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 לכבוד
 מנכ"לית -טל אוחנה

 תאגיד המים והביוב
 "מי מודיעין"

 
 שלום רב,

 , מי מודיעין2022-2021אישור תכנית ניטור ובקרה לשנים הנדון : 
  2022-2021 תכנית ניטור ובקרה לשנים .1סימוכין: 

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

, הריני 2014-לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 4)להלן: "התקנות"( וס' 
 תנאים שיפורטו להלן.ל בכפוף, 15.11.2020 לאשר את תכנית הניטור המצורפת לאישור זה, שהוגשה על ידכם ביום

 שור זה:להלן התנאים לאי .2
 ןבנוסחבאתר האינטרנט,  מותהמפורס "הנחיות ניטור שפכי תעשיה"דיגום שפכי העסק יבוצעו בהתאם ל .א

 .ממונה סביבהי יד לבכתב עושאושר מראש  אופן אחרבו . אלעת מעת המעודכן
הבדיקות לדיגומי השפכים יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת ושיטת האנליזה לכל פרמטר תהיה שיטה  .ב

מוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה. שיטות האנליזה המוכרות על ידי המשרד להגנת  ויהיו מוסמכת
 המעודכן בנוסחוהמפורסם באתר האינטרנט, " ב"הנחיות ניטור שפכי תעשיה 2בנספח הסביבה מפורטות 

 .ממונה סביבהי יד לבכתב עושאושר מראש  אופן אחרב. או לעת מעת
, או למערכת שפכי תעשייה של המשרד להגנת הסביבהבאופן מקוון הדיווח יבוצע  1.1.2021ל מיום הח .ג

 באופן אחר שיורה עליו ממונה סביבה.

 ידי ציון מספרגבי קובץ האקסל שהועבר יחד עם אישור זה על  על המפעלים אותם יש לדווח מסומנים .ד
 האתרים הסביבתיים.

 :לרבות שפורסמו ע"י ממונה שפכי תעשייה וממונה סביבה הנחיותכלל היש לפעול בהתאם ל .ה

ליום /ק"מ 5 - מ קטנה מים צריכת עם וקניונים מסעדות, אירועים אולמות להסרת הנחיות " [1]

 .17.9.2017" מיום הניטור מתוכניות

, שעיקרן, דיגום או 3.9.2018" מיום המלון בתי לכלל מאושרת ניטור תכנית לשינוי הנחיות"  [2]

 הסרה מדיגום של בתי מלון בהתאם להצהרת המלון על סוגי הפעילות וצריכות המים.

,  "ים עבור שפכי מפעליםשינוי תוכנית ניטור מאושרת לעניין הסרת פרמטר דטרגנטים נונויונ" [3]

, שעיקרן: אי דיגום דטרגנטים נוניונים במפעלים שהצהירו של שימוש בסוגי 29.12.2019מיום 

 להנחיות. 2דטרגנטים וחומרים פעילי שטח על פי נספח 

 -וק המים התשי"טלח 1סימן אהפרה של הוראות  ודגש, אי ביצוע תכנית ניטור מאושרת או תנאי מתנאיה, מהווהי .3
1959. 
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