
 

 

 

 

ד"תשע,אלול'א
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לעסקים טעוני  -"מי הוד השרון"-והביוב  של תאגיד המים  דרישות

 בהוד השרון עסקים רישוי חוקלפי  –רישוי

 חקיקה רלוונטית:

(1חוק)1968-ח"תשכ,עסקיםרישויחוק .1

(1צו)2013-ג"התשע(רישויטעוניעסקים)עסקיםישוירצו .2

 (2החוק)2001–אחוקתאגידימיםוביוב,התשס" .3

(.3 החוק)1962-ב"תשכ(ביוב)המקומיותהרשויותוקח .4

(שתיהמיומיתקנימי־שתיהשלהתברואיתאיכותם)העםבריאותתקנות .5 -ג"התשע,

(1תקנה)2013

(2תקנה)1992-ב"התשנ(,חוזרתמיםזרימתמונעמכשירהתקנת)העםבריאותתקנות .6

(3תקנה)1981-א"התשמ(,להשקיההמיועדיםשופכיןמיטיהור)העםבריאותכללי .7

 (4תקנה)2010-ע"התש,(שפכיםלטיהורוכלליםקולחיןמיאיכותתקני)העםבריאותתקנות .8

 (1כללים)2014-ד"תשע(,יובהבלמערכתהמוזרמיםמפעליםשפכי)וביובמיםתאגידילליכ .9

-ע"תש(,ביובאומיםמערכותוהקמתוביובמיםלשירותיתעריפים)וביובמיםתאגידיכללי .10

 (2כללים)2009

במיםמרוצפיםמשטחיםולשטיפתרכבלרחיצתכללים)המיםתקנות .11 –א"התשס(,

 (5תקנה)2001

.תקנותבריאותהעם:12

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_001.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/General/klali20.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/235_079.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213_025.htm
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut31.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/tavru03.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut01.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/501_044.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/500_252.doc
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM08.pdf


 

 

 

 

-ג"התשע(שתיהמיומיתקנימי־שתיהשלהתברואיתאיכותם)העםבריאותתקנות .א

(.6תקנה)2013

.(7תקנה)1992-ב"התשנ(חוזרתמיםזרימתמונעמכשירהתקנת)העםבריאותתקנות .ב

.(8תקנה)1981-א"התשמ(להשקיההמיועדיםשופכיןמיטיהור)העםבריאותכללי .ג

תקנה)2010-ע"התש(שפכיםלטיהורוכלליםקולחיןמיאיכותתקני)העםבריאותתקנות .ד

.(9

במיםמרוצפיםמשטחיםולשטיפתרכבלרחיצתכללים)המיםתקנות .ה –א"התשס(

 .(10תקנה)2001

.אתר רשות המים הכולל קבצי חקיקה ותקנות בנושאלקישורמצ"ב

 

 :ת מושגיםהגדר

תעשייה–שפכי תעשייה שפכי סניטארים( לא נוזליםהמוזר)שפכים םמיהינם

תעשייה מפעלי מעסקיםאו ,פליטותכתוצאהשל יצור תהליכי

אושטיפהשלמוצריםהמיוצריםאונמכריםבעסקאותניקיונו

 זו הגדרה במפעל.  נוזלים על חלה תעשייה,המוזרמיםממפעלי

שונות, מרפאות מעבדות, ומוסכים,  הסעדה  עסקי מכבסות,

.מתקניחקלאותוכו

האדם–שפכים סניטריים שימושי ומקורם הביוב למערכת המוזרמים שפכים

.התעשייתייםלצרכיוהפרטיםואינםמוגדריםבהגדרותהשפכים

המז"ח–מז"ח הציבורית. המים למערכת מים של חוזרת זרימה למניעת מתקן

מבנהמותקןבכניסהלמערכתאספקתהמיםהפרטית)תעשיה,חקלאות,

רטי(עלפיהתקנות.אתהמז"חישלהתקיןולבדוקאתכשירותוציבור,פ

תנאיהינוע"ימשרדהבריאות.התקנתהמז"ח"ע"י"בודקמז"חמורשה

.4ברישויעסקיםוקבלתטופס

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut31.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/tavru03.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut01.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM08.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx


 

 

 

 

הסניטרים -מט"ש השפכים מוזרמים אליו מתקן בשפכים, טיפול מתקן

הנאספיםוהתעשייתיים הומובלים שטח מכל הביוב שלבצנרת שיפוט

העיר במט"ש ומטופלים. בהשפכים כקולחין ומוזרמים הנדרשתאיכות

 בתקנותועלפיכלדין.



 כללי 

ההינ )להלן "התאגיד"(  בע"מ מי הוד השרון .1 מיםמההוקשחברה חוקתאגידי מתוקף

עלתכנון,ביצועואחזקהשלמשקהמיםנהאמו.החברה(2החוק)2001–אוביוב,התשס"

שאחריותאספקתבתחוםשיפוטשלעירייתהודהשרוןלמעטהאזורים,והביובבהודהשרון

אךהאחריותעלסילוקהביובוהטיפול,תהמיםמבועוכפרהדרוהמיםאליהםהינהשלאגוד

 .בהםהינהעלהתאגיד

 .2 כל מפעלעסקפרט, או "עסק"( להה)להלן מבקש תחבר הביוב הציבוריתלמערכת

אתר)תאגיד"מיהודהשרון"ממראשובכתבלקבלאישורחייבבאחריותמיהודהשרון(ש)

.(אינטרנט

 
 .3 נעשהשימושבכלעסקבו )מי שופכין להיותמחוברמיםוישצורךבסילוקמי חייב ביוב(,

 .שלמיהודהשרוןהעירוניתהציבוריתלמערכתהביוב

רישוי" .4 "בר עסק עסקיםרישויוקח) כל טעוניעסקים)עסקיםרישויצו-ו1968-ח"תשכ,

 נדרשלקבלאתאישורמיהודהשרוןבע"מ.( 2013-ג"התשע(רישוי

כמפורט ואיכותם לצרכנים המים אספקת מערכת של תקינותה על לשמור מנת על זאת כל

סביבתיתבסביבהבתקנותוכןעלסילוקהביובוהובלתולמט"שבמטרהמנתלמנועכלפגיעה

 ושמירהעלאיכותהחיים.

 

 אחריות מי הוד השרון 

נקודתהתחברותלרשתאספקתמיםונקודתהתחברותלמערכתלכלעסקאתהתאגידיגדיר .1

 שעליונדרשלהתחברעלפיכלדין.הציבוריתהולכתהשפכים

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/235_079.htm
http://www.mei-hodhasharon.co.il/
http://www.mei-hodhasharon.co.il/
http://www.mei-hodhasharon.co.il/
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_001.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/General/klali20.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/General/klali20.pdf


 

 

 

 

 
ואם,ידיהתאגידעלאם,שכלעסקשמסופקיםלומיםשפיריםהינהאחריותושלהתאגיד .2

 .(יהיהמחוברלמערכתהביובהעירוניתצורךבסילוקמישופכין)מיביובממקוראחרויש

אחריותהתאגידלטפלבשפכיהעסקיםבהתאםלנדרשבתקנותועלפיכלדיןובתנאישעמדו .3

 באיכותכמפורטבתקנות.

  
 רישיון המבקש עסק אחריות ודרישות מ 

 :ק חייב לעמוד בדרישות הבאותכל עסק המבקש רישיון עס

 .1 עסק כל לרישיון  החוק פי על הנדרש עסקיםרישויוקח)עסק רישויצו-ו1968-ח"תשכ,

רישויטעוניעסקים)עסקים (2013-ג"התשע( המים רשות בדרישות לעמוד להרכבחייב

(,הביובלמערכתהמוזרמיםמפעליםשפכי)וביובמיםתאגידיכלליבבנוסףלמפורטשפכיםה

 (.הכללים)2014-ד"תשע

 
(רישויטעוניעסקים)עסקיםרישויצו-ו1968-ח"תשכ,עסקיםרישויוקחב עסק)כהגדרתוכל .2

לו"כתנאיםמיוחדיםלרשיוןעסק"( 2013-ג"התשע חייבלעמודבתנאיםהמפורטיםשנתנו

עלידיהמשרדלהגנתהסביבהומשרדהבריאות.

 
כלעסקהמגישבקשהלרישיוןעסקיידרשלהציג,לאישורהתאגיד,אתתוכניתהסניטארית .3

 שבהישלסמןאתהפרטיםהבאים:

 
המים .א מד ומפרט המים חיבור העסקהמתאינקודת לצרכי מןם שהתקבלו )לאחר

 .התאגיד(

 
)אםנדרש(מיקומוונתוניםטכנייםאודותיו.:מפרידהשומנים .ב

 
ה .ג מיקום )המכשיר חוזרת זרימה אודותיו.(מז"חמונע טכניים נדרשונתונים ע"י)אם

(התאגידאורשותאחרתולאחרתאוםעםהתאגיד


הול .ד למערכת וחיבורו קדם טיפול מתקן אומיקום יצור )מפעלי העירונית השפכים כת

עסקיםנדרשים(.



http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_001.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/General/klali20.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/General/klali20.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/501_044.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_001.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/General/klali20.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/General/klali20.pdf


 

 

 

 

בהתאםלמפורטמתהליכיהיצוראוהשרותהניתןע"יהעסקצפויהתעשיישפכיהרכב .ה

.(1הכללים)


 .ו את לדגום ניתן בה מהעסק ביציאה דיגום שוחת השפכיסימון לאה"התעשייה

נקודתדיגוםבמוצאסניטארים"אובעסקיםשבהםאיןהפרדהביןהזרמיםשלהשפכים,

.כלזאתכפישנקבעע"יהתאגידהעסק


)עלהעסקלוודאכיסימוןמערךהניקוזבעסקוחיבורולמערכתסילוקהניקוזהעירונית. .ז

 איןחיבורביןמערכתהניקוזומערכתסילוקהשפכים(.


(לכבאותוהצלההארציתאתרהרשות)רךכיבויהאשבעסק.מע .ח

 
  דרישות לסוגי העסקים הנדרשים רישוי

 

לתאגידיצורמפעלי  .1 להגיש מחויבים מטעמו למי או תהליךפרשה את המפרטת טכנית

 או תעשייה שפכי סניטארים"איסוף לא "שפכים בהם שהשפכיםוטיפול התחייבות וכן

כלליבכמפורטםלהזרמהלמערכתהביובהעירוניתיעמדובערכיההזרמההמותריהמטופלים

 .(1הכללים)2014-ד"תשע(,הביובלמערכתהמוזרמיםמפעליםשפכי)וביובמיםתאגידי

 .אגידהינותנאילמתןרישיוןעסקהפרשההטכניתתבדקעלידיהתאגידואישורהע"יהת

 

:עסקים  .א שחיה,הכוללים בריכות מכבסות, מכוניות, לשטיפת מתקנים מוסכים,

וס,כלמפעליהייצור,תחנותדלק,עסקיםמקוואות,מקומותבהםמותקןג'קוזי,בתידפ

מעבדותבהםיששימושבגפ"ם פחממני(, גז ) לסוגיהן אוכל, מרפאותבתי סוגי, וכל

ה העירוניתעסקים הביוב הולכת למערכת סניטארים" "לא שפכים פיהמזרימים על

 .מפרידשומניםיביםבהתקנתהפרטיםהבאים:יחקביעתהתאגידאוכלגורםאחר


 המותקןעלמערכתהמיםבכניסהלעסק.מכשירמונעזרימהחוזרת)מז"ח( .ב

 
חייבים .2 מכוניות לשטיפת  עסקים )לעמוד המים בתקנות ולשטיפתכללים רכב לרחיצת

 המחייבותביןהשאר:(2001-אמשטחיםמרוצפיםבמיםהתשס"


לצרכישימוש .א המים מרשת זורמים במים שימוש ואיסור שטיפה מי למיחזור במתקן

 שטיפתהרכב.

 

http://www.nevo.co.il/law_word/law01/501_044.doc
http://www.102.gov.il/ConstructionNBusiness/BusinessLicensing/Pages/Shalhevet2.aspx?CategoryTypeID=2
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/501_044.doc
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM08.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM08.pdf


 

 

 

 

 מיהשטיפהינוקזולמתקןמיחזורושאריותהמיםיתועלולמערכתהביובשלהעסק. .ב

 
 נתמפרידשומןומז"ח.העסקחייבבהתק .ג


 בחומרים מסוכנים:  עסקיםבהםיששימוש .3


 .א לשפוך מוחלט איסור אחריםשפכיםחל חומרים או מסוכנים חומרים המכילים

במערכתנפרדתולפנותםלאספם.חובתבעלהעסקלמערכתהביובהמוגדריםבתקנות

תוךהמצאתאישורלהגנתהסביבההמשרדאוכלאתראחרהמאושרעלידילרמתחובב

 .לתאגידהפינוי

 
שטיפהממערכתהביובעלמנתלמנועאתהחששההעסקנדרשלנתקאתמערכתהניקוזו .ב

 .הציבוריתלהזרמתשפכיםהמכיליםחומריםמסוכניםלמערכתהביוב

 
 מערכת כיבוי אוטומטית )ספרינקלרים(: עסקיםעם .4

 
חייבבחיבור,מתזים)ספרינקלרים(כלעסקהחייבבהתקנתמערכתכיבויאוטומטיתשל .א

 (.אתרהרשותהארציתלכיבויוהצלה)לקומיםלפידרישותכיבויאש


ויבבמז"ח.כלעסקהמותקנתבומערכתכיבויאשאוטומטיתמח .ב



  הוראות כלליות 

 
עלהעסקלדאוגלמילויהדרישותהבאות:העסקלאחרקבלתרישיון


.אישורתקינותממתקיןמז"חיםמוסמךאחתלשנהעלהעסקלהגישלתאגיד .1


לנהלפנקסבדיקותשבויירשמותאריכיהבדיקותשלהמז"ח,תוצאותיהן,שמועלהעסק .2

וחתימתושלהמתקיןהמוסמך.

 
קבוע.העסקבאופןמתקןמפרידשומניםעלהעסקלתחזקאת .3

 

http://www.102.gov.il/ConstructionNBusiness/BusinessLicensing/Pages/Shalhevet2.aspx?CategoryTypeID=2


 

 

 

 

,עלידימובילמורשהמהעסקיעשהממפרידהשומניםאומכלמיכלאחרפינויהשומנים .4

שומניםעלפיהתקנותועלבשומניםלקליטתמתקןמורשהעלפיהחוקוהשומניםיפונול

 פיכלדין.

 
השומניםלבצערישוםמסודרשלפהעסקמתחייב .5 דרישהינויי .ולהציגםלתאגידעלפי

 .שלוש שניםקבלותעלהפינויישמרובעסקבמשך



מתחייבלבצעעסקהנדרשלפנותאתשפכיולאתרמורשה)רמתחובבאוכלאתראחר( .6

ולהציגםלתאגידעלפידרישה.קבלותעלהפינויישמרוהשפכיםרישוםמסודרשלפינויי

 .םשלוש שניבעסקבמשך



 
 על פי התקנות וכל דיןדיגום שפכי העסק

 
אתר)שנתיתהמאושרתע"יהמשרדלהגנתהסביבהדושפכיהעסקידגמועלפיתוכנית .1

 .לינואר15-ותפורסםאחתלשנהעדה(המשרד

 

יוםמקבלתהודעת21שנתנהלוע"יהתאגידתוךכלעסקרשאילערערעלתוכניתהדיגום .2

כלזאתבהתאם למערכתהמוזרמיםמפעליםשפכי)וביובמיםתאגידילליכלהתאגיד,

 .(1תקנה)2014-ד"תשע(,הביוב

 
 .3 בכפוף יתבצע למערכתהמוזרמיםמפעליםישפכ)וביובמיםתאגידילליכלהדיגום

 .מעתלעתהמתעדכנת(1התקנה)2014-ד"תשע(,הביוב

 
 .4 העסק בעלויות יישא שמוגדרת כפי מפעליםשפכי)וביובמיםתאגידילליכבהדיגום

 .(1התקנה)2014-ד"תשע(,הביובלמערכתהמוזרמים

 
ידו .5 על שהוזרמו חריגים/אסורים בשפכים טיפול בגין התאגיד בעלויות יישא העסק

 המפורט פי על העירונית הביוב מפעליםשפכי)וביובמיםתאגידילליכבלמערכת

 (1התקנה)2014-ד"תשע(,הביובלמערכתהמוזרמים
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להורידאתאחריותושלהעסקלמניעתהזרמתשפכיםחריגיםאו4איןבמפורטבס"ק .6

(,הביובלמערכתהמוזרמיםמפעליםשפכי)וביובמיםתאגידילליכאסוריםכהגדרתם

ואינופותרומחובתהעמדתולדיןאוכלפעולהחוקיתאחרתבגין(1התקנה)2014-ד"תשע

 פעולתוזו.
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