א'אלול,תשע"ד 
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דרישות של תאגיד המים והביוב "-מי הוד השרון" -לעסקים טעוני
רישוי– לפי חוק רישוי עסקים בהוד השרון
חקיקה רלוונטית:
 .1חוקרישויעסקים,תשכ"ח1968-(חוק)1 
 .2צורישויעסקים(עסקיםטעונירישוי)התשע"ג2013-(צו )1
 .3חוקתאגידימיםוביוב,התשס"א–(2001החוק)2
 .4חוקהרשויותהמקומיות(ביוב)תשכ"ב1962-(החוק .)3



 .5תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי־שתיה ומיתקני מי שתיה) ,התשע"ג-
(2013תקנה )1
 .6תקנותבריאותהעם(התקנתמכשירמונעזרימתמיםחוזרת),התשנ"ב(1992-תקנה )2
 .7כלליבריאותהעם(טיהורמישופכיןהמיועדיםלהשקיה),התשמ"א(1981-תקנה )3
 .8תקנותבריאותהעם(תקניאיכותמיקולחיןוכלליםלטיהורשפכים),התש"ע(2010-תקנה)4
 .9כלליתאגידימיםוביוב(שפכימפעליםהמוזרמיםלמערכתהביוב),תשע"ד2014-(כללים)1
 .10כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב),תש"ע-
(2009כללים)2
 .11תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים) ,התשס"א –
(2001תקנה)5
.12תקנותבריאותהעם: 

א .תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי־שתיה ומיתקני מי שתיה) התשע"ג-
(2013תקנה .)6
ב .תקנותבריאותהעם(התקנתמכשירמונעזרימתמיםחוזרת)התשנ"ב(1992-תקנה .)7
ג .כלליבריאותהעם(טיהורמישופכיןהמיועדיםלהשקיה)התשמ"א(1981-תקנה .)8
ד .תקנותבריאותהעם(תקניאיכותמיקולחיןוכלליםלטיהורשפכים)התש"ע(2010-תקנה
 .)9
ה .תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים) התשס"א –
(2001תקנה.)10
מצ"בקישורלאתר רשות המים הכולל קבצי חקיקה ותקנות בנושא. 


הגדרת מושגים:
שפכי תעשייה – שפכי תעשייה (שפכים לא סניטארים)  הינם נוזלים המוזרמים
מעסקים או מפעלי תעשייה כתוצאה של פליטות תהליכי יצור ,
ניקיונות אושטיפהשלמוצריםהמיוצריםאונמכריםבעסקאו
במפעל .הגדרה זו חלה על נוזלים  המוזרמים ממפעלי תעשייה,
מכבסות ,עסקי  הסעדה  ומוסכים ,מעבדות ,מרפאות שונות,
מתקניחקלאותוכו .
שפכים סניטריים – שפכים המוזרמים למערכת הביוב ומקורם שימושי האדם
לצרכיוהפרטיםואינםמוגדריםבהגדרותהשפכיםהתעשייתיים .
מז"ח – מתקן למניעת זרימה חוזרת של מים למערכת המים הציבורית .המז"ח
מותקןבכניסהלמערכתאספקתהמיםהפרטית(תעשיה,חקלאות ,מבנה
ציבור,פרטי)עלפיהתקנות.אתהמז"חישלהתקיןולבדוקאתכשירותו
ע"י"בודקמז"חמורשה" ע"ימשרדהבריאות.התקנתהמז"חהינותנאי
ברישויעסקיםוקבלתטופס.4 

מט"ש -מתקן טיפול בשפכים ,מתקן אליו מוזרמים השפכים הסניטרים
והתעשייתיים הנאספים ומובלים  בצנרת הביוב מכל שטח השיפוט של
העיר .במט"ש  ומטופלים השפכים  ומוזרמים כקולחין באיכות הנדרשת
בתקנותועלפיכלדין.


 כללי
 .1מי הוד השרון בע"מ (להלן "התאגיד") הינה חברה  שהוקמה  מתוקף חוק תאגידי מים
וביוב,התשס"א– (2001החוק .)2החברהאמונה עלתכנון,ביצועואחזקהשלמשקהמים
והביובבהודהשרון,למעטהאזוריםבתחוםשיפוטשלעירייתהודהשרוןשאחריותאספקת
המיםאליהםהינהשלאגודותהמיםמבועוכפרהדר,אךהאחריותעלסילוקהביובוהטיפול
בהםהינהעלהתאגיד.
 .2כל  פרט ,עסק או מפעל  (להלן "עסק") המבקש להתחבר למערכת הביוב הציבורית
(שבאחריותמיהודהשרון) חייבלקבלאישורמראשובכתבמתאגיד"מיהודהשרון"(אתר
אינטרנט) .
 .3כל עסק בו נעשה שימוש במים ויש צורך בסילוק מי שופכין (מי ביוב) ,חייב להיות מחובר
למערכתהביובהעירוניתהציבוריתשלמיהודהשרון.
 .4כל עסק "בר רישוי" (חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968-ו-צו רישוי עסקים (עסקים טעוני
רישוי)התשע"ג) 2013-נדרשלקבלאתאישורמיהודהשרוןבע"מ.
כל זאת על מנת לשמור על תקינותה של מערכת אספקת המים לצרכנים ואיכותם כמפורט
בתקנותוכןעלסילוקהביובוהובלתולמט"שבמטרהמנתלמנועכלפגיעה סביבתיתבסביבה
ושמירהעלאיכותהחיים.

 אחריות מי הוד השרון
 .1התאגידיגדירלכלעסקאתנקודתהתחברותלרשתאספקתמיםונקודתהתחברותלמערכת
הולכתהשפכיםהציבוריתשעליונדרשלהתחברעלפיכלדין.

 .2אחריותושלהתאגידהינה שכלעסקשמסופקיםלומיםשפירים ,אםעל ידיהתאגיד ,ואם
ממקוראחרוישצורךבסילוקמישופכין(מיביוב)יהיהמחוברלמערכתהביובהעירונית.
 .3אחריותהתאגידלטפלבשפכיהעסקיםבהתאםלנדרשבתקנותועלפיכלדיןובתנאישעמדו
באיכותכמפורטבתקנות.

 אחריות ודרישות מעסק המבקש רישיון
כל עסק המבקש רישיון עסק חייב לעמוד בדרישות הבאות:
 .1כל עסק הנדרש על פי החוק  לרישיון עסק (חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968-ו-צו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג )2013-חייב לעמוד בדרישות רשות המים להרכב
השפכים בנוסףלמפורטבכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),
תשע"ד2014-(הכללים).
 .2כלעסק(כהגדרתו בחוקרישויעסקים,תשכ"ח1968-ו-צורישויעסקים(עסקיםטעונירישוי)
התשע"ג ) 2013-חייבלעמודבתנאיםהמפורטיםשנתנולו"כתנאיםמיוחדיםלרשיוןעסק"
עלידיהמשרדלהגנתהסביבהומשרדהבריאות .

 .3כלעסקהמגישבקשהלרישיוןעסקיידרשלהציג,לאישורהתאגיד,אתתוכניתהסניטארית
שבהישלסמןאתהפרטיםהבאים:
א .נקודת חיבור המים ומפרט מד המים המתאים לצרכי העסק (לאחר שהתקבלו מן
התאגיד).
ב .מפרידהשומנים:מיקומוונתוניםטכנייםאודותיו.(אםנדרש) 
ג .מיקום המכשיר המונע זרימה חוזרת (מז"ח) ונתונים טכניים אודותיו(.אם נדרש ע"י
התאגידאורשותאחרתולאחרתאוםעםהתאגיד) 

ד .מיקום מתקן טיפול קדם וחיבורו למערכת הולכת השפכים העירונית (מפעלי יצור או
עסקיםנדרשים) .


ה .הרכבשפכיתעשייהצפוי מתהליכיהיצוראוהשרותהניתןע"יהעסקבהתאםלמפורט
(הכללים .)1

ו .סימון שוחת דיגום ביציאה מהעסק בה ניתן לדגום את השפכי התעשייה  "הלא
סניטארים"אובעסקיםשבהםאיןהפרדהביןהזרמיםשלהשפכים,נקודתדיגוםבמוצא
העסקכלזאתכפישנקבעע"יהתאגיד .

ז .סימוןמערךהניקוזבעסקוחיבורולמערכתסילוקהניקוזהעירונית .(עלהעסקלוודאכי
איןחיבורביןמערכתהניקוזומערכתסילוקהשפכים).

ח .מערךכיבויהאשבעסק(.אתרהרשותהארציתלכבאותוהצלה) 


דרישות לסוגי העסקים הנדרשים רישוי



 .1מפעלי יצור מחויבים להגיש לתאגיד או למי מטעמו  פרשה  טכנית המפרטת את תהליך
איסוף שפכי תעשייה או "שפכים לא סניטארים" וטיפול בהם וכן התחייבות שהשפכים
המטופליםיעמדובערכיההזרמההמותריםלהזרמהלמערכתהביובהעירוניתכמפורטבכללי
תאגידימיםוביוב(שפכימפעליםהמוזרמיםלמערכתהביוב),תשע"ד2014-(הכללים.)1
הפרשההטכניתתבדקעלידיהתאגידואישורהע"יהתאגידהינותנאילמתןרישיוןעסק.
א .עסקים  :הכוללים  מוסכים ,מתקנים לשטיפת מכוניות ,מכבסות ,בריכות שחיה,
מקוואות,מקומותבהםמותקןג'קוזי,בתידפוס,כלמפעליהייצור,תחנותדלק,עסקים
בהם יש שימוש בגפ"ם ( גז פחממני) ,מעבדות לסוגיהן  ,בתי אוכל ,מרפאות  וכל סוגי
העסקים המזרימים שפכים "לא סניטארים" למערכת הולכת הביוב העירונית על פי
קביעתהתאגידאוכלגורםאחרחייביםבהתקנתהפרטיםהבאים:מפרידשומנים.

ב .מכשירמונעזרימהחוזרת(מז"ח)המותקןעלמערכתהמיםבכניסהלעסק.
 .2עסקים  לשטיפת מכוניות חייבים לעמוד בתקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת
משטחיםמרוצפיםבמיםהתשס"א-)2001המחייבותביןהשאר:


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

ב .מיהשטיפהינוקזולמתקןמיחזורושאריותהמיםיתועלולמערכתהביובשלהעסק.
ג .העסקחייבבהתקנתמפרידשומןומז"ח.

 .3עסקיםבהםיששימוש בחומרים מסוכנים:

א .חל איסור מוחלט לשפוך שפכים המכילים חומרים מסוכנים או חומרים אחרים
המוגדריםבתקנות למערכתהביוב.חובתבעלהעסק לאספםבמערכתנפרדתולפנותם
לרמתחובבאוכלאתראחרהמאושרעלידיהמשרדלהגנתהסביבהתוךהמצאתאישור
הפינוילתאגיד.
ב .העסקנדרשלנתקאתמערכתהניקוזוהשטיפהממערכתהביובעלמנתלמנועאתהחשש
להזרמתשפכיםהמכיליםחומריםמסוכניםלמערכתהביובהציבורית.
 .4עסקיםעם מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים):
א .כלעסקהחייבבהתקנתמערכתכיבויאוטומטיתשלמתזים(ספרינקלרים),חייבבחיבור
לקומיםלפידרישותכיבויאש(אתרהרשותהארציתלכיבויוהצלה).

ב .כלעסקהמותקנתבומערכתכיבויאשאוטומטיתמחויבבמז"ח .



 הוראות כלליות

לאחרקבלתרישיוןהעסקעלהעסקלדאוגלמילויהדרישותהבאות :

 .1אחתלשנהעלהעסקלהגישלתאגידאישורתקינותממתקיןמז"חיםמוסמך .

 .2עלהעסקלנהלפנקסבדיקותשבויירשמותאריכיהבדיקותשלהמז"ח,תוצאותיהן,שמו
וחתימתושלהמתקיןהמוסמך .
 .3עלהעסקלתחזקאתמתקןמפרידשומניםהעסקבאופןקבוע .


 .4פינויהשומניםממפרידהשומניםאומכלמיכלאחרמהעסקיעשהעלידימובילמורשה,
עלפיהחוקוהשומניםיפונולמתקןמורשהבשומניםלקליטתשומניםעלפיהתקנותועל
פיכלדין.
 .5העסקמתחייבלבצערישוםמסודרשלפינויי השומנים ולהציגםלתאגיד עלפידרישה.
קבלותעלהפינויישמרובעסקבמשךשלוש שנים.

 .6עסקהנדרשלפנותאתשפכיולאתרמורשה(רמתחובבאוכלאתראחר)מתחייבלבצע
רישוםמסודרשלפינוייהשפכיםולהציגםלתאגידעלפידרישה.קבלותעלהפינויישמרו
בעסקבמשךשלוש שנים.



דיגום שפכי העסקעל פי התקנות וכל דין 
 .1שפכיהעסקידגמועלפיתוכניתדושנתיתהמאושרתע"יהמשרדלהגנתהסביבה (אתר
המשרד)ותפורסםאחתלשנהעדה-15לינואר.
 .2כלעסקרשאילערערעלתוכניתהדיגוםשנתנהלוע"יהתאגידתוך21יוםמקבלתהודעת
התאגיד ,כל זאת בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת
הביוב),תשע"ד2014-(תקנה.)1
 .3הדיגום יתבצע בכפוף לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת
הביוב),תשע"ד2014-(התקנה)1המתעדכנתמעתלעת.
 .4העסק יישא בעלויות  הדיגום כפי שמוגדרת בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים
המוזרמיםלמערכתהביוב),תשע"ד2014-(התקנה.)1
 .5העסק יישא בעלויות התאגיד בגין טיפול בשפכים חריגים/אסורים שהוזרמו על ידו
למערכת הביוב העירונית על פי המפורט בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים
המוזרמיםלמערכתהביוב),תשע"ד2014-(התקנה)1

 .6איןבמפורטבס"ק 4להורידאתאחריותושלהעסקלמניעתהזרמתשפכיםחריגיםאו
אסורים כהגדרתם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),
תשע"ד2014-(התקנה)1ואינופותרומחובתהעמדתולדיןאוכלפעולהחוקיתאחרתבגין
פעולתוזו.

