
  
  
  
  
  
  

 ח"תשס סיו� ב"י 

 2008 יוני 15 
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  הלשכות לבריאות הסביבה: אל
  

  
   לגינו� ולהדחת אסלות תנאי� תברואיי� להשבת מי� אפורי�: הנדו�

    
  

 �מגע ע� נוזלי� מתאי  שלא באו בסניטריי�אפורי� מוגדרי� כשפכי� מי
�יסכו� במי� שפירי� וקיימת דרישה השבת מי� אפורי� עשויה לתרו� לח.  שירותי

ציבורית לקד� פתרונות להשבת מי� אפורי� בשימושי� עירוניי� כגו� בהדחת 
  .אסלות ובגינו�

  
 עלולי� להכיל ריכוז גבוה של מיקרואורגניזמי� פתוגניי�אפורי� מי� , מאיד%

כשלי�  בעתתאפשר עלול להמגע זה . עמ�גע מ בעת ולסכ� את בריאות הציבור
במגע ע� , אירוסולי� הנוצרי� בעת הדחת אסלותמ ,השבההת הטיפול ובמערכו

 השעלול(בחדירת מי� אפורי� אל מערכות מי שתיה , מי� המשמשי� להשקיה
שימוש במי� ,  לפיכ%. ועוד)להיגר�  על ידי חיבור צולב בי� המערכות השונות במבנה

�ה יעילה על תו% בקר, אפורי� מחייב הקמה והפעלה של מתקני טיפול מתקדמי
�  .  תפקוד

  
  

 �  תנאי� להשבת מי� אפורי
 �להדחת להשקיית גינו� ציבורי או , אפורי�אישור לתכניות הכוללות השבת מי

  :בתנאי� הבאי�תותנה , אסלות
  

בחינת השפעת התכנית על מערכת ההולכה לתכנית יצור( מסמ% הנדסי ל .1
 . או המתוכננת\הקיימת ו

2.  �כנדרש בהנחיות המפורטות במסמ% " (המעול"יטופלו לרמת איכות המי
  .במתק� טיפול מהסוג הנדרש בהנחיות אלו, )"2003 עלוני –הלפרי� "

מכונות , במערכות המטפלות במי� אפורי� הכוללי� ג� כיורי מטבח .3
יש לדרוש הצגת בחינת השפעת הקולחי� , שטיפת כלי� ומכונות כביסה

יש להעדי( מערכות המטפלות במי� , ככלל. המטופלי� על הסביבה
"�המכילי� פחות מזהמי� , )ל"ללא תורמי� הנ" (אפורי� בהירי

  .המסוכני� לבריאות ולסביבה
המתק� והאחריות על אישור למתק� הטיפול ינת� רק א� הבעלות על  .4

 . עסק טעו� רישוישל  יהיו של רשות מקומית או והפעלת



  
  
  
  
  
  
  
 

5.  �שמקור� במבנה ציבורי או בעסק טעו� אישור תכנית להשבת מי� אפורי
 תותנה בקיו� גו( האחראי על תחזוקת מתק� הטיפול ומער% ,רישוי

 . דומותמערכותבאחזקת יות בעל ניסיו� מוכח  להעל גו( זה. ההשבה

6.  �וכ� לא בעסקי� , אי� לאשר תכניות השבה במבני� או בשטחי� פרטיי
� .  מפעלי תרופותמפעלי מזו� ו, בתי ספר, רגישי� כגו� גני ילדי

אפורי� תציג אמצעי� לשמירת תנאי� המי� ההשבת טיפול ותכנית ל .7
 . ור פעולת המתק�טתברואיי� ותכנית לני

8.  � .  נגישות לציבורוללאמתק� הטיפול יהיה מרוחק ממגורי

בכל מערכת השבה יובטח גיבוי של מי� שפירי� באמצעות מרווח אוויר  .9
� למערכת הביוב בעת האפורי� ומערכות בקרה המבטיחות הזרמת המי

� .תקלה ובעת יצירת עודפי

תכנית להשבת מי� אפורי� להדחת אסלות תכלול אמצעי� למניעת  .10
, הברגה הפוכה, צבע קווי�: יה כגו�יי� צולבי� ע� מערכות מי שתחיבור
 .'כדוצביעת המי� , שילוט

    
  
  
  
  

  ,בברכה
  

  שלו� גולדברגר
  מהנדס ראשי לבריאות הסביבה

  
  
  

  :העתק
   ראש שירותי בריאות הציבור–איתמר גרוטו ' דר

  כא�, צוות המחלקה לבריאות הסביבה
  
  
  
  
  


