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    2017-2018 מודיעיןתכנית ניטור שפכי תעשייה מי 

 וכללים לטיהור קולחים איכות )תקני ע"התש 2010 העם בריאות תקנות להוראות בהתאם

  ובהתאם לתקנות תאגידי המים והביוב  השפכים של ובקרה ניטור תכנית הכנת שפכים( המחייבות

הוכנה תכנית ניטור   )להלן: "כללים"(  2014תשע"ד  )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(

 . 2017-2018לשנים    מודיעיןלשפכי תעשייה בתחום העיר 

 "תורמי "של וזיהוי מיפויולאחר    2015-2016התכנית הוכנה בהתאם לביצוע תכנית הניטור בשנים  

רישוי עסקים  שהתקבלה  ממח'  ע"פ רשימת עסקים  שנוספו בשנה האחרונה   תעשייתיים שפכים

   .עיריית מודיעיןשל 

לביוב ראשית של העיר    ותחנת שאיבה  בתי עסק שונים  25כוללת    2017-2018לשנים  תכנית הניטור  

 נת הכללת מחנה צבאי בתכנית הניטור )יועבר עדכון בנפרד  בנושא(. בנוסף , נבח .מודיעין

 שונים: התעשייתיים הבהתאם למגזרים להלן טבלה המציגה את מספר בתי העסק 

 מספר בתי עסק מגזר תעשייתי 

 4   מוסכים

 12 קניונים אולמות אירועים, מסעדות,  

 3 מפעלי מזון 

 6 תחנות דלק 

 1 ראשית תחנת שאיבה שפכים 

 

כל מרכז מסחרי   .מרכזים מסחריים 14  -ככוללת אינה גת לעיל רשימת בתי העסק המוצ: הערה

מרכזית אחת  לשוחת ביוב ( המזרימים את שפכיהם  נפרד  כולל מספר בתי עסק )לכל אחד מד מים

כך שבמקרה ונמצאים שפכים חריגים ו/או אסורים לא ניתן לאתר את   בתחום המרכז המסחרי

קבלת לד  עולכן עד היום התייחסות רשות המים בנושא זה אינה ברורה   הגורם האחראי

 יישם את תכנית הניטור במרכזים אלו. יוכל לרשות המים התאגיד לא מהתייחסות 

סק והמפעלים המופיעים בתכנית  )ג( הועברו מכתבי הודעה לכל בתי הע3בהתאם לכללים סעיף 

  השהוגש ישפרו"-)ו( מצורפת טענת המפעל "שופרסל3בהתאם לסעיף  . הניטור המוצגת מטה

 .לתאגיד ביחס לתכנית הניטור והשינויים שבוצעו בתכנית שהוכנה

 .אתנודה לאישורכם לתכנית הניטור המצורפת בז

 בברכה,

 
 מנכ"ל מי מודיעין  –טל אוחנה  העתק: 

 מהנדס מי מודיעין  –אדי גחטמן  
 מנהל אגף שפע עיריית מודיעין  –חיים בלאיש  
 מנהלת רישוי עסקים עיריית מודיעין –מרים דהאן  
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