חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות )הזרמת שפכי תעשיה למערכת
1

ביוב( ,התשמ"ב 1981 2

בתוק" סמכויותי לפי סעי" 25א לפקודת המועצות המקומיות ,וסעי"  262לפקודת העיריות,
ובהתא 4לחוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב ,61962מתפרס 4בזה חוק עזר לדוגמה
כלהל:9

הגדרות
.1

בחוק עזר זה 6

"ביוב"  6כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב) 61962להל 6 9חוק הרשויות
המקומיות )ביוב((;
"היתר"  6היתר שנתי להזרמת שפכי תעשיה ,שנת 9ראש רשות מקומית בכתב ,לעני 9חוק עזר זה;
"הזרמת שפכי "4או "הזרמה"  6הרחקת פסולת ממפעל תעשיה אל מערכת הביוב או באמצעותה;
"מחזיק" ,לעני 9מפעל תעשיה  6מי שמחזיק למעשה במפעל או בחלק ממנו כבעל ,כשוכר או בכל
אופ 9אחר;
"מערכת ביוב"  6כמשמעות "ביוב" בחוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,לרבות קווי ביבי ,4מאספי4
ומערכות שאיבה ,טיהור וסילוק;
"מפעל תעשיה" או "מפעל"  6כל מקו 4שבו עושי 4מלאכה או מייצרי 4מצרכי 4וחמרי ,4לרבות
כל מקו 4המשמש לעיבוד ,להחסנה ,לניקוי ,לבדיקה וכיוצא באלה;
"מפעל טעו 9היתר"  6מפעל תעשיה הצור< יותר מ 65,000מטרי 4מעוקבי 4מי 4לשנה ,או מפעל
תעשיה הצור< פחות מ 65,000מטרי 4מעוקבי 4מי 4לשנה אשר ראש הרשות המקומית קבע
בהודעה בכתב כי הוא טעו 9היתר;
"מפעל מבוקר"  6מפעל תעשיה הצור< פחות מ 65,000מטרי 4מעוקבי 4מי 4לשנה אשר לדעת
ראש הרשות המקומית תהליכי הייצור או החמרי 4שבו עלולי 4לגרו 4להזרמת שפכי תעשיה
בניגוד להוראות חוק עזר זה;
"מפקח"  6מי שראש הרשות המקומית מינהו בכתב להיות מפקח לעני 9חוק עזר זה;
"ראש הרשות המקומית"  6לרבות מי שהוא הסמי< בכתב לעני 9הוראות חוק עזר זה ,כול 9או
מקצת;9
"רשות מקומית"  6עיריה ,מועצה אזורית או איגוד ערי;4
"שפכי תעשיה" או "שפכי 6 "4פסולת המורחקת ממפעל תעשיה על ידי הזרמה.

איסור הזרמת שפכי 5מזיקי5
בעל או מחזיק של מפעל תעשיה לא יזרי 4לביוב ,ולא ירשה לאחר להזרי 4ממפעלו לביוב,
.2
שפכי תעשיה 6
) (1באופ ,9בכמות או באיכות העלולי 4לגרו 4נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת
הביוב או לתהליכי הטיפול בו;
)(2

בטיב ובאופ 9העלול להוות מטרד או לגרו 4סכנה לציבור;

) (3ללא היתר או שלא בהתא 4לתנאי ההיתר  6א 4היה המפעל טעו 9היתר  6או בניגוד
להוראות אחרות בחוק עזר זה.

דרישות למת 7היתר
בלי לגרוע מ 9האמור בסעי"  ,2לא יינת 9היתר להזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב א 4לא
.3
התמלאו הדרישות והתנאי 4כמפורט בתוספת לחוק עזר זה.

עריכת בדיקות שפכי 5והגשת תוצאותיה7
)א( מחזיק מפעל תעשיה הטעו 9היתר יגיש לראש הרשות המקומית ,אחת לשנה לצור<
.4
קבלת ההיתר ,תוצאות בדיקות של שפכי התעשיה המוזרמי 4ממפעלו.
)ב( בלי לגרוע מ 9האמור בסעי" קט) 9א( ,יגיש מחזיק מפעל טעו 9היתר או מחזיק מפעל
מבוקר לראש הרשות המקומית תוצאות בדיקות של שפכי התעשיה המוזרמי 4ממפעלו ,בכל עת
שיידרש בכתב מאת ראש הרשות המקומית לערו< בדיקות אלה ולהגיש תוצאותיה.9
עריכת הבדיקות של שפכי התעשיה והגשת תוצאותיה 9תיעשה באופ 9ובתנאי4
)ג(
שיקבע ראש הרשות המקומית.
)ד( אי 9האמור בסעי" זה גורע מסמכויותיה 4של ראש הרשות המקומית והמפקח
כמפורט בסעי" .5

עריכת בדיקות שפכי 5בידי הרשות המקומית
)א( ראש הרשות המקומית רשאי ,א 4ראה שהנסיבות מצדיקות זאת ,להורות על ביצוע
.5
בדיקות של דגימות שפכי תעשיה שנלקחו כאמור בסעי" קט) 9ב( ,ורשאי הוא בהודעה בכתב לחייב
את מחזיק המפעל לשאת בהוצאות ביצוע הבדיקות.
)ב( מפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשיה כדי ליטול דגימות של שפכי
התעשיה שבמפעל לצור< ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיו 4הוראות חוק עזר זה.

שינוי מפעל מבוקר למפעל טעו 7היתר
)א( ראש הרשות המקומית רשאי לקבוע ,על פי תוצאות בדיקות שפכי 4שהוגשו לו או
.6
שבוצעו מטעמו ,כי מפעל מבוקר יהיה מפעל טעו 9היתר; משקבע כ 6 9יודיע על כ< בכתב למחזיק
המפעל.
)ב( מפעל מבוקר שמחזיקו קיבל הודעה כאמור בסעי" קט) 9א( יחולו עליו ההוראות
המחייבות לעני 9מפעל טעו 9היתר.

אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה
)א( מחזיק מפעל טעו 9היתר ישל 4לראש הרשות המקומית אגרה בשל הזרמת שפכי
.7
תעשיה )להל 6 9אגרה(.
)ב(

את שיעור האגרה ואופ 9התשלו 4תקבע הרשות המקומית.

איסור הפרעה לבעל סמכות
לא יפריע אד 4לראש הרשות המקומית או למפקח ולא ימנע בעד 4מלהשתמש
.8
בסמכויותיה 4לפי חוק עזר זה.

הודעה בדבר שינוי
מחזיק מפעל תעשיה יודיע מיד לראש הרשות המקומית על כל שינוי שחל בכמות ,בטיב או
.9
באיכות של שפכי התעשיה המוזרמי 4ממפעלו או באופ 9הזרמת ,4א 4השינוי עלול לגרו4
להזרמת השפכי 4בניגוד להוראות חוק עזר זה.

סמכות שינוי2היתר או הודעה
 .10נת 9ראש הרשות המקומית היתר או הודעה בכתב ,בתוק" סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
רשאי הוא לבטל ,4לשנות 4ולהתנות בה 4תנאי.4

מסירת הודעה
 .11מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדי 9א 4נמסרה לידי האד 4שאליו היא מכוונת ,או
נמסרה במקו 4מגוריו או במקו 4עסקיו הרגילי 4או הידועי 4לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו
הבוגרי 4או לידי אד 4בוגר העובד או מועסק ש ,4או נשלחה בדואר במכתב רשו 4אל אותו אד4
לפי מע 9מקו 4מגוריו או מקו 4עסקיו הרגילי 4או הידועי 4לאחרונה; א 4אי אפשר לקיי 4את
המסירה כאמור ,תהיה המסירה כדי 9א 4הוצגה ההודעה במקו 4בולט באחד המקומות
האמורי.4

עונשי7
 .12העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  6קנס  1,000שקלי ,4וא 4היתה העבירה
נמשכת ,דינו  6קנס נוס"  40שקלי 4לכל יו 4שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש הרשות המקומית או אחרי שהורשע בה בבית משפט מוסמ<.

תוספת
)סעי" (3

תנאי 5מחייבי 5לעני 7שפכי תעשיה המוזרמי 5למערכת ביוב

שפכי תעשיה לא יכילו:
)א(

בנזי ,9בנז ,(C6H6) 9נפט ,ממיסי 4כגו 9פחמ 9טטרא6כלורי ,כלורופורי ,4מתיל 9כלורי ,טרי6
כלורו6אתיל ,9אתני 4הלוגניי 4ודומיה ,4וכ 9שמ 9בעירה או כל נוזל ,מוצק או גז העלול
לגרו 4להתהוות תנאי בעירה או פיצו= במערכת הביוב;

)ב(

פסולת נוזלית בעלת הגבה ) (pHהנמוכה מ 66.0או הגבוהה מ;69.0

)ג(

מוצקי 4או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויי 4שלא להיגר" ועל ידי כ< לגרו 4להפרעה
בתקינות תהלי< הטיהור ,כגו :9שאריות "עוגת סינו ,"9אספלט ,פגרי בעלי חיי ,4גבבה,
אפר ,חול ,בו= ,קש ,שארית עיבוד שבבי בתעשיה ,שארית גז 4נוי ,חלקי מתכת ,זכוכית,
סמרטוטי ,4נוצות ,פלסטיקה ,ע= ,ד 4מלא ,תוכ 9קיבת בהמות ,עצמות ,שיער ושאריות
עור ,קרביי ,4צלחות מנייר ופלסטיק ,שקיות לחלב ,או מוצרי 4דומי 4מנייר ופלסטיק,
שלמי ,4וג 4כאלה שעברו ריסוק או קיצו=;

)ד(

מי 4שמקור 4בגש ,4מי נגר עילי ,מי תהו ,4ניקוז תת קרקעי ,ניקוז גגות ,חצרות או
בריכות ,אלא על פי אישור מיוחד;

)ה(

מי 4שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית ,אלא על פי אישור מיוחד;

)ו(

שמני מאכל ,בריכוז כולל העולה על  100מיליגר/4ליטר )"מיצוי הקס ,("9שומני 4וחומר
דמוי גריז כגו :9שומ 9מהחי ,חלב ,שמ 9צמחי וכל סוג של שמ 9מינרלי; וכ 9שפכי 4המכילי4
כמות נמוכה מ 6100מיליגר/4ליטר העלולי 4לגרו 4נזק למערכת הביוב;

)ז(

שומ 9מינרלי או שמני 4על בסיס מינרלי ,למכונות חיתו< כלי ,4המכוני" 4שמ69מסיס"
היוצרי 4תרחיפי 4יציבי 4במי ,4או כל סוג שמ 9אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי או
תזקיקי 4אחרי 4המהווי 4מוצרי שמ 9אדמה בריכוז העולה על  20מיליגר/4ליטר;

)ח(

ציאנידי 4כ CN6ותרכובת ציאונוג 9העשויי 4ליצור מימ69ציאניד ,בסביבה חומצית ,בריכוז
מעל  2.0מיליגר/4ליטר;

)ט(

כלל מוצקי 4אנאורגניי 4ומינרלי 4מומסי 4ולא מומסי ,4בריכוז העולה על 3,500
מיליגר/4ליטר; וכ 9שפכי 4המכילי 4ריכוז נמו< מ 63,500מיליגר/4ליטר העלולי 4לגרו4
נזק למערכת הביוב;

)י(

כלל מוצקי 4מרחפי 4בריכוז העולה על  1,000מיליגר/4ליטר;

)יא( צריכת חמצ 9כימית )צח"כ( העולה על  2,000מיליגר/4ליטר;
)יב(

חמרי 4העשויי 4לגרו 4לריח חרי";

)יג(

סולפידי 4מומסי 4בריכוז העולה על  0.1מיליגר/4ליטר;

)יד(

פסולת נוזלית שהטמפרטורה שלה בכניסה למערכת הביוב עולה על  045צלסיוס;

)טו( פסולת העלולה לשקוע ולהפו< למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבי 20° 9צלסיוס ל40°-
צלסיוס;
)טז( תרכובת פחמימני 4כלוריי 4או תרכובות זרח 9אורגניות בריכוז העולה על 0.02
מיליגר/4ליטר;
)יז(

כלור או הלוג 9פעיל אחר בריכוז העולה על  3.0מיליגר/4ליטר;

)יח( מוצקי 4שאינ 4עוברי 4פתח של  10מ"מ;
)יט( סולפטי 4בריכוז העולה ב 6200מיליגר/4ליטר כ SO46מעל ריכוז 4במי 4המסופקי4
למפעל ,ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הסולפטי 4על  500מיליגר/4ליטר כ;SO46
)כ(

כלורידי 4בריכוז העולה ב 6200מיליגר/4ליטר כ Cl6מעל ריכוז 4במי 4המסופקי 4למפעל;

)כא( פלואורידי 4בריכוז העולה על  1.0מיליגר/4ליטר;
)כב( דטרגנטי 4המכוני" 4קשי "4בריכוז העולה על  1מיליגר/4ליטר ודטרגנטי 4המכוני4
"רכי "4בריכוז העולה על  40מיליגר/4ליטר;
)כג(

פנולי 4וקרזולי 4בריכוז העולה על  3מיליגר/4ליטר;

)כד( מי קירור מוחזרי 4או תימלחות;
)כה( בנוס" לאמור לעיל לא יכילו שפכי 4חמרי 4כמפורט להל 9בריכוזי 4העולי 4על הריכוזי4
הרשומי 4לציד:4

מיליגר/4ליטר
אב=
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3.0
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0.005

כHg6

כרו4

0.25
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0.3
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0.05
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