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בתוק( סמכויותי לפי סעי( 20ד)א() (1ו (2)0לחוק המי ,1התשי"ט) 19590להל 0 6חוק המי ,(1ולפי
סעי( 10א לחוק רישוי עסקי ,1התשכ"ח) 19680להל 0 6חוק רישוי עסקי ,(1ולאחר התייעצות ע1
שר הבריאות ומועצת המי ,1ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:

מטרת התקנות
מטרת תקנות אלה להג 6על מקורות מי 1ממתכות ומזהמי 1אחרי ,1וזאת על ידי צמצו1
.1
כמויות השפכי 1המוזרמי 1מגורמי זיהו 1והגבלת ריכוז המזהמי 1בה.1

הגדרות
.2

בתקנות אלה 0

"בוצה"  0כל אחד מאלה:
)(1

חומר המופרד משפכי 1באמצעות שיקוע ,הצפה או סינו;6

)(2

משקעי 1המצטברי 1בקו ייצור ,לרבות בתחתית מכלי הייצור;

"טיפול פני שטח"  0טיפול בשטח פניו של מוצר ,באופ 6היוצר או העלול ליצור שפכי 1המכילי1
מזה ,1לרבות טיפולי 1להסרת שומני ,1ציפויי 1ותחמוצות;
"מאצרה"  0אמצעי קיבול שמוצב בתוכו מכל למניעת דליפות ממנו;
"מזה 0 "1כל חומר מהחומרי 1המנויי 1בתוספת;
"מיתק 6קד01טיפול"  0מיתק ,6על מרכיביו השוני ,1שבו מטופלי 1שפכי מפעל לפני סילוק 1ממנו,
כולל מיתק 6לטיפול בבוצה;
"ממונה"  0מי שהשר לאיכות הסביבה מינה לעני 6תקנות אלה;
"מפעל"  0מקו 1שבו נעשה טיפול פני שטח בשטיפה ואשר ממנו נפלטי 1או עלולי 1להיפלט
מזהמי ,1ובכלל זה מקומות שבה 1מתבצע 0
) (1ניקוי שטח פניו של מוצר ,באופ 6הגור 1להיווצרות שפכי ,1באמצעות חומצות,
חומרי 1אלקליי ,1דטרגנטי ,1ממיסי ,1תרכובות ציאנידיות וכיוצא באלה חומרי1
הגורמי 1או העלולי 1לגרו 1לפליטת מזהמי;1
)(2

ציפוי שטח פני 1באופ 6כימי או אלקטרוכימי;

) (3טיפול למניעת קורוזיה של מוצר ,בי 6א 1הוא מתכתי ובי 6א 1לא ,והקניית גוו 6על
גבי שטח פני 1של מוצר כאמור;
)(4

ייצור מעגלי 1מודפסי 1בתעשיות המיקרואלקטרוניקה;

)(5

צביעה ,ציפוי בלכה וציפוי באמאיל;

"מפעיל"  0כל אחד מאלה:
)(1

בעל רישיו 6עסק של מפעל שנית 6לפי חוק רישוי עסקי;1

)(2

אד 1שבבעלותו ,בהשגחתו או בפיקוחו פועל מפעל;

"קו ייצור"  0מיתק 6או חלק ממנו שלפחות במכל אחד שבו מבוצע טיפול פני שטח;
"קולחי 0 "1שפכי 1לאחר טיפול;
"רשות הרישוי"  0כמשמעותה בחוק רישוי עסקי ,1ולגבי מפעל ביטחוני  0כמשמעותה בסעי( 29ג
לחוק האמור;
"שטיפה"  0תהלי< שבו מסולקי 1מזהמי 1משטח פניו של מוצר באמצעות טבילתו במכל או
באמצעות התזת נוזלי 1על גבי מוצר מעל כלי קיבול או בתוכו;
"שטיפה נגדית"  0תהלי< של שטיפת מוצר המתבצע בכמה שלבי 1בה 1עובר המוצר ממכל אחד
אל מכל אחר ומי השטיפה מוזרמי 1בכיוו 6הפו< לכיוו 6העברתו;
"שפכי 0 "1פסולת נוזלית המיועדת לסילוק ממפעל ,למעט שפכי 1סניטריי;1
"שפכי 1סניטריי 0 "1שפכי 1שמקור 1בשירותי 1סניטריי 1או במטבח של מפעל.

איסורי"
.3

)א(

לא יפעיל אד 1מפעל אלא בהתא 1להוראות תקנות אלה.

)ב( לא ימהל אד 1שפכי 1בשפכי 1או במי 1ולא יגדיל את צריכת המי 1בקו הייצור,
במטרה להקטי 6את ריכוז המזהמי 1שבשפכי.1
לא יזרי 1אד 1שפכי 1אל מיתק 6קד01טיפול אלא לאחר שנקט את כל האמצעי1
)ג(
הסבירי 1להפחתת כמויות השפכי 1במפעל וכ 6למניעה וצמצו 1של סח( ופליטת מזהמי1
מתהלי< הייצור אל השפכי.1
)ד( לא יזרי 1אד 1מחו= למפעלו שפכי 1שלא טופלו במיתק 6קד01טיפול ושריכוז
המזהמי 1שבה 1עולה על האמור בתוספת; ואול 1רשאי הממונה לאשר הזרמת שפכי 1ישירות
למערכת הביוב במקרה שהשפכי 1אינ 1מכילי 1מזהמי 1בריכוז העולה על האמור בתוספת ואי6
חשש לכ<.
)ה( נוס( על האמור בתקנת משנה )ד( ,לא יזרי 1אד 1מחו= למפעלו שפכי 1שריכוז
המזהמי 1בה 0 1למעט הריכוז המרבי של מוצקי 1מרחפי 0 1עולה על האמור בתוספת לתקנות
אלה; לעני 6תקנת משנה זו" ,מפעל"  0כהגדרת "מפעל" בתקנה  0 2וכ 6כל מקו 1שבו מעבדי 1או
מייצרי 1מוצרי 1או נותני 1שירותי ,1באופ 6הגור 1להזרמת שפכי ;1ואול 1רשאי הממונה לאשר
ריכוז מרבי העולה על האמור בתוספת לתקנות אלה ,א 1שוכנע כי מפעל משתמש בטכנולוגיה
הטובה והזמינה ביותר.
לא יסלק אד 1בוצה ממפעלו אלא בהתא 1להוראות תקנות רישוי עסקי) 1סילוק
)ו(
פסולת חומרי 1מסוכני ,(1התשנ"א.19900

תשתית למניעת זיהו"
.4

מפעיל יתקי 6ויפעיל במפעלו תשתיות למניעת זיהו 1מי 1וקרקע כמפורט להל:6
) (1קווי הייצור ומיתקני קד01טיפול ימוקמו במבנה מקורה ,מוגני 1מפני גש1
ומנוקזי 1כמפורט בתקנה זו;
) (2מאצרה תהיה מורכבת ממשטח ודפנות שעשויי 1מחומר אטו 1ועמיד בפני קורוזיה
וחלחול ,ותותק 6באופ 6המונע דליפות;
) (3מכל המצוי בקו ייצור )להל 0 6מכל( יותק 6בתו< מאצרה שנפחה גדול ב 010%לפחות
מנפח המכל הגדול המצוי בה ,ואול 1מכל המכיל דטרגנטי 1או המשמש לשטיפה לאחר
טיפול פני שטח ,אינו חייב להיות מותק 6בתו< מאצרה;
) (4מכל יותק 6על מיתק 6הגבהה באופ 6שיאפשר מעקב אחר אפשרות של דליפה ממנו;
לחילופי ,6יהיה המכל עשוי מרצפה ודופ 6כפולי ,1באופ 6המאפשר בקרה לכל אפשרות של
דליפה מהדופ 6והרצפה הפנימיי 1אל הדופ 6והרצפה החיצוניי 1של המכל;
) (5בי 6המכלי 1בקו הייצור יותקנו אמצעי 1למניעת טפטו( נוזלי 1בעת העברת מוצר
ביניה;1
) (6מאצרה שבה מכל המכיל תמיסה חומצית ,תופרד ממאצרה שבה מכל המכיל תמיסה
ציאנידית ,באופ 6המונע מגע בי 6שתי התמיסות;
) (7רצפת אול 1הייצור תהיה עמידה בפני קורוזיה ואטומה לחלחול ,ויותקנו בה
שיפועי 1או תעלות ניקוז המבטיחי 1כי כל נוזל המצוי על הרצפה ינוקז לתהלי< הטיפול
המתאי 1במיתק 6קד01הטיפול באופ 6המונע מגע בי 6תמיסה ציאנידית לבי 6תמיסה
חומצית;
) (8צינור המוביל שפכי 1למיתק 6קד01הטיפול יהיה קבוע ועמיד מפני קורוזיה; הצינור
יהיה עילי או מונח בתעלת בטו 6המצופה בחומר עמיד מפני קורוזיה או בתו< צינור
המאפשר מעקב לגילוי דליפה ממנו;
)(9

צנרת השפכי 1הסניטריי 1תחובר לאחד מאלה:
)א(

מערכת הביוב  0באופ 6ישיר;

)ב( צנרת השפכי ,1אחרי מיתק 6קד01טיפול ואחרי מקו 1הדיגו 1לשפכי1
מטופלי.1

זיהו" קרקע
)א( התעורר אצל הממונה חשד סביר לזיהומה של קרקע הנמצאת בקרבת מפעל ,רשאי
.5
הוא להורות למפעיל המפעל האמור או למפעל שסביר כי מקור הזיהו 1נעו= בשפכיו ,לבצע
דגימות קרקע בהתא 1להנחיותיו; לא ביצע המפעיל כפי שהורה לו הממונה ,רשאי הממונה לבצע
דגימה כאמור.
)ב( התגלו מזהמי 1בקרקע ,בי 6כתוצאה מדגימה כאמור בתקנת משנה )א( ובי 6בכל דר<
שהיא ,יסלק המפעיל את הקרקע המזוהמת לאתר המיועד לכ< לפי הוראות הממונה.

מערכת שטיפה
.6

)א(

שטיפת מוצר לאחר טיפול פני שטח תבוצע במערכת שטיפה שהיא אחת מאלה:
)(1

מערכת שטיפה נגדית המורכבת משלושה שלבי שטיפה נפרדי;1

) (2מערכת שטיפה נגדית המורכבת משני שלבי שטיפה נפרדי 1לפחות ,ועוד שלב
שטיפה נוס( שבו ימוחזרו מי השטיפה.
)ב( על א( האמור בתקנת משנה )א( ,רשאי הממונה לאשר מספר שלבי שטיפה קט 6יותר
א 1מתקיי 1אחד התנאי 1האלה:
) (1תותק 6ותופעל מערכת שטיפה שתביא לצמצו 1של מעל  90%בכמות מי
שטיפה ,ביחס לכמות מי שטיפה הנדרשת משימוש במערכת שטיפה שבה שלב
שטיפה אחד בלבד;
) (2תותק 6ותופעל מערכת למיחזור שפכי 1באופ 6שתאפשר צמצו 1של מעל 90%
בכמויות השפכי 1ביחס לאלו הנוצרות כתוצאה משימוש בשלב שטיפה אחד בלבד
בקו הייצור;
) (3תותק 6ותופעל מערכת למיחזור או סילוק של מזה 1בשפכי 1באופ 6שתקטי6
את ריכוז המזה 1בשיעור של מעל  90%ביחס לריכוז שמפורט בתוספת.
האמור בתקנת משנה )א( לא יחול על קו ניסוי מעבדתי; לעני 6תקנת משנה זו" ,קו
)ג(
ניסוי מעבדתי"  0קו ייצור שנועד לבדיקת תהליכי ציפוי שוני 1באופ 6ניסויי ואשר נפח המכלי1
שבו לא עולה על  20ליטר.
)ד( על א( האמור בתקנה זו ,רשאי הממונה לאשר מערכת שטיפה אחרת ובתנאי שהוכח
להנחת דעתו שאי 6בכ< סכנה לזיהו 1מקורות מי.1

מערכות בקרה לכמות מי שטיפה
בקו ייצור הבנוי כאמור בתקנה )6א() ,(1תבוקר ותווסת כמות מי השטיפה בתהלי< השטיפה
.7
באמצעות מערכת פיקוד המתואמת לכמות הייצור או כמות המי 1הנצרכת לשטיפה.

שימוש ממוש 9בתמיסת מרוכזות
מפעיל יתקי 6את כל האמצעי 1הדרושי 1והישימי 1מבחינה כלכלית כדי לאפשר שימוש
.8
ממוש< ככל האפשר בתמיסות המשמשות לטיפול פני שטח ,ובכלל זה מערכות לסינו ,6מערכות
להפרדת מזהמי 1ומערכות להפרדת שמני 1מהתמיסות המשמשות לניקוי שמני.1

טיפול נוס:
.9

במיתק 6קד01טיפול ,יטופלו זרמי השפכי 1האלה כמפורט להל:6
) (1שפכי 1המכילי 1ציאנידי 0 1יטופלו בשלב נפרד לפירוק הציאנידי 1ויוזרמו להמש<
טיפול במיתק 6קד01הטיפול;
) (2שפכי 1המכילי 1כרו 1שש ערכי  0יטופלו בתהלי< לסילוק כרו 1שש ערכי או לחיזור
לכרו 1שלוש ערכי בשלב נפרד ויוזרמו להמש< טיפול במיתק 6קד01הטיפול;
) (3שפכי 1המכילי 1שמ 6מינרלי  0יטופלו במפריד שמ 6ויוזרמו להמש< טיפול במיתק6
קד01הטיפול;
) (4שפכי 1המכילי 1קומפלקסי 1מתכתיי 1או המכילי 1חומרי 1העלולי 1ליצור
קומפלקסי 1מתכתיי 0 1יטופלו באופ 6המאפשר את תפקודו התקי 6של מיתק 6קד01
הטיפול.

טיפול בשפכי" המכילי" קדמיו"
 .10מפעיל שמפעלו מזרי 1שפכי 1שמקור 1בתהלי< ציפוי בקדמיו 1יאסו( את השפכי 1בנפרד
משאר שפכי המפעל ,ולא יזרימ 1מחו= למפעל אלא לאחר שבדק כי ריכוז הקדמיו 1בשפכי1
שטיפל בה 1אינו עולה על הער< המפורט בתוספת.

מיתק; קד"1טיפול
.11

)א(

מיתק 6קד01טיפול 0
)(1

יוק 1באופ 6שאינו מאפשר חדירת מי גש 1או מי נגר לתוכו;

)(2

יונח במאצרה בעלת קיבולת לקלוט את נפח המכל הגדול שבמיתק;6

)(3

יכיל מערכת לסינו 6שפכי.1

)ב( מיתק 6קד01טיפול שיש בו מכל חפור בקרקע  0המכל יותק 6בשיטה של מיכול משני,
כאשר המכל החיצוני מותק 6מחומר קשיח ,עמיד בפני חומרי 1מאכלי 1ובפני חלחול ,ובתוכו
מותק 6מכל משני באופ 6המאפשר בקרת דליפה ,ברווח בינו לבי 6המכל החיצוני ,באופ 6ויזואלי או
באמצעות גשש המתריע אוטומטית על דליפה ,והכל כדי להבטיח כי תחתית המכל החיצוני תהיה
יבשה בכל עת.

חלקי חילו :למיתק; קד"1הטיפול
.12

מפעיל יחזיק בכל עת במפעל חלקי חילו( זמיני 1ושמישי 1למיתק 6קד01הטיפול ובכלל זה 0
)(1

משאבת מינו 6לכימיקלי 1המשמשי 1לטיפול בשפכי המפעל;

) (2אלקטרודת הגבה ,ובמיתק 6שבו עורכי 1תהלי< של חיזור כרומאטי 1ופירוק
ציאנידי 1ג 1אלקטרודת חיזור0חמצו;6
)(3

משאבה  0במיתק 6שבו יש שימוש במשאבות.

מערכות בקרה לאיכות קולחי" ושפכי"
) .13א( במכל לשיקוע מתכות כבדות המותק 6במיתק 6קד01הטיפול ,ובמוצא מיתק 6קד01
הטיפול ,יותק 6מכשיר לבדיקת חומציות הקולחי ,1ובמפעל שכמות הקולחי 1שבו עולה על 2
מטרי 1מעוקבי 1בשעה כלשהי ,יותקנו ג 1רשמי 1רציפי 1לחומציות השפכי.1
)ב( במפעל ,שספיקת השפכי 1המכילי 1ציאנידי 1או כרומאטי 1שבו עולה על ס< של 2
מטרי 1מעוקבי 1בשעה נתונה כלשהי ,יותק 6במיתק 6קד01הטיפול רש 1פוטנציאל חיזור0חמצו.6
הממונה רשאי להורות למפעיל להתקי 6רשמי ער< הגבה ופוטנציאל חיזור0חמצו 6ג1
)ג(
כאשר ספיקות שפכי 1של המפעל נמוכות יותר מהאמור בתקנות משנה )א( ו)0ב( במידה שקיי1
חשש סביר לדעתו של הממונה כי המפעל אינו עומד בריכוזי המזהמי 1המפורטי 1בתוספת.

תקלה במיתק; קד"1טיפול
 .14אירעה תקלה במיתק 6קד01טיפול ,תופסק מיד הזרמת שפכי 1מהמפעל; בתקנה זו,
"תקלה" לרבות 0
)(1

הפסקה בזר 1החשמל באופ 6הגור 1או העלול לגרו 1לפגיעה בטיפול בשפכי;1

)(2

פעילות לקויה של משאבות המינו 6לכימיקלי 1או של המשאבות להעברת שפכי;1

)(3

אי הזרמת כימיקלי 1הנחוצי 1לטיפול בשפכי;1

)(4

תפקוד לקוי של מערכת בקרה;

)(5

כשל אחר בפעילות מיתק 6קד01הטיפול.

דיגו" שפכי"
) .15א( מפעול יבצע ,לפי דרישת הממונה או רשות הרישוי ולא פחות מפעמיי 1בשנה בהפרש
של שישה חודשי ,1דיגו 1שפכי 1במוצא מיתק 6קד01הטיפול לצור< אנליזה מעבדתית למציאת
מזהמי 1בתהלי< הייצור; הדגימה תבוצע על ידי מי שיכול לבצעה באופ 6מיומ ,6ותוצאות
האנליזה יועברו בתור  14ימי 1לממונה ולרשות הרישוי.
)ב( לש 1דיגו 1שפכי ,1יוזרמו שפכי מיתק 6קד01טיפול לאחר סינו 6דר< מכל ,שקיבולו
ככמות ספיקת הקולחי ,1במש< שעתיי 1או  10מטרי 1מעוקבי ,1לפי הקט 6יותר ,ואשר לא יפחת
מחמש מאות ליטר.

עונשי;
.16

העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו  0כאמור בסעי( 20כא לחוק המי.1

תחילה
) .17א( תחילת 6של תקנות אלה שלושה חודשי 1מיו 1פרסומ) 6להל 0 6יו 1התחילה( ,ואול1
מפעל שבו קו ייצור קיי ,1יו 1התחילה יהיה כאמור להל:6
)(1

תקנה  0 13שני 1עשר חודשי 1מיו 1התחילה;

)(2

תקנות  10 ,7ו 0 011שמונה עשר חודשי 1מיו 1התחילה;

)(3

תקנה  0 (1)4עשרי 1וארבעה חודשי 1מיו 1התחילה;

) (4הוראות תקנה  0 (2)4לאיטו 1משטח המאצרה בלבד;  (7) ,(4)4ו (8)0ותקנה 0 6
ארבע שני 1מיו 1התחילה;
) (5עמידה בריכוז מוצקי 1מרחפי 1כמפורט בתוספת  100 0מיליגר 1לליטר ביו1
התחילה 60 ,מיליגר 1לליטר שנתיי 1מיו 1התחילה ,ו 030מיליגר 1לליטר ארבע
שני 1מיו 1התחילה.
)ב( על א( האמור בתקנת משנה )א( ,תחילתה של תקנה )3ה( ,לגבי בתי חולי 0 1תשעה
חודשי 1מיו 1התחילה.

תוספת
)תקנות )3 ,2ד( ו)0ה()6 ,ב())13 ,10 ,(3ג( ו(017

ריכוזי" מרביי" של מזהמי"

מזה"

ריכוז )מיליגר" לליטר(

ארס6

0.1

אב=

 3.0או הריכוז במי 1המסופקי 1למפעל בתוספת
מיליגר 1לליטר לפי הגבוה מבי 6השניי1

בדיל

2.0

חמר6

25.0

כס(

0.1

כספית

0.05

כרו 1שלוש ערכי

0.5

כרו 1שש ערכי

0.1

ניקל

0.5

מוליבד6

0.15

עופרת

0.5

3.0

מזה"

ריכוז )מיליגר" לליטר(

קדמיו1

0.1

קובלט

1.0

מוצקי 1מרחפי1

30

שמ 6מינרלי

20

כלל פחמימני 1הלוגניי 1מומסי1 ) 1
 (DOXמבוטא ככלורידי1
ציאנידי 1כללי

0.5

כלור חופשי

0.5

נחושת

 1.0או הריכוז במי 1המסופקי 1למפעל בתוספת  1.0לפי
הגבוה מבי 6השניי1

מנג6

 1.0או הריכוז במי 1המסופקי 1למפעל בתוספת  0.5לפי
הגבוה מבי 6השניי1

כ"ה באלול התש"ס ) 25בספטמבר (2000
דליה איציק
השרה לאיכות הסביבה
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