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 רקע

 

במסגרת תקנות בריאות העם )תקנות וועדת ענבר( ובהתאם לעדכון תקנות תאגידי המים והביוב 

הביוב(, נדרש תאגיד המים והביוב מי רעננה להציג תכנית לדיגום  למערכת המוזרמים מפעלים )שפכי

 רכות הסילוק העירוניות הנכללות בשטחי התאגיד.שפכי תעשיה המוזרמים אל מע

 

 הליך קביעת תכנית הדיגום כולל את השלבים הבאים: 

 .איתור העסקים שלהם פוטנציאל להזרמת שפכים תעשייתיים 

 והטיפול בשפכים. פגיעה במערכות ההולכהמיון העסקים על פי הפוטנציאל ה 

  המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית. קביעת תכנית דיגום לאפיון ובקרה על שפכי התעשייה 

 

 מטרת המסמך

 

מטרת המסמך זה, להציג את תכנית הדיגום של שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הסילוק 

 העירונית ולהציג את השיקולים בקביעת התכנית. 

 

 תיאור המצב הקיים

 

 80,000 2016וק' מי רעננה  תאגיד המים והביוב מטפל בשפכי העיר רעננה שאוכלוסייתה מנתה בא

 נפש. 

ועסקים  מסחרשרותי מציע הנמצא בחלקה הצפוני של העיר האזור תעשייה עיקרי בתחום העיר 

בעיקר את משרת מתחמי הייטק, מרכזי קניות ומספר בודד של תעשיות קלות. אזור תעשיה זה  לרבות

עשייה מובלים לטיפול שפכי העיר והת . כלל גדולים מפעלים אין ברעננהכיום נמצא ש תושבי רעננה.

רעננה אשר שייך לתאגיד מי רעננה ומופעל על ידי עובדיו. מט"ש רעננה נחשב כמתקן יציב  מט"שב

שפכים המוגדרים כשפכי תעשייה והיתר הינם שפכים סניטרים.  7%-המקבל כ
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 שיטת העבודה

 תהליך העבודה המוצג במסמך זה כולל את השלבים הבאים:

 איתור רשימת המפעלים. .1

 קביעת התדירות ורשימת הפרמטרים לדיגום על פי הנחיות המשרד להגנ"ס. .2

 התאמת התכנית לאופיין המפעל על פי פוטנציאל הזיהום של שפכי המפעל. .3

 איסוף וניהול המידע 

המידע שנאסף לצורך הכנת תכנית הניטור התקבל מתאגיד המים והביוב, היחידה לאיכות הסביבה 

 קים רעננה. המידע כולל:של עריית רעננה, רישוי עס

התקבל מרישוי עסקים  –רשימת העסקים השייכים לסקטורים שנקבעו כרלוונטיים בכללים  .א

 והיח"ס.

 תוצאות דיגום שפכי מתקני טיפול השפכים . .ב

 .2016תוצאות דיגום שפכי תעשיה של התאגיד לשנת  .ג
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 2017ניתוח תכנית הדיגום 

 כנית הניטור המפורטת מופיעה בנספח ב'. בפרק זה מוצג ניתוח של תכנית הדיגום, ת

 ניתוח תוצאות הסקר

האיור הבא מציג את מספר העסקים בכל אחד מהסקטורים הנכלל בתכנית הדיגום והספיקה 

 השנתית הכוללת של כל סקטור.

 

 

 4 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה

 17 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

 8 תחנות תדלוק

 1 בתי חולים

 1 תחנות רחיצת רכב

 1 מפעלים שונים

 1 מכבסות נקוי יבש
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 2017-2018לשנת  לפי התקנותעסקים שעבורם נקבעה תדירות דיגום 
 

 מגזר תעשייתי שם המפעל מס"ד

ספיקה 
חודשית 

 )מים(

תדירות 
דיגום 

בתכנית 
 ניטור

 הילוך שישי רעננה בע"מ 1
מוסכים )מכונאות רכב( ללא 

 4 4.17 רחיצה

 מוסך ג.ג.ג. רעננה בע"מ 2
מוסכים )מכונאות רכב( ללא 

 4 2.17 רחיצה

 מרכז שירות ועד רעננה 3
מוסכים )מכונאות רכב( ללא 

 4 23.33 רחיצה

 גיל סיידון מרכז שירות 4
מוסכים )מכונאות רכב( ללא 

 3 27.5 רחיצה

 הנהלת קניון רננים -גי. טי. אל. וי  5
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 2,629.67 יוניםקנ

 בית לאירועים "הבית" 6
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 150 קניונים

 ג`פניקה רעננה בעמ 7
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 126.5 קניונים

 ( 2006שיווק השקמה ) -רמי לוי  8
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 195 קניונים

 התימניה 9
אולמות אירועים, מסעדות, 

 1 70 קניונים

 יינות ביתן)היפר רמה( 10
אולמות אירועים, מסעדות, 

 2 141 קניונים

 22זרחין -הון ניהול והייטק בע"מ 11
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 1,162 קניונים

 יוסף גולן שרותים 12
אולמות אירועים, מסעדות, 

 1 100.33 קניונים

 מיקדן רעננה ובע"מ 13
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 525.67 קניונים

 HP-היולט פקרד *14
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 200 קניונים

 -NCR-אן.סי.אר בע"מ *15
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 210 קניונים

 אמדוקס-גני שפע ניהול  *16
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 1500 קניונים

 קומברס בע"מ *17
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 1050 קניונים

 13זרחין -ן ניהול והייטקהו 18
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 2,783 קניונים

 פורטלס-סאפ *19
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 900 קניונים

 בע"מ קבוצת עזריאלי –אחוזת בית  *20
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 5000 קניונים

 סולל בונה *21
אולמות אירועים, מסעדות, 

 4 670 קניונים

 4 75 תחנות תדלוק שטיפת מכוניות-מ התמרדלק א. 22

 4 34.8 תחנות תדלוק תחנת דלק א.מ התמר 23

 4 64.5 תחנות תדלוק מעייני שמחה 24

 4 1.8 תחנות תדלוק יעד ת.דלק היצירה 25

 4 121 תחנות תדלוק תחנות דלק סונול הצור 26

 4 34.3 תחנות תדלוק תחנת דלק רקפת 27

 4 9 קתחנות תדלו דור אלון 28

 4 300 תחנות תדלוק דקל תחנות ותדלוק בע"מ 29
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 4 5,220.67 בתי חולים בית לוינשטיין 30

 מעייני שמחה שטיפה 31
מוסכים )מכונאות רכב( כולל 

 4 100 רחיצה / תחנות רחיצת רכב

 6 59 מפעלים שונים אידכים 32

 4 222.17 מכבסות נקוי יבש מיסטר קלין 33

 
 .2017-2018כנית הדיגום * עסקים שהוספו לתו

 
 

 2015-2016העסקים שהורדו מתוכנית הניטור 
 

 :2016הורדו במהלך 
 

 מגזר תעשייתי  שם המפעל

אחזקה -אש סנטר
 וניהול

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים 

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  בורגרים

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  בורגרס בר

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  מ"סף בעבראל יו

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  הבית של שרה ויפת

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  הייטק מוטורס

 4המושבה פלאפל 
 טעמים

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים 

 מכבסות נקוי יבש  טופ קלין

 מכבסות נקוי יבש  שרית-כביסקל רעננה
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 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  כיפה אדומה

 מפעלי מזון ומשקאות  מגה בול

 מפעלי מזון ומשקאות  מגה בעיר

 מפעלי מזון ומשקאות  מגה בעיר

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  מוסך החמישה

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  מ"מוסך יחדיו בע

 )מכונאות רכב( ללא רחיצהמוסכים   מוסך מוניטין יונדאי

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  מוסך מרתון

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  מוסך ציון

פרסול -מוסך רם
 מ"בע

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה 

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  מוסך שיא

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  מוסך שם טוב

 מכבסות נקוי יבש  דר קלין מכבסת

 מכבסות נקוי יבש  מכבסת הבית

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  מליבו בע"מ

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  עד צו שירותי מוסך
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 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  פלאפל חתוכה

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  פלאפל שופ

 מוסכים )מכונאות רכב( ללא רחיצה  מ"פרומוטורס בע

 מפעלי מזון ומשקאות  שופרסל דיל

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  אור מנהטן

 
 :2015הורדו במהלך 

 
 

 מגזר תעשייתי  שם המפעל

 בתי דפוס  דפוס החלוץ

 בתי דפוס  מ"דפוס לביא בע

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  2000מעדני בשר 

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  עם בשר מקום

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  פנקו

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  פסטה בר

 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים  אלפרדו רעננה

 
 

 


