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חוק עזר לשלומי )הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב(, 

 -1997התשנ"ז

 385עמ'  (,3.6.1997תשנ"ז ) ,579חש"ם   פורסם:

 -1962בתוקף סמכותה לפי פקודת המועצות המקומיות, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב
, -1977)ב( לחוק העונשין, התשל"ז2לפי סעיף  החוק(, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת -)להלן 

 מתקינה המועצה המקומית שלומי חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1
 כמשמעותו בחוק; - "ביוב"

 הרחקת פסולת ממפעל תעשיה אל מערכת הביוב או באמצעותה; - "הזרמת שפכים" או "הזרמה"
 מפעל או בחלק ממנו כבעל, כשוכר או באופן אחר;מי שמחזיק למעשה ב -לענין מפעל תעשיה  "מחזיק",

 כמשמעות ביוב בחוק, לרבות קווי ביבים, מאספים ומערכות שאיבה, טיהור וסילוק; - "מערכת ביוב"
מקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מצרכים וחומרים, לרבות מקום המשמש  - "מפעל תעשיה" או "מפעל"

 וצא בהם;לעיבוד, לאחסנה, לניקוי, לבדיקה וכי
 מי שראש המועצה מינהו בכתב למפקח לענין חוק עזר זה; - "מפקח"

 המועצה המקומית שלומי; - "המועצה"
 פסולת המורחקת ממפעל תעשיה על ידי הזרמה. - "שפכי תעשיה" או "שפכים"

 איסור הזרמת שפכים מזיקים
ל מטעמו להזרים ממפעלו לביוב, שפכי בעל או מחזיק של מפעל תעשיה לא יזרים לביוב, ולא ירשה למי שפוע .2

 תעשיה כלהלן:
( באופן, בכמות או באיכות, העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת הביוב או 1)

 לתהליכי הטיפול בהם;
 ( בטיב ובאופן העלולים להיות מטרד או לגרום סכנה לציבור;2)
 ( שלא בהתאם לתנאים המפורטים בתוספת.3)

 ות שפכים והגשת תוצאותיהםעריכת בדיק
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ממחזיק שימסור לו אחת לחודש תוצאות בדיקות של שפכי התעשיה  .3

 המוזרמים ממפעלו.
)ב( מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, יגיש המחזיק במפעל או יעביר לראש המועצה תוצאות בדיקות של 

ת שראש המועצה ידרוש ממנו בכתב לערוך בדיקות כאמור ולהגיש את שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו, כל אימ
 תוצאותיהן.

 )ג( עריכת הבדיקות של שפכי התעשיה והגשת תוצאותיהן תיעשה באופן ובתנאים שיקבע ראש המועצה.
 .5)ד( האמור בסעיף זה אינו גורע מסמכויותיהם של ראש המועצה והמפקח כאמור בסעיף 

 קחסמכויות ראש המועצה ומפ
)א( ראש המועצה רשאי, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, להורות על ביצוע בדיקות של דגימת שפכי  .4

התעשיה כאמור בסעיף קטן )ב(, ורשאי הוא, בהודעה בכתב, לחייב את מחזיק המפעל לשאת בהוצאות ביצוע 
 הבדיקות.

מות של שפכי תעשיה במפעל לצורך )ב( מפקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למפעל תעשיה כדי ליטול דגי
 ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיום הוראות חוק עזר זה.

 איסור הפרעה לבעל סמכות
 לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה. .5

 הודעה בדבר שינוי
נוי שחל בכמות, בטיב או באיכות של שפכי התעשיה מחזיק במפעל תעשיה יודיע מיד לראש המועצה על שי .6

 המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם, אם השינוי עלול לגרום להזרמת השפכים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 סמכות לשנות הודעה
נתן ראש המועצה הודעה בכתב, בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, רשאי הוא לבטלה, לשנותה ולהתנות בה  .7
 נאים.ת
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 מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום  .8

מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד 
ו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אות

הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט 
 באחד המקומות האמורים.

 עונשין
קנס  -רה נמשכת שקלים חדשים, ואם היתה העבי 2,400קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  .9

שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או  120 -נוסף 
 אחרי שהורשע בה כדין.

 ביטול
אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות )הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב( בידי המועצה המקומית  .10

 בטל. -שלומי 

 תוספת
 ( 3)2 )סעיף

 תנאים מחייבים לענין שפכי תעשיה המוזרמים למערכת ביוב 
 -שפכי תעשיה לא יכילו 

אתילן, אתנים -כלורו-כלורי, כלורופורים, מתילן כלורי, טרי-(, נפט, ממיסים, כגון: פחמן טטראC6H6)א( בזין, בנזן )
התהוות תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הלוגניים, ודומיהם, וכן שמן בעירה או נוזל, מוצק או גז, העלול לגרום ל

 הביוב;
 ;-9.0והגבוהה מ -6.0( הנמוכה מPH)ב( פסולת נוזלית בעלת הגבה )

)ג( מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים שלא להיגרף ובכך לגרום להפרעה בתקינות תהליך הטיהור, כגון: 
, חול, בוץ, קש, שארית עיבוד שבבי בתעשיה, שארית גזם שאריות "עוגת סינון", אספלט, פגרי בעלי חיים, גבבה, אפר

נוי, חלקי מתכת, זכוכית, סמרטוטים, נוצות, פסלטיקה, עץ, דם מלא, תוכן קיבת בהמות, עצמות, שיער ושאריות עור, 
קרביים, צלחות מנייר ומפלסטיק, שקיות חלב או מוצרים דומים מנייר ומפלסטיק, שלמים, וגם כאלה שעברו ריסוק 

 ו קיצוץ;א
 )ד( מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית, אלא על פי אישור מיוחד;

קרקעי, ניקוז גגות, חצרות או בריכות, אלא על פי אישור -)ה( מים שמקורם בגשם, מי נגר עילי, מי תהום, ניקוז תת
 מיוחד;

נים וחומר דמוי גריז, כגון: שומן מיליגרם/ליטר )"מיצוי הקסן"(, שומ 100)ו( שמני מאכל, בריכוז כולל העולה על 
מיליגרם/ליטר, העלולים  -100מהחי, חלב, שמן צמחי וכל סוג של שמן מינרלי; וכן שפכים המכילים כמות נמוכה מ

 לגרום נזק למערכת הביוב;
בים )ז( שומן מינרלי או שמנים על בסיס מינרלי, למכונות חיתוך כלים, המכונים "שמן מסיס", היוצרים תרחיפים יצי

במים או כל סוג שמן אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי או תזקיקים אחרים המהווים מוצרי שמן אדמה בריכוז העולה 
 מיליגרם/ליטר; 20על 

 2.0ציאניד, בסביבה חומצית, בריכוז מעל -ותרכובת ציאונוגן העשויים ליצור מימן CN-)ח( ציאנידים כ
 מיליגרם/ליטר;

 (1996ובר באוקט 16ד' בחשון התשנ"ז )

 ישראל אואקראט 

 ראש המועצה המקומית שלומי
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