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  תאגיד מי� רמלה
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תחו� החברה המוזרמי� תוכנית ניטור דו שנתית לבדיקת איכות שפכי המפעלי� בתבוצע  2014

תכלול את כל התורמי� אשר יש בה� פוטנציאל לזיהו� בהתא� למגזרי� אשר  למערכת הביוב
   .השוני� �התעשייתיי

  :כוללת התוכנית
  בחלוקה למגזרי� תעשייתיי� פוטנציאליי� מזהמי� מפעלי� רשימת 
  תעשייתיי� בשפכי� כימיות לאנליזות ניטור תוכנית 
  התעשייה סוג לפי ופיקוח ניטור הוראות 
  העירונית הביוב למערכת תעשייתיי� שפכי� להזרמת תקני� 

  
איכות� של שפכי תעשייה משתנה בהתא� לסוג התעשייה וסוג תהלי� הייצור במפעל. בשל 
החשש כי השפכי� עלולי� להכיל מזהמי� באיכות החורגת מהתקני� המותרי� בחוק וכי חריגות 

ת כוכ% להווה מפגע למער במכוני טיהור השפכי�הביולוגיי�  אלה עלולות לפגוע בתהליכי הטיפול
כנית ניטור מסודרת ולבדוק באופ� מקי� את תורמי השפכי� החשודי� ש לפעול על פי תי, הביוב

  כמזהמי� פוטנציאליי�.
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 1. איכות
 

  פוטנציאליי� מי�מזה מפעלי� רשימת 1.1
  

  בעלי פוטנציאל זיהו� ומשקאות מזו�רשימת מפעלי� בסקטור מפעלי  – 1טבלה 
  כתובת  ש� בית העסק  מס"ד

צריכת מי� 
שנתית 
  (מ"ק)

 כמות
דיגומי� 

  תשנתי
  סוג הדיגו�  פרמטרי� לדיגו�

  4  2,221  רמלה', א תעשיה אזור  מ"בע רוקחמ�  1

 מ"מ, ער� הגבה, צח"כ, שמני� ושומני�,
  אקראי  , נתר�, חנק� קלדהל, זרח� כלליי�לורידכ

  4  1,026  רמלה', ב תעשיה אזור  חלווה תעשיות עד�  2

  4  921  רמלה, היצירה' רח  מ"בע ישראל מילס גנרל  3

 אזור, 13 היצירה  קרלו מונטה  4
  4  2,056  רמלה א', התעשייה

  
  נציאל זיהו�רשימת מפעלי� בסקטור מפעל תעשייתי מזו� בעלי פוט – 2טבלה 

  כתובת  ש� בית העסק  מס"ד
צריכת מי� 

שנתית 
  (מ"ק)

 כמות
דיגומי� 

  תשנתי
  סוג הדיגו�  פרמטרי� לדיגו�

  ד.ת', ב התעשייה אזור  מ"בע פוליבה  1
  4  14,160  רמלה 672

, מ"מ, ער� הגבה, VSS שמני� ושומני�,
, נתר�, חנק� קלדהל, י�כלורידצח"ב,  צח"כ,

  בדות, סריקת מתכות כזרח� כללי
  אקראי
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  מפעלי� בסקטור מפעלי כימיה בעלי פוטנציאל זיהו� רשימת – 3טבלה 

  כתובת  ש� בית העסק  מס"ד
צריכת 
מי� 

שנתית 
  (מ"ק)

כמות 
דיגומי� 

  שנתית
  סוג הדיגו�  פרמטרי� לדיגו�

 דבקי� ייצור – שיווק. צ.א  1
  6  450  רמלה', ב. ת.א  מ"בע

סריקת מתכות כבדות, צח"כ, צח"ב, שמ� 
, כלורידי�, VSSנרלי, ער� הגבה, מ"מ, מי

�פחמימני� הלוגני� מומסי� )DOX 
ככלורידי�), חנק� קלדהל, זרח� כללי, 

VOC ,VOC's  

  אקראי

  

  רשימת מתחמי� מסחריי� בעלי פוטנציאל זיהו� – 4טבלה 

צריכת מי�   מהות בית העסק  כתובת  ש� בית העסק  מס"ד
  שנתית (מ"ק)

דיגומי�  כמות
סוג   לדיגו�פרמטרי�   תשנתי

  הדיגו�

 ברמלה לדלק תחנה  1
  מ"בע

 רמלה, 6 הרצל' שד
: דואר למשלוח כתובת
. ד.ת צבי ניר מושב

  291500: מיקוד 297

מתח� הכולל 
תחנת תדלוק, 

מוסכי�, 
מסעדה, חנות 

  נוחות

679  6  

, כבדות מתכות סריקת, מינרלי שמ�, בהגער% ה
, כלוריד, ושומני� שמני� צח"כ, צח"ב, ,VSSמ"מ,
 דטרגנטי� נוניוני�,, �אניוני דטרגנטי�, ר�נת

MTBE , סריקה דו שנתית כמותית שלVOC ו� 
VOC's  אקראי  

 אחזקות צי�. ר.ע  2
  מ"בע �"נדל

 רמלה, 10 קלאוזנר
  צי� בית

מתח� הכולל 
תחנת תדלוק, 
סופרמארקט, 

  מסעדה

חושב ( *8,700
�1/6לפי צריכה 

1�של  בפועל 12
  )ק"מ 4361

4  
זרח� , קילדהל חנק�, מינרלי שמ�, ושומני� שמני�
, נתר�, כלוריד, pH, COD, TSS, כללי חנק�ככלי, 

�ו VOCסריקה דו שנתית כמותית של  VOC's  
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  מפעלי� בסקטור מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח בעלי פוטנציאל זיהו� רשימת – 5טבלה 

  כתובת  ש� בית העסק  מס"ד
צריכת 
מי� 

שנתית 
  (מ"ק)

 כמות
דיגומי� 

  תשנתי
  סוג הדיגו�  פרמטרי� לדיגו�

' רח' א תעשיה אזור  לטרמפ 
 יגאל קורי�  1
  .רמלה,  8 היצירה

6,105  6  

שמ�  ,, מ"מVSS, סריקת מתכות כבדות
ער" מינראלי (במידה וקיי
 עיבוד שבבי), 


ו VOC, סריקה דו שנתית כמותית של הגבה 
VOC's ,כלורידי#, סולפאט, סולפיד מומס ,
 DOX( מומסי# הלוגני
 פחמימני
 כלל

  צח"כ,  )ככלורידי#

  אקראי

  6  8,212  רמלה' ב תעשיה אזור  ופלדות מתכות כוראיס  2
  6  6,637  רמלה ',ב תעשיה אזור  לגילוו� מפעל איסכור  3

 תעשיות אנוד מטל  4

  6  1,314  רמלה', א תעשיה אזור  מ"בע אלומיניו

 הר' רח ב תעשיה אזור  מתכת מפעלי רינגל. א  5
  6  1,647  עצמו�

  6  1,628  רמלה', א יהתעשי אזור  מ"בע החזקות ברו" מנשה  6

 רחוב – א תעשייה אזור  מ"בע נידקו  7
  6  348  רמלה 17 היצירה
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  בעלי פוטנציאל זיהו� אולמות אירועי�, מסעדות וקניוני�רשימת מפעלי� בסקטור  – 6טבלה 

  כתובת  ש� בית העסק  מס"ד
צריכת 
מי� 

שנתית 
  (מ"ק)

 כמות
דיגומי� 

  תשנתי
  ו�סוג הדיג  פרמטרי� לדיגו�

  4  1,494  רמלה ,1 היצירה  היצירה שופרסל  1

שמני� ושומני�, ער� הגבה, צח"כ, מ"מ, 
  אקראי  כלוריד, נתר�

  4  1,325  רמלה, דטרויט קהילת  מ"בע שמחות קליפסו  2
  4  4,717  רמלה רמלוד קניו�  רמלוד שופרסל  3

' ב קומה' א תעשיה אזור  אליסו� אולמי  4
  4  750  רמלה ,)קט� בניי�(

 הרצל פינת טשרניחובסקי  חוגי. א דולפי� אול#  5
  4  545  רמלה

  4  1,315  רמלה, 6 דטרויט קהילת  אשר אולמי  6
  4  725  רמלה 6 מסריק יא�  חליל מסעדת  7

: מיקוד רמלה 8, היצירה  ערו' שולח� מטעמי  8
72556  520 4  

  4  532  רמלה, 87 הרצל' שד  מ"בע' מהרג מל' מסעדת  9
  4  290  רמלה, 7 דטרויט קהילת  מירס דביט  10
  4  1,139  רמלה, 10 היצירה' רח  לאונרדו אולמי  11
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  כתובת  ש� בית העסק  מס"ד
צריכת 
מי� 

שנתית 
  (מ"ק)

 כמות
דיגומי� 

  תשנתי
  סוג הדיגו�  פרמטרי� לדיגו�

  4  1,190  רמלה, 40 הצופית' רח  רמלוד קניו� קפה קפה  12

שמני� ושומני�, ער� הגבה, צח"כ, מ"מ, 
  אקראי  כלוריד, נתר�

  4  707  רמלה, 58 הרצל' שד  הסולט� מסעדת  13
  4  541  רמלה, 66 הרצל' שד  הלאפה בית  14

(בגט  מרינובסקי שוארמה  15
  4  328  רמלה, 87 הרצל' שד  הזהב)

 קניות % בשכונה יש  16
  4  4,625  רמלה, 1 רזיאל דוד  עזריאלי

  4  5,117  רמלה ,'א תעשיה אזור  יוחננו� סופר  17
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  בעלי פוטנציאל זיהו	 תחנות תדלוקבסקטור  רשימת מפעלי� – 7טבלה 

צריכת מי�   כתובת  ש� בית העסק  מס"ד
  שנתית (מ"ק)

דיגומי�  כמות
סוג   פרמטרי� לדיגו�  תשנתי

  הדיגו�

, סריקה דו , צח"כ, ער� הגבה, MTBEשמ� מינרלי,   4  *1,600  רמלה, 1 דוכיפת' רח  דוכיפת � אלו� דור  2
  VOC's � ו VOCשנתית כמותית של 

  
 הרצל' שד סונול  3

  (כולל שטיפות רכב)
 רמלה 132 הרצל' שד

  4  3,156  קלאוזנר פינת
דטרגנטי�  ,, צח"כ, ער� הגבה, MTBEשמ� מינרלי, 

סריקה דו שנתית  וניוניי�,אניוני�, דטרגנטי� נ
  VOC's � ו VOCכמותית של 

  הערכה לפי קריאת מד אחרונה 
  

  רשימת מפעלי	 בסקטור עיבוד דגי	 בעלי פוטנציאל זיהו	 – 8טבלה 
צריכת מי�   כתובת  ש� בית העסק  מס"ד

  שנתית (מ"ק)
דיגומי�  כמות

סוג   פרמטרי� לדיגו�  תשנתי
  הדיגו�

 תעשיה אזור  שמיר סלטי  1
  4  5,735  מלהר', א

 מ"מ, ער� הגבה, צח"כ, צח"ב, שמני� ושומני�,
, סולפיד , נתר�, חנק� קלדהל, זרח� כלליי)כלוריד

  מומס, מוליכות חשלית
  אקראי

  
  
  
  
  
  
  



7 

  

  בעלי פוטנציאל זיהו� מוסכי� (מכונאות רכב)מפעלי� בסקטור  רשימת –9טבלה 

צריכת מי�   כתובת  ש� בית העסק  מס"ד
  שנתית (מ"ק)

מי� דיגו כמות
סוג   פרמטרי� לדיגו�  תשנתי

  הדיגו�
  4  5,801   רמלה אגד בית  אגד בית  1

ער� הגבה, שמ� מינרלי, סריקת מתכות כבדות, 
  אקראי  VSSמ"מ, 

 רמלה 2036. ד.ת  תעבורה מוס�  2
  4  5,245  7212001: מיקוד

רח'  תעשיה אזור  מ. איציק דיצר  3
  4  629  רמלה ,1 סיקס

 ת”אזוה, 2 שלדג  מ"בע. ד.מ.צ  4
  4  1,245  רמלה

לתקופה, ( 272  רמלה', א תעשיה אזור  מ"בע שילובי% זוקו  5
  4  מד תקול)

, 122/8 הרצל' שד  המרכז מוס�  6
  4  162  רמלה

', א תעשייה אזור  נוסאמוס� פ  7
  4  626  רמלה

 15 קלויזנר יוס+  שלו%. פ  8
  4  164  72432: מיקוד, רמלה

  4    , מלהר הגרדו% עולי  האחי% מוס�  9
  4  1,344  רמלה, 6 התקווה  השפלה רכב פרס  10
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  בעלי פוטנציאל זיהו� סקטור על פי התוספת השלישית הוגדרשעבור� לא נית�  רשימת מפעלי	 – 10טבלה 

צריכת מי	   כתובת  ש	 בית העסק  מס"ד
  שנתית (מ"ק)

דיגומי	  כמות
סוג   פרמטרי	 לדיגו	  תשנתי

  הדיגו	

', א התעשיה אזור  ס"שב  1
(עבור שלוש  4  848,480  רמלה

  נק' דיגו�)

 ,ער� הגבה, מ"מ ,כבדות מתכות סריקת, צח"כ
VSS ,�דטרגנטי�, אניוניי� דטרגנטי�, כלוריד, נתר 

, מינרלי שמ� זרח� ככלי,, קילדהל חנק�, נוניוניי�
 מומסי� הלוגני� פחמימני� כלל, ושומני� שמני�

)DOX �  )ככלורידי

  אקראי

 טמל מפעלי נשר  2
�  מ"בע ישראליי

', ב התעשיה אזור
  4  718,520  רמלה

 ,ער� הגבה, מ"מ ,כבדות מתכות סריקת, צח"כ
 דטרגנטי� ,אניוני� דטרגנטי�, כלוריד, נתר�

 סולפיד, מינרלי שמ�שמני� ושומני�, , נוניוניי�
 מומס

 & ישראל משטרת  3
  4  4,808  רמלה', א תעשיה אזור  הנדסה גדיר

COD ,הגבה, תכבדו מתכות סריקת � מ"מ, ,ער
VSS ,�אנייוניי� דטרגנטי�, כלוריד, נתר ,

  ושומני� שמני�, מינרלי שמ�, נוניוניי� דטרגנטי�

 העור' פיקוד מחנה  העור' פיקוד  4
  4  36,900  רמלה

ער� הגבה,  ,VSSצח"כ,  ,כבדות מתכות סריקת
, קילדהל חנק�, כלוריד, נתר�, מינרלי שמ�, מ"מ

, יוניי�, דטרגנטי� נוניוניי�אנ דטרגנטי�זרח� ככלי, 
סריקה דו שנתית כמותית , MTBE, ושומני� שמני�

  VOC's &ו VOCשל 
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  2015�2016תאגיד מי
 רמלה סה"כ סיווגי תעשייה בתוכנית ניטור  – 11טבלה 

  סה"כ מפעלי
  סיווג תעשייתי  מס"ד

  4  ומשקאותמפעלי מזו�   1
  1  תעשייתי מפעלי מזו�  2
  1  מפעלי כימיה  3
  2  מתחמי� מסחריי�  4
  7  מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח  5
  17  אולמות אירועי� ומסעדות  6
  2  תחנות תדלוק  7
  1  עיבוד דגי�  8
  10  מוסכי�  9
  3  לא הוגדר סקטור בתוספת השלישית   10

  48  סה"כ בתי עסק בעלי פוטנציאל זיהו�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

13 

  

  
  

 הנחיות לדיגו	 שפכי תעשייה 1.2

  :תעשייתיי�שפכי�  לדיגו� הנחיות להל�

  אקראי או מורכב, לפי העניי�. – הדיגו� אופ� �

   4: בשנהמינימלית  דיגו� תדירות �

 מוסמ� – הדוג� מיומנות �

  מוסמכת – המעבדה מיומנות �

 .לפי המגזר �הדיגו� נקודות �

מוצא המפעל: יש לדגו� את זר� מוצא המפעל למערכת הביוב העירונית, הכולל  �
 את הזרמי� הסניטרי� והתעשייתיי�.

יש לדגו� את הזר� המאחד את כל שפכי התעשייה במפעל  תעשייתי אחוד: �
לרבות מערכות לריכו� מי�, נקז דודי קיטור, נקז מגדלי קירור, רכז מסנני�, רכז 
 מתהלי� לייצור מי� נטולי יוני� (אוסמוזה הפוכה) ושפכי� שעברו טיפול מקדי�. 

 ).תעשייתי וביוב סניטרי ביוב( במפעל ביוב זרמי הפרדת קיימת הא� לבדוק יש �

 .תאגיד המי� רמלהל' האנליזות נתוני את להעביר יש �
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 התעשייה סוג לפי פוטנציאל הזיהו� 1.3

   ), קייטרינג, אולמות אירועי�מסעדות כולל( המזו� תעשיית שפכי 1.3.1
 צואלמ נית
 אלו תעשייתיי� בשפכי�. גבוה אורגני בעומס מאופייני� המזו� תעשיית שפכי

 מאכל צבעי, סוכרי�), וכלורידי� נתר
( מלחי�, ושומני� שמני� כגו� מזהמי� של גבוהי� ריכוזי�
 פוגעי� גבוהי� אורגני� עומסי�. סולפידי� של גבוהי� ריכוזי� ג� למצוא נית
 ביקבי�'. וכד

  .השפכי� של והטיהור הטיפול ביכולת

  שפכי מפעלי חומרי בנייה  1.3.2
נייה מאופייני� בעומס אורגני גבוה המתבטא בריכוזי� גבוהי� של עומס שפכי מפעלי חומרי ב

  אורגני, ומלחי� כגו
 נתר
 וכלורידי�.

  ייצור ועיבוד מוצרי מתכת תעשיות שפכי 1.3.3
, שוני� אנאורגאניי� חומרי� ובריכוזי כבדות מתכות בריכוזי מאופייני� אלו תעשיות שפכי

 שגודל� העובדה בשל ייחודית זאת תעשייה. שוני� נרלי�מי ושמני� גבוה אורגני עומס מכילי�
 מאוד גבוה זיהו� פוטנציאל קיי� זאת למרות א� מאוד קטנה שלה� המי� וצריכת הפיזי

  .המי� למקורות

  רחיצת רכב שפכי 1.3.4
, נתר
, כלורידי�(  שוני� מלחי� של גבוהי� ריכוזי� שפכי� תעשייתיי� אלו העלולי� להכיל

  '.וכד מרחפי� מוצקי�, אניוני� טי�דטרגנ), בורו�

  תדלוק תחנות שפכי 1.3.5
, כבדות מתכות, דלקי� של שאריות העלולי� להכיל תעשייתיי� שפכי� הינ� דלק תחנות שפכי

  .שוני� ואנאורגני� אורגני� וחומרי� מינרלי� שמני�

  ופלסטיק  כימיה מפעלי שפכי 1.3.6
 קוסמטיקה, כימיקלי� ייצור, פרמצבטיקה: תעשיות מגוו� בתוכה כוללת הכימיה תעשיית

 והובלת פלסטיק, פטרוכימיה, הדברה חומרי, ממיסי�, דטרגנטי�, וצבעי� דבקי�, ותמרוקי�
, מינרלי� בשמני�, כבדות במתכות, גבוה אורגני בעומס מאופייני� אלו שפכי�. כימיקלי�

 רעילי� להיות עלולי� הכימית בתעשייה שמקור� שפכי�. שוני� ואנאורגניי� אורגני� חומרי�
  . שונות כימיות לאנאליזות ונדרשי� ביולוגיי� טיפול לתהליכי
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  שפכי מוסכי� 1.3.7
הפעילות השוטפת במוסכי� כוללת שימוש בסוגי� שוני� של חומרי�, בעיקר שמני� מינרליי� 

והידראוליי�, ממסי� ועופרת ממצברי�, שסילוק� באופ� בלתי מבוקר עלול לגרו� לנזקי� קשי� 
לסביבה. פוטנציאל הזיהו� הרב ביותר מצוי בשמני� המשומשי�. שמ� משומש מכיל מתכות 

כבדות ורעילות וחומרי� אורגניי� שוני� המסווגי� כחומרי� מסוכני�. הזרמת השמ� המשומש 
.למערכת הביוב או מחו� למוס�, על פני הקרקע, גורמת לזיהו� קשה ולסכנה לסביבה  

 
  ופלסטיק  כימיה מפעלי שפכי 1.3.8

 קוסמטיקה, כימיקלי� ייצור, פרמצבטיקה: תעשיות מגוו� בתוכה כוללת הכימיה תעשיית
  . פלסטיקו פטרוכימיה, הדברה חומרי, ממיסי�, דטרגנטי�, וצבעי� דבקי�, ותמרוקי�

 אורגני� חומרי�, מינרלי� בשמני�, כבדות במתכות, גבוה אורגני בעומס מאופייני� אלו שפכי�
 טיפול לתהליכי רעילי� להיות עלולי� הכימית בתעשייה שמקור� שפכי�. שוני� גניי�ואנאור

  . שונות כימיות לאנאליזות ונדרשי� ביולוגיי�

 קד� מתק� להקי� נדרש מפעל בא� נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיו� לתנאי� בהתא�
 לביוב להזרמה שוני� �פרמטרי תקני, הבדיקות ביצוע אופ�, תדירות, הטיפול מתק� סוג, טיפול

  '. וכד

  משחטות, בתי מטבחיי�, בתי נחירה ועיבוד דגי�שפכי  1.3.9
מאופייני� בעומס אורגני גבוה ביותר, ריח וצבע הינ� שפכי� תעשייתיי�  המשחטותשפכי 

 BOD ריח וצבע חריפי� וכמות ימפגעחריפי� ,ריכוזי� גבוהי� של מלחי� ומוצקי� מרחפי� וכ� 

כל  BOD בעוד שאת המלח אי� מניעה להשיב לי� יש סכנה גדולה בהעברת ריכוזיגבוהה ביותר. 
  .כ� גבוהי� לטבע

בהתא� לתנאי� ברישיו� עסק שמציבות הרשויות נקבע בא� מפעל נדרש להקי� מתק� קד� 
טיפול, סוג מתק� הטיפול, תדירות, אופ� ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרי� שוני� להזרמה לביוב 

  וכד'. 
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  תקני� 1.4
 

  תקני� עיקריי� להזרמת שפכי� תעשייתיי� למערכת הביוב העירוני 
 12טבלה 
  

 טווח או ריכוז מקסימלי הפרמטר

pH 6-10 

TSS <400 ppm 

COD <800 ppm 

 ppm 50> חנק� קלדהל

 ppm 15>  זרח� כללי

 ppm 250> שמני� ושומני�

 ppm 20> שמ� מינרלי

                                                       ppm 230>  נתר�
 לפי הגבוה ,מג"ל במי הרקע 130 �או מעל ל 

                                                      ppm 430>  כלורידי�
 לפי הגבוה ,מג"ל במי הרקע 200 �או מעל ל 

 ppm 1>  /מומססולפיד

                                                      ppm 500>  סולפאט
 לפי הגבוה ,מג"ל במי הרקע 200 �או מעל ל 

Temperature <400C 

 

  הערה:  �
  , המרכזת תקני� להזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב, מתבססת על12טבלה 

  (כללי תאגידי מי� וביוב). 7387תקנות המי� 
 

  



  


