
 של מי מודיעין 2019-2020תיאור מסמך אישור תכנית ניטור ובקרה לשנים 
 

משרד להגנת הסביבה מחוז מרכז, ממונת סביבה ב ,אשויליעל ידי תמר טטרו 2019לינואר  10בתאריך המכתב הוצא 

 מדינת ישראל,

 המכתב מופנה אל: טל אוחנה, מנכ"לית תאגיד המים והביוב של מי מודיעין

 

 של מי מודיעין 2019-2020ר תכנית ניטור ובקרה לשנים הנידון: אישו

 2019-2020: תכנית ניטור ובקרה לשנים 1סימוכין 

 

 2010 –לתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, תש"ע  10מכוח סמכותי לפי תקנה  .1

, 2014-מוזרמים למערכת הביוב(, תשע"דלכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים ה 4)להלן: "התקנות"( וסעיף 

, בכפוף לתנאים  21.11.2018הריני לאשר את תכנית הניטור המצורפת לאישור זה, שהוגשה על ידכם ביום 

 שיפורטו להלן.

 
 להלן התנאים לאישור זה: .2

 

דיגום שפכי העסק יבוצעו בהתאם ל"הנחיות ניטור שפכי תעשיה" המפורסמות באתר האינטרנט, בנוסחן  .2.1

 עודכן מעת לעת, או באופן אחר שאושר מראש ובכתב  ע"י ממונה סביבה.המ

הבדיקות לדיגומי השפכים יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת ושיטת האנליזה לכל פרמטר תהיה שיטה מוסמכת   .2.2

. שיטות האנליזה המוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ויהיו מוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה

, בנוסחו המעודכן מעת לעת או ב"הנחיות ניטור שפכי תעשיה" המפורסם באתר האינטרנט 2נספח מפורטות ב

  באופן אחר שאושר מראש ובכתב על ידי ממונה סביבה.

 יום, מיום הדיגום, לממונה סביבה על תוצאות הדיגומים שיבוצעו במפעלים הבאים: 45יש לדווח תוך  .2.3

 תחנות הדלק במודיעין .2.3.1

 מוסכים .2.3.2

יש לדגום את המסעדה בפרמטרים : ערך הגבה, שמנים ושומנים, נתרן וכלוריד בלבד.  –עדת קפית בעניין מס .2.4

 תישקל הסרתם מתוכנית הניטור. 2019לאחר קבלת תוצאות הדיגום בשנת 

 

-לחוק המים התשי"ט 1יודגש, אי ביצוע תכנית ניטור מאושרת או תנאי מתנאיה, מהווה הפרה של הוראות סימן א .3

1959. 

 

 
 



 נשלחו בדוא"ל: –עתקים ה

 דניאל שרון, ממונה שפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה

 רשות המים –ממונה שפכים  –ד"ר הראל גל 

 ראש תחום תעשיות –רועי טל 

 סגנית מנהלת מחלקת בריאות סביבה במשרד הבריאות –רימה גנזל 

 ארגוניאבטחת איכות תוצאות, יועץ  –אלתאי באך ד"ר 
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