )ביוב( חוק הרשויות המקומיות 4" חוק הביוב"

 רשות מקומית או מפעל אשר עומס המזהמי- במי שפכי- שלה- גדול 4" לויצר3 שפכי- גד"

 ; תושבי-10,000מעומס שווה ער; של 

ל אשר עומס המזהמי- במי שפכי- שלה- קט3  רשות מקומית או מפע4" יצר3 שפכי- קט3"

 ; תושבי-10,000מעומס שווה ער; של 

שאושר לפי , מס המזהמי- שבה-ו מפעל לטיפול במי שפכי- לש- הקטנה של ע4" מיתק3 טיהור"

 ; לחוק הביוב13סעי" 

 ; המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעני3 תקנות אלה4" המנהל"

 ; מעבדה שהמנהל הכיר בה לעני3 תקנות אלה4" מעבדה מוכרת"

 ; ביב ציבורי או ביב מאס" כהגדרת- בחוק הביוב4" מערכת ביוב"

 ; חקלאי שאינו מחובר למערכת ביוב של רשות מקומיתו מפעל תעשייתי א4" מפעל"

 Standard Methods for the Examination of Water and המהדורה האחרונה של 4" הספר"
Wastewater APHA ,ר ש"ש ד"שעותק ממנו מופקד לעיו3 הציבור בספריה לרפואה ציבורית ע '

 ;תוחה לקהלפבשעות שהספריה האמורה , ירושלי-, זימ3 במשרד הבריאות

 ;)כ"צח( גר- צריכת חמצ3 כימית 75ב או " גר- צח50 4" עומס שווה ער; של תושב"

 ; מעלות צלזיוס20מפרטורה של  ימי- בט5 צריכת חמצ3 ביוכימית בהדגרה של 4" ב"צח"

, מועצה מקומית או איגוד ערי- שמתפקיד- התקנת ביוב או החזקתו,  עיריה4" רשות מקומית"

 .ומ- מערכת ביובחואשר התקינו בת



 יכות מי שופכי5א

מי שופכי3 של יצר3 שפכי- גדול יעברו טיפול במיתק3 טיהור ואיכות- תהיה כמפורט  )א( .2

 .בתוספת

כי3 של יצר3 שפכי- קט3 יעברו טיפול במיתק3 טיהור ואיכות- תהיה כמפורט מי שופ )ב(

 .בהוראות שנת3 המנהל בכתב

ברמה המפורטת , קבע המנהל כי מי שפכי- ,)א(על א" האמור בתקנת משנה  )ג(

רשאי הוא , לרבות לסיכו3 מקורות מי השתיה, גורמי- במקו- מסויי- למפגע תברואי, בתוספת

 .הה יותר שתמנע את המפגעלקבוע איכות גבו

 

 דיקהב

 )ג"תיקו3 התשנ(

ב והמוצקי- המרחפי- במי השפכי- "יצר3 שפכי- גדול יערו; בדיקה של רמת פצח )א( .3

 .טופלי- פעמיי- בשבוע לפחות או בדיקות אחרות שיקבע המנהל ובתדירות כפי שיקבעמה

 .הבדיקות האמורות יבוצעו במעבדה מוכרת לפי הספר )ב(

 

 ונשי5ע

או קנס כאמור בסעי" ,  מאסר ששה חדשי-4דינו , העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה .4

לחוק העונשי3 לכל יו- שבו ) ג(61 בסעי" ר וכ3 קנס כאמו19774ז"התשל, לחוק העונשי3) א(61

 .נמשכת העבירה

 

 חילהת

 .תחילת3 של תקנות אלה שמונה עשר חדשי- מיו- פרסומ3 .5

 

 וראת מעברה

לאחר התייעצות ע- המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא , רשאיהמנהל  .6

טיהור ערב תחילת3 של תקנות  לאשר לרשות מקומית ששפכיה עברו טיפול במיתק3, הסמיכו לכ;

 .לתקופה שיקבע, רמה מרבית שונה מ3 האמור בתוספת, אלה



 וספתת

 )2תקנה (

 

 יכות מי שופכי5א

 

  רכיב מ מה מרבית ר

 מהבדיקות הנערכות במש; 75%4מיליגר- לליטר ב 20

ר ט מיליגר- ללי404חודש קלנדרי ובלבד שלא יהיו יותר מ

 .בבדיקה אחת

) צריכת חמצ3 ביוכימית(ב "חצ 1. 

 מהבדיקות הנערכות במש; 80%4מיליגר- לליטר ב 30

 .חודש קלנדרי
 .2 יכוז מוצקי- מרחפי- ר
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