
 

  פרמצבטיקהמפעלי  -א 1.3לפריט  תנאי מסגרת 

  הגדרות .א

"TA Luft 2002 "- איכות אווירעל  התרגומו לאנגלית של מסמך ההנחיות הטכניות לשמיר (TA Luft) מה- 
 48בגרמניה, בהתאם לסעיף  לאיכות הסביבהסטריון הפדראלי ישל המינ ,2002ביולי  24

, המפורסם באתר 1990למאי  14-של החוק הפדראלי לבקרת מזהמי אוויר שפורסם ב
 האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;

"אירוע חומרים 
 -מסוכנים" 

התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום 
 יבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה; סיכון לאדם ולסב

"אתר לטיפול בפסולת" 
- 

 השבתה עיבודה, והמורשה על פי כל דין;מיחזורה, מקום המשמש לטיפול בפסולת, לרבות 

תוצר לוואי של תהליכי טיפול בשפכים ותמלחות, לרבות משקעים המצטברים במיכלי       - "בוצה"
 בקווי ייצור והולכה;ייצור, אחסון ו

 רבות כל אחד מאלה:ל -"בעל העסק" 

  בעל  העסק; .א

 עסק;נכס שבו מצוי הבבעסק או המחזיק  .ב

 בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, לפי העניין;  .ג

 האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק; .ד

 -" בריכת אגירה"

 

 ,תמלחות ,שפכים והמכילה בקרקע החפורה , מעוקבים מטרים 10 על העולה בנפח, בריכה
למעט  ,מסוכן חומר והמכיל במים הנמס מוצק חומר או ,מסוכן חומר המכיל נוזלי חומר
 ;ומוצריו דלק

 לאוויר לרבות חומרים מוצקים, נוזלים וגזים הנישאים בו או תערובת המשתחררגז   - "גז פליטה"
 ;שלהם

 - "דוגם מוסמך"

 

מי שהוסמך לפי כל דין לבצע דיגום שפכים, מי קולחין או קרקע או מי שעבר הכשרה 
 לדיגום שפכים במתכונת שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה או משרד הבריאות; 

, סולר 2 חלק 107ת"י סולר להסקה על פי ,  116חומר בעירה מסוג מזוט על פי ת"י   -"דלק" 
, גז טבעי, ביומסה או חומר  1חלק  1134ת"י על פי  , גפ"מ1חלק  107לתחבורה על פי ת"י 

 בעירה אחר שאושר לשימוש ע"י נותן האישור;

 ;1988 -כמשמעותו לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח  -"היתר הזרמה לים" 

ב. ולפי  2שבנספח  ההספק התרמי הכולל במתקן ייצור אנרגיה המחושב לפי הנוסחא -"הספק תרמי מותקן" 
 הוראות היצרן ביחידות של מגוואט תרמי;

ערך הנמדד במגוואט תרמי המחושב לפי סוג הדלק, צריכתו ליחידת זמן וערך ההיסק  -"הספק תרמי" 
 התחתון שלו;

 ;שפרטיו מופיעים בתנאים אלהליצור פורמולציות בתעשיית התרופות  עסק - "העסק"

שחרור של חומר מזהם לקרקע באופן הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת; ואם   -"זיהום קרקע" 
היתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע, 

 כזיהום קרקע;

חומר המורכב מחלקיקים זעירים, למעט מים, הנישא או העשוי להינשא באוויר או בגז,   -"חומר חלקיקי" 
 בצורת אבק, עשן, או תרסיס;לרבות 

  -" "חומר מזהם

 

חומר שהוא אחד או יותר מן המזהמים המנויים בחוברת רשימת ערכי הסף הראשוניים 
המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה או ברשימה אליה מפנה חוברת 

 זו; 



 

 ;1993 -כהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג  -"חומר מסוכן" 

 0.002חומר הפולט באופן ספונטני קרינה מייננת ואשר האקטיביות הסגולית שלו עולה על   - "חומר רדיואקטיבי"

  ;לגרם( µCiמיקרוקירי )

 ר של עשן;והמשמש לקביעת דרגת השחלוח  - "לוח מיקרורינגלמן"

אמצעי קיבול העשוי משטח אטום מוקף דפנות, האטומים  לחלחול החומר המאוחסן בו,  - "מאצרה"
ולמנוע פיזורם לסביבה, לרבות אמצעי שמטרתו לאגור שפך של חומרים המאוחסנים בו 

 קיבול נייד;

 באווירחומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור, שנוכחותם   - "מזהם אוויר"
  -רמת או עלולה לגרוםגו

לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או  (א)
 ;בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח

 ;לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות (ב)

 להחלפת יונים, על גבי שרף. מיתקנים או מיתקן -"מחליף יונים"

"מטר קוב תקני" או 
 -מק"ת" "

; לחץ K273.15מטר קוב של אוויר לאחר המרה לתנאים תקניים: גז יבש; טמפרטורה 

KPa101.3; 

 "מיכל איסוף שפכים" 
- 

 או נגר עילי מזוהם; או תמלחות מיכל המיועד לאגירת תשטיפים או שפכים

שבו מטופלים שפכי , מיתקן, על מרכיביו השונים, לרבות כל אמצעי, או תהליך טיפול -"מיתקן קדם טיפול" 
לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים, כולל  המפעל או התמלחות לפני סילוקם ממנו

 מיתקן לטיפול בבוצה; 

לים, בעל היתר הזרמה או הטלה לים בתוקף, שניתן מאת הוועדה  מתקן הזרמה  - "מסוף מוסדר"
 ;הבינמשרדית למתן היתרי הזרמת שפכים לים או הטלה לים על פי חוק

, שהוסמכה 1997 -מעבדה כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז  -"מעבדה מוסמכת"
 לבצע את הבדיקות הנדרשות בתנאים אלה;

או שעליהם עלולים  או תמלחות כל המשטחים בעסק אליהם עלולים להגיע שפכים - "משטחי התפעול"
לרבות המשטחים  , וחומרי נפץמסוכנים חומרים,להיווצר תשטיפים, שפך דלקים, שמנים

בעסק עליהם ממוקמים מתקני ייצור, שבהם מתקיימת פעילות תעשייתית לרבות: ייצור, 
 ;מיתקן קדם הטיפול, מפריד דלק/שמן תחזוקה, אחסון, פריקה,  וטעינה, 

"מתקן גיבוי לייצור 
 -אנרגיה" 

 -תחזוקה, הפועל לא יותר מבעת  תקלה, חירום או  לגיבוימתקן ייצור אנרגיה המשמש 
שעות בשנה והכולל מד שעות פעילות אוטומטי שיופעל בכל זמן הפעלת מתקן ייצור  500

 אנרגיה; 

יחידה או מספר יחידות לייצור אנרגיה תרמית באמצעות שריפת דלק, לרבות באמצעות  -"מתקן ייצור אנרגיה" 
 50המותקן הכולל אינו עולה על ייצור קיטור, חימום מים וחימום שמן, שהספקן התרמי 

 מגוואט, ובלבד שהן מצויות בסמיכות אחת לשנייה ובבעלות משותפת;

מתקן לטיפול בגז "
 -" פליטה

מיתקן המשמש לטיפול במזהם אוויר בגז הפליטה, במטרה להפחית את פליטתו לסביבה, 
 לרבות מסנן, משקע וסולקן;

 לרבות כל אחד מאלה: - "נגר עילי מזוהם"

שבאו במגע עם מזהמים במשטחי תפעול לאחר תקופת עצירת גשמים של משקעים  .א
 חודש ומעלה; 

 שבאו במגע עם קרקע מזוהמת;  משקעים  .ב



 

 מ"ג/ליטר;  20בהם עולה על  TOC -נגר עילי שריכוז ה .ג

 שלא באו במגע עם מזהמים במשטחי התפעול ו/או עם קרקע מזוהמת; משקעים   - "נגר עילי נקי"

בדיקת מזהמי "נוהל 
 - "אוויר בארובה

" שפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת 2002"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, 
 הסביבה על עדכוניו מעת לעת;

"נוהל ניטור רציף 
 - בארובה"

נוהל ניטור רציף ואבטחת איכות של נתוני ניטור רציף בארובה המפורסם באתר 
 של המשרד להגנת הסביבה  בנוסחו המעודכן מעת לעת;  האינטרנט

כנותן האישור לפי סעיף על ידי השר להגנת הסביבה שהוסמך  עובד מדינה או עובד ציבור  - "נותן האישור"
 ;1968 -עסקים, תשכ"ח   )א( לחוק רישוי6

ספי הדיווח כפי שקבוע בהתאם לכל חומר ברשימת הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה   -"ספי הדיווח" 
ולעניין www.epa.gov/oem/docs/er/302table01.pdf  המפורסמת בכתובת הבאה: 

TPH ליטר. 100, סף הדיווח הינו 

 ;מדדיםנ של ערכיםכשיר למדידה רציפה ות מאוטומטיים באמצע ורישום מדידה -"ניטור רציף" 

חומר מזהם זיהוי מקורות זיהום אפשריים בהווה ובעבר, לרבות מיקומם, כמותם, וזיהוי   -" סקר היסטורי"
על פי בדיקות והגורמים האפשריים לזיהום, נעשה שימוש בהווה ובעבר,  וב קרקע

, ותיעוד אחר , תשאול גורמים רלוונטיים, צילומים, תצ"אותתמונותבמסמכים, רישומים, 
 ;על פי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה

 -"סקר קרקע" 

 

לתחם את ו , שמטרתן לאתרבידי דוגם קרקע מוסמך סדרת פעולות בשלבים ביצוע
 לן: כמפורט להלפי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד ,  ,הזיהום

הכנת תוכנית לדיגום בקרקע ו/או בגזי קרקע ו/או במים, שמטרתה  –תכנון הבדיקות  (1)
וכן בדיקת  ווריכוז ו, כמות, ובמים ובגז הקרקעבקרקעחומר מזהם של  ולזהות קיומ

 היקף הזיהום במרחב והגשתה לאישור נותן האישור; 

 שאושרה על ידי נותן האישור;  ביצוע דיגום לפי תוכנית -ביצוע הדיגומים  (2)

הכנת דו"ח ממצאי הסקר שבוצע לרבות מסקנות הסקר, אפשרויות  -דו"ח ממצאים (3)
השימוש בקרקע עד להשלמת הטיפול בה, ופירוט המשך הפעולות הנדרשות לטיפול 

 בזיהום;

מי שעוסק בביצוע דיגומי קרקע/גז קרקע וניתוחם ,  -"דוגם קרקע / גז קרקע מוסמך" 
 ניין, ומתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:לפי הע

הוא הוסמך בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לחוק הרשות  .א
 ;1997 -הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 

מעבדה מחוץ לישראל שאישר אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד  .ב
 לעניין זה;

נמדדים בפרקי זמן ה ,של מזהם אוויר או קבוצת מזהמי אוויר ,ריכוז או כמות מרביים - "ערכי פליטה "
שפליטתם מותרת ממקור פליטה כפי שנקבע בתנאים בגז פליטה בתנאים תקניים  ,נתונים

 ; אלה או על פי כל הוראות כל דין

 "פסולת חומר מסוכן"
- 

 -כהגדרת "פסולת" בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א 
1990;  

 "פסולת רדיואקטיבית"
- 

 בחומר רדיואקטיבי שמקורו או רדיואקטיבי חומר המכיל ,צורה או סוג מכל חומר
 ושמתקיים בו אחד מאלה:

והוא הפסיק לעשות בו  הרדיואקטיביים  היסודות תקנות לפי ,בהיתר חייב בו העוסק .א
 ;שימוש

 ;בו המחזיק בידי לסילוק המיועד .ב

בשל סיכון שבו לאדם ולסביבה , ובלבד שהוראה  ,הממונה הוראת לפי לסלקו שיש .ג
 ;כאמור ניתנה לאחר התייעצות  עם ראש אגף הבטיחות בועדה לאנרגיה אטומית

http://www.epa.gov/oem/docs/er/302table01.pdf
http://www.epa.gov/oem/docs/er/302table01.pdf


 

 

 

 )א( לחוק7תנאים מוקדמים למתן אישור המשרד להגנת הסביבה לרישיון עסק לפי סעיף  ב. 

 או היתר זמני:עסק על בעל העסק לקיים את הדרישות הבאות, כתנאי למתן האישור לרישיון 

את המידע הסביבתי  בעל העסק יגיש לנותן האישור עם הגשת הבקשה לרישיון עסק/היתר זמני .1 
המפורט במסמך "מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון לפי העדכני, הנחוץ לבדיקת הבקשה 

עסק/היתר זמני" המפורסם באתר  האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. מידע זה היינו בנוסף 
 . ים לפי חוק רישוי עסקיםלמסמכים הנדרש

  www.sviva.gov.il קישור: 

 (הליך טיפול בבקשות לרישיון עסק<  תעשיות ורישוי עסקים<  נושאים סביבתיים<  דף הבית)

"ערכי הסף 
 -הראשוניים"

ערכי הסף של חומרים מזהמים המנויים ברשימת ערכי הסף הראשוניים המפורסמת 
 האתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, או ברשימה אחרת אליה מפנה רשימה זו. 

 ;תווך האדמה והמסלע הבלתי רוויים במים, לרבות פני הקרקע וגז הקרקע -"קרקע" 

הגורם לכך שהיא מהווה סכנה לבריאות הציבור או  קרקע שמצוי בה חומר מזהם -"קרקע מזוהמת" 
לסביבה, ויראו קרקע כקרקע מזוהמת אם ריכוז החומרים המזהמים בה עולה על ערכי 
הסף הראשוניים, אלא אם כן הוכח אחרת לנותן האישור, לרבות באמצעות ביצוע סקר 

מזהם  סיכונים או אם הוכח כי הימצאות החומר המזהם בקרקע נובעת מדליפת חומר
 .בכמות הקטנה מספי הדיווח

של )לרבות: מכיורים, ממקלחות ומאסלות ( בשירותים הסניטריים  שפכים שמקורם   - ם"י"שפכים סניטרי
  ;העסק והמוזרמים במערכת נפרדת מהשפכים התעשייתיים של העסק

מזוהם למעט שפכים פעילות העסק, לרבות תשטיפים ונגר עילי מ שפכים שמקורם  -"שפכים תעשייתיים" 
 סניטריים;

פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית, לרבות מוצקים בתרחיף והמוצקים מומסים,  -" "שפכים
 ותמלחות; םלרבות שפכים סניטריים, תעשייתיי

 :שהוא אחד מאלהכל חומר   -"רכיבים פעילים" 

   ;בעל פעילות פארמקולוגית .א

 ;הקלה, טיפול או מניעה של חולי בעל השפעה ישירה בעת זיהוי, ריפוי, .ב

 ;הגוףתפקוד של ה,מבנה או העל בעל השפעה  .ג
 הן בבני אדם והן בחיות

 לרבות כל אחד מאלה: - "תמלחות"

שפכים שמקורם  בריענון מחליף יונים המשמש לריכוך מים בכמות העולה על שלוש  .א
 טונות כלורידים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה

שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון או בורסקאות,  .ב
הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או 

 ארבע טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת; 

שפכים המכילים ריכוזי כלוריד, נתרן, פלואוריד ובורון החורגים מהריכוזים  .ג
  2003 -נות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים( התשס"גהמצוינים בתק

 ובהתאם לאמור בהן;

קאוסטית,  סודה או מלח חומצת או מרוכזת מלח תמיסת של העברה תהליך - ריענון

 ;לפעילותו מחדש הכשרתו לצורך ,יונים דרך מחליף

, דלק, חומר מסוכן ,שפכיםמשטחי התפעול או עם שבאו במגע עם נוזלים לרבות נגר עילי,  -"תשטיפים" 
 ;או שנבעו מהםשמן, קרקע מזוהמת, בוצה ופסולת 

http://www.sviva.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=HomePage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=firstPage&enZone=firstPage
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=HomePage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=firstPage&enZone=firstPage
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=rishui_asakim&enZone=enviromentalSubjects&
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=rishui_asakim&enZone=enviromentalSubjects&
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=rishui_asakim&enZone=taasiyotveasakim&
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=rishui_asakim&enZone=taasiyotveasakim&


 

 

 בעסק יותקנו מערכות איסוף נפרדות:  .2 

 ;לשפכים סניטריים 2.1  

 ;תעשייתיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם לשפכים 2.2

 ;חותללתמ 2.3

 .עילי נקי לנגר 2.4

 המפורטות להלן:בעסק יותקנו משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות  .3 

 ;אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם 3.1  

 ;מופרדים  משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה 3.2

 ;םתעשייתיי מנוקזים  למערכת האיסוף וטיפול בשפכים 3.3

 משטחי התפעול יהיו מקורים על פי דרישת נותן האישור. 3.4

וכמפורט  בהתאם לתהליכי היצור הקיימים או מתוכננים בעסק יהיהגובה הארובות של מתקני ייצור  .4 
 :להלן 4.2 -ו 4.1בסעיפים 

מ'  0.2-קוטרן נמוך מ, ארובות אשר TA-Luft 2002 -. ל5.5גובה הארובות יקבע לפי סעיף  4.1  
 מ'. 0.2יחושבו כאילו שקוטרן הוא 

מטר לפחות מעל קו גובה  3הארובה תבלוט  ,מעל לקרקע טר לפחותמ 10 גובה הארובות יהיה  4.2
גובה מפי שניים לא יעלה על גובה הארובה גג העסק וקו גובה הגגות הסמוכים. בכל מקרה 

 .מבנה העסק

, ארובות אשר TA-Luft 2002 -ל 5.5.3יקבע לפי סעיף  תרמית ייצור אנרגיהגובה ארובות של מתקני  .5 
 מ'. 0.2מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא  0.2-קוטרן נמוך מ

על אף האמור לעיל, רשאי בעל העסק להתקין ארובה שאינה עומדת בדרישות הנ"ל, ובלבד שהתקיימו 
 שני התנאים הבאים:

 לייצור אנרגיה הוא סולר או גז;הדלק המשמש להפעלת מתקן  5.1  

 קיבל אישור נותן האישור מראש ובכתב. 5.2

 כללי  . ב

: כגון )עסקים טעוני רישוי( צו רישוי עסקים לפיהחייבים ברישוי נוספים  יםהיה וקיימים בעסק עיסוק . 1 
לעסקים , יחולו עליהם התנאים הספציפיים , מסגריה וכדומהמוסך, תחנת תדלוק, שטיפת רכבים

.גוברים - ם הספציפייםתנאיה.  בכל מקרה של סתירה, מסוגם והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם  

בעל העסק יפעיל את העסק תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה ובאופן שאינו גורם למטרדים או  .2 
 למפגעים לסביבה.

כל פעילות העסק לרבות אחסון קבוע או זמני, פריקה וטעינה תתבצע בשטח העסק על גבי משטחי  .3 
 אחת ממערכות האיסוף, לפי העניין.תפעול בלבד אשר יהיו מנוקזים אל 

 אופן אחסון . 4 

האמור בפרק חומרים מסוכנים. על פיחומרים מסוכנים יאוחסנו   4.1    

מהעסק  חומרים העשויים להתפזר בסביבה יאוחסנו באופן שימנע פליטת אבק וחלקיקים  4.2  
 לרבות בתאים ייעודיים סגורים ובשימוש באמצעי הרטבה וערפול.

ישמרו סגורים יאוחסנו במכלים שסים, חומצות וחומרי ניקוי,יחומרים נדיפים, לרבות ממ 4.3  
התנדפות לאוויר. ן למניעתבכל עת, פרט לזמני מילוי או ריקו  



 

על גבי משטחי תפעול מקורים באופן שימנע  תקינות וסגורותמלח מוצק יאוחסן באריזות  4.4  
 את פיזורו לסביבה.

 יומן אירועים סביבתיים  .5 

 .("היומן" -)להלן  בעל העסק ינהל יומן אירועים סביבתיים  5.1  

 :האלהביומן ירשמו כל האירועים  5.2  

, בשפכים אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים )לרבות במתקני טיפולתקלות ב 5.2.1   
 (.אווירל, מתקני טיפול בפליטות הובלה ופינוי של שפכיםמתקני 

 אוויר ומטרדי  ריח.פליטת מזהם  5.2.2   

 באיכויות החורגות מהנדרש בתנאים אלה. הציבורית הביוב  למערכתהזרמת שפכים  5.2.3   

 הרישומים  ביומן יכללו את הפרטים הבאים לפחות: 5.3  

 ;תאריך ושעת גילוי האירוע או התלונה או התקלה או החריגה 5.3.1   

 ;מהות האירוע או נושא התלונה ותיאורו המפורט כולל מיקומו 5.3.2   

 ;האמצעים שננקטו לטיפול באירוע 5.3.3   

 ;חריגה / תקלה / תאריך ושעת סיום האירוע 5.3.4   

 חתימת איש הקשר. 5.3.5   

על פי  ,לנותן האישור יימסרולעיון או  ויעמדושנים לפחות  3בעסק  והיומן ישמררישומי  5.4  
 דרישתו.

על פי דרישת נותן האישור, יעביר בעל העסק פרטים ומידע בדבר חומרים שנפלטו, נשפכו, סולקו או  .6 
 הושלכו לסביבה מתוך העסק או עקב פעילותו העסקית של העסק, בתוך פרק הזמן שיקבע. 

 :כל אלהעל בעל העסק לבצע את העסק, במקרה של סגירה או העתקת  .7 

 לנותן האישור בכתב  עם קבלת ההחלטהבדבר סגירת העסק או העתקתו לדווח על ההחלטה  7.1  
 תוך ציון לוח הזמנים לביצוע

חומרים  רשימת חומרים המיועדים לפינוי מהעסק, לרבותנותן האישור אישור להגיש ל 7.2  
. יש לפרט כמויות חומרים, יעדי מיכלי אחסוןאריזות ודלקים, שפכים, שמנים, מסוכנים, 

 כננים, לו"ז מתוכנן לביצוע.סילוק מתו

פינוי החומרים והמיכלים משטח העסק יבוצע בהתאם להוראות נותן האישור. בעל העסק  7.3  
 .ישמור אסמכתאות על פינוי החומרים והמכלים

  נקי ונגר עילי מזוהם , נגר עיליתעשייתיים, שפכים שפכים סניטריים ד.

 : בעסק יהיו מערכות איסוף נפרדות .1 

 ;שפכים סניטרייםל 1.1  

 ;לשפכים תעשייתיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם 1.2  

 ;לתמלחות 1.3  

 .לנגר עילי נקי 1.4  

 :אלהבדרישות בעסק יהיו משטחי תפעול אשר יעמדו  .2 

 ;טומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהםא 2.1  

 ;תשטיפים לסביבהשפכים ומופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של  2.2  

 ;לפרק זה 1.2כמפורט בסעיף  מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים 2.3  

 משטחי התפעול יהיו מקורים על פי דרישת נותן האישור. 2.4  



 

 שפכים סניטריים .3 

 הבאות:שפכים סניטריים יסולקו באחת מהדרכים  3.1  

 ;למערכת הביוב הציבורית 3.1.1   

למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול יפונו   – לא קיימת מערכת ביוב ציבורית 3.1.2
שפכים  טיהורכל דין למיתקן  על פימוביל שפכים מורשה  על ידי שתכולתו תפונה 

 ;האישורבכתב מאת נותן ומראש לאישור בכפוף פינוי זה יהיה כל דין;  על פימאושר 

 דרך אחרת בכפוף לאישור מראש בכתב מאת נותן האישור.ב 3.1.3

קבלות על  בעסק מוביל שפכים ישמור בעל העסק  על ידיבמקרה של פינוי שפכים סניטריים  3.2  
פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים,  לתקופה של  שלוש שנים  לפחות,  ויציגם או 

 .על פי דרישתוימסרם לנותן האישור, 

 תשטיפים  ונגר עילי מזוהם ,שפכים תעשייתיים .4 

 ,במידת האפשר ובהתחשב במגבלות אבטחת איכות של העסק בעל העסק יבצע ניקוי יבש 4.1  
של חדרי ומתקני הייצור לפני ביצוע ניקוי רטוב. הפסולת לרבות באמצעות שאיבה וספיגה, 

, למעט אם הפסולת אינה ותסולק כפסולת חומר מסוכן בתהליך הניקוי היבש תאגראסף ישת
 מכילה רכיבים פעילים או חומר מסוכן

בהתאם לאחת או יותר שפכים תעשייתיים, נגר עילי מזוהם ותשטיפים יטופלו ויסולקו   4.2  
 :ןמהאפשרויות המפורטות להל

או לאחר שעברו טיפול במתקן קדם טיפול ובלבד  ישירות למערכת הביוב הציבורית 4.2.1    
 .1המופיעים בטבלה שבנספח מספר  עומדים בערכיםריכוזי המזהמים שבהם ש

וממנו למיתקן לטיפול בשפכים מחוץ לשטח העסק אטום  למיכל איסוף שפכים 4.2.2
בכפוף לאישור מראש בכתב  ,ל דין לקליטת סוג השפכים המפוניםמאושר על פי כה

מיכל איסוף שפכים תת קרקעי  יצוייד באמצעים למניעת גלישת  מאת נותן האישור.
 שפכים לסביבה.

 כל דין.תטופל  בהתאם להוראות   פסולת חומרים מסוכנים 4.2.2   

והבוצה ובהתאם לתרומת העסק לכלל השפכים המגיעים  םהקולחיבהתאם ליעדי סילוק  4.3  
ידרש ובכפוף להוראות כל דין , או בנסיבות אחרות שימצאו מוצדקות, טיפול בשפכיםלמתקן 

ערכים שונים עבור הפרמטרים המופיעים בעל העסק, לפי החלטת נותן האישור, לעמוד ב
 .1 בטבלה בנספח מספר

נגר עילי  , תעשייתיים,  התשטיפיםהאת השפכים במים או בשפכים, בעל העסק לא ימהל  4.4  
מזוהם והתמלחות לפני ו/או אחרי טיפול, ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את 

 ריכוזי המזהמים בשפכים.

 תמלחות .5 

 בעל העסק יאגור ויאסוף תמלחות במיכל ייעודי. 5.1  

בעל העסק יפנה את  התמלחות שנוצרות כתוצאה מפעילות העסק ולפי האמור בתקנות המים  5.2  
תקנות " -)להלן  1998 -)מניעת זיהום מים()איסור הזרמת תמלחת למקורות מים(, התשנ"ח

  .("איסור הזרמת תמלחת

 :פינוי תמלחות ייעשה  באחת או יותר מהאפשרויות הבאות 5.3  

 :בהטלה ליםבהזרמה או  5.3.1   

 5.3.1
.1 

 על פי היתר הזרמה או הטלה לים תקף ובהתאם לתנאיו.

5.3.1
.2 

אישור על פי  ,תמלחות נקיות שמקורן ברענון שרפים או תמלחות מזון
, ובהתאם לתנאיו, שנתן נציג אגף שפכי לפינוי תמלחות למסוף ימי ,בכתב



 

תעשייה או מרכז שפכי תעשייה במחוז המשרד להגנת הסביבה, והכל 
בהתאם לנוהל "פינוי תמלחות" המפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה 

 .כעדכונו מזמן לזמן

 למיתקן טיפול בתמלחות המאושר על פי כל דין. 6.3.2

 מלח מוצק 5.4  

היתר ובלבד שנעשה לפי מלח מוצק יפונה מהעסק באמצעות הזרמה או הטלה לים  5.4.1   
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, לפי הזרמה/ הטלה לים בר תוקף שניתן 

אין לפנות מלח מוצק לאתרי סילוק פסולת  ובהתאם לתנאיו . 1988 -התשמ"ח
 .מוצקה

נוי וקליטת מלח מוצק ותמלחות ביעד בעל העסק ישמור קבלות המעידות על פי 5.4.2   
על פי  ,או ימסרם לנותן האישורלעיון למשך שלוש שנים לפחות ויעמידם  הסילוק

 דרישתו.

 רישום ודיווח על צריכת מלח 5.4.3   

קבלות על כמויות המלח הנצרכות בעסק יישמרו במשרדי העסק למשך  5.4.3.1    
 נותן האישור, לפי דרישתו.לשלוש שנים לפחות ויוצגו ו/או ימסרו 

בעל העסק יגיש לנותן האישור אישור מאת רואה חשבון על צריכת  5.4.3.2    
  המלח השנתית של העסק על פי דרישתו.

 נקי  נגר עילי .7 

  . נקי בעל העסק יפעל למניעת זיהום נגר עילי 7.1  

, ובהעדר למערכת הניקוז הציבוריתנגר עילי נקי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז  7.2  
 אפשרות להתחברות למערכת ניקוז ציבורית, ינוקז למערכת הניקוז הטבעית.

 ותמלחות  םמתקני קדם טיפול בשפכים תעשייתיי .8 

לצורך עמידה ( BAT)המתקנים יתוכננו בהתאם לאמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר  8.1  
 למסמך תנאים אלה. 1בערכים המצוינים בטבלה שבנספח 

 אופן בולט לעין בהתאם ל:בהמתקנים והצנרת יסומנו  8.2  

 סוג השפכים. .א

 כיווני זרימה. .ב

 מתקן קדם טיפול יהיה תקין בכל עת, יתופעל ויתוחזק על פי הוראות היצרן.   8.3  

     

לפחות ויוצגו שנים  3ישמרו בעסק למשך של מיתקן קדם טיפול, קבלות בגין תחזוקה שוטפת  8.4  
 .או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו

בעל העסק יתקין ביציאה ממתקן קדם טיפול בשפכים מכל דיגום, שקיבולתו ככמות ספיקת  8.5  
מטרים מעוקבים, לפי הקטן יותר, ואשר לא יפחת מחמש  10הקולחים, במשך שעתיים או 

אם קיים פתח או ברז דיגום המאפשר מאות ליטר. בעל העסק יכול שלא להתקין מכל דיגום 
 לקיחת דגימה מייצגת של השפכים.

בעל העסק יכין ויגיש לנותן האישור תוך חודש מקבלת תנאים אלה תוכנית פעולה למניעת  8.6  
זיהום הסביבה משפכי העסק במקרה של תחזוקה ובמקרה של תקלה במתקן קדם טיפול 

 בשפכים.

לסוג הבוצה ועל פי בהתאם פונה ותיאסף במיכל איסוף ייעודי בוצה ממתקן הקדם טיפול ת 8.7  
  הוראות כל דין.

שאין מניעה על פי הוראות כל דין להעבירה שאינה מוגדרת כפסולת חומר מסוכן ובוצה פינוי  8.8  
מוצקים  25%וצה לריכוז של יעשה לאחר מיצוק הבמוצקה , סילוק פסולת ל מורשה לאתר



 

  .לפחות

ישמרו בעסק וקליטתה ביעד הסילוק  חתומות על הובלת בוצה ממתקן הקדם טיפולקבלות  8.9  
 למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו.

 ניטור רציף  .9 

 .ן ויופעל מד ספיקהביציאה ממיתקן קדם טיפול יותק 9.1  

או סרטים ניידים, על פי דרישת נותן האישור ובהתאם  דיגטלי םבעל רש מד הספיקה יהיה 9.2  
 להנחיותיו. 

תוצאות המדידות ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן  9.3
שיפורסם באתר האינטרנט של כפי  האישור, על פי דרישתו במדיה אלקטרונית בפורמט

 המשרד להגנת הסביבה.

בעל העסק יבטיח את פעולתם התקינה של מדי הניטור. מדי הניטור יהיו מכוילים בכל עת,  9.4
 יתוחזקו ויופעלו על פי הוראות היצרן. 

ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים של המדים קבלות על תחזוקה וכיולים  9.5
 .ימסרו לנותן האישור על פי דרישתוויוצגו או י

 דיגום .10 

 ; שיטות סטנדרטיות ( על פי ספרGrab Samplingדיגום אקראי ) –"דיגום חטף"  

 Standard Methods for theהמהדורה האחרונה של הספר –"ספר שיטות סטנדרטיות" 

Examination of Water and Wastewater בעריכת ובהוצאת ,American Public Health 

Association, American Water Works  Association, Water Environment Federation ,
באגף מים  ד"ר זימן במשרד הבריאות, ירושלים, םשל שעותק ממנו מצוי בספריה לרפואה ציבורית ע

במשרד להגנת  שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמותונחלים במשרד להגנת הסביבה, ירושלים ובאגף 
 .ר בשעות העבודה, וזמין לעיון הציבוביבאל ית הממשלה תיקרהסביבה, 

, שפכים או תמלחות, המתבצע על ידי הקולחיםדיגום, פרופורציונלי לספיקת  -דיגום מורכב יומי" "
כאשר כל דגימה נאספת שעות רצופות,  24עה לפחות, במשך איסוף דגימות, בתדירות של אחת לש

כאשר איסוף כל לכלי מקורר נפרד, ואשר בסיומו מצורפות הדגימות לכלי איסוף מקורר יחיד או 
 הדגימות נעשה לכלי מקורר אחד;

בעל העסק יבצע דיגום חטף ו/או דיגום מורכב יומי של שפכי העסק בהתאם לדרישת נותן  10.1  
 האישור ועל פי הנחיותיו בדבר: פרמטרים ומועד הדיגום.  

הבדיקות בשפכים יתבצעו על פי ספר שיטות סטנדרטיות או בשיטה אחרת שאושרה מראש  10.2
 י נותן האישור.ל ידבכתב עו

  מעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים.דוגם מוסמך והדגימה תיבדק בהדיגום יבוצע על ידי  10.3

תוצאות הדיגום ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן  10.4
באתר המשרד להגנת  כפי שיפורסםהאישור, על פי דרישתו במדיה אלקטרונית בפורמט 

  .שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות –הסביבה 

 כמפורט להלן:הדיגום יבוצע  10.5

אחת מהנקודות בכאשר העסק מחובר למערכת הביוב הציבורית הדיגום יבוצע  10.5.1   
 הבאות:

 הם.ת היציאה מובנקוד -קדם טיפול  נים מתקימיבמקרים בהם קי .א  

לפני נקודת חיבור זרם השפכים  -במקרים בהם לא קיימים מתקני קדם טיפול .ב
 התעשייתים  עם שפכים סניטרים או זרם אחר.



 

בכללי תאגידי מים וביוב )שפכי המפורט על פי  תהיה בנקודות אלו הדיגום תדירות 10.5.2   
. במידה וכללים אלו אינם  2011 -מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"א

חלים על העסק או שלא קיימת הנחיה בכללים לגבי סוג העסק האמור תדירות 
 להלן:  הדיגום תהיה כמפורט

      מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לשבועיים; 200,000בצריכת מים מעל 

  מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לחודש; 100,000-200,000בצריכה בין 

  מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לחודשיים; 50,000-100,000בצריכה בין 

  מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת  25,000-50,000בצריכת מים בין
 לשלושה חודשים;

 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לשישה  25,000 -בצריכת מים מתחת ל
 חודשים;

הדיגום יבוצע במיכל איסוף  כאשר העסק אינו מחובר למערכת ביוב ציבורית 10.5.3   
 חודשים או בתדירות אחרת כפי שיקבע 6 -תהיה אחת לתדירות הדיגום  שפכים.ה

 נותן האישור.

או במקרים בהם , מהעסק לנחל ו/או לים םשפכים ו/או קולחימסולקים במקרים  10.5.4  
ידרש בעל העסק, לפי שפכים עלולה לגרום לסכנה לאדם ו/או לסביבה, הת איכו

 .10.5.2שונה  מהמפורט בסעיף  לבצע דיגום בתדירותהאישור  החלטת נותן

בעל העסק יהיה רשאי להציג לנותן האישור דיגומים, לפי סעיף זה, שבוצעו על ידי הרשות  10.6  
, או כל 2001 -המקומית או תאגיד מים וביוב בעל רישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א

גורם אחר שאישר נותן האישור, ובלבד שבוצעו בהתאם לדרישות תנאים אלה, לרבות לעניין 
 ים.תדירות ופרמטר

  

 קרקע מניעת זיהום  ה. 

  בעל העסק לא יגרום לזיהום קרקע במישרין או בעקיפין, מיד או בחלוף זמן. .1 

לא יסלק חומר מזהם לקרקע, לא יבצע כל פעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע, וימנע מכל בעל העסק  .2 
 פעולה כאמור; 

לקרקע, לרבות אחסונו אם נעשה שלא על פי כל לעניין זה, יראו כסילוק כל העברה של חומר מזהם 
דין, שלא על מנת לבצע בו שימוש. ואולם, לא יראו את הפעולות שלהלן כסילוק או כפעולה העלולה 

  לגרום לזיהום קרקע:

 הדברה בתכשיר הדברה הרשום לפי כל דין, המבוצעת בהתאם לתנאי הרישום של התכשיר; .א

 קוימו הוראות אותו דין; –ון כאמור הוראות לפי כל דין דישון קרקע, ובלבד שאם חלות על דיש .ב

 פעולה המתבצעת בהתאם לרישיון, להיתר או לצו שניתנו לפי חוק המים; .ג

שימוש במים שסופקו לפי הוראות חוק המים, ובלבד שאם חלות על שימוש כאמור הוראות לפי כל  .ד
 קוימו הוראות אותו דין; –דין 

חומר ועמידים לבמתקנים, מכלים או צנרות אטומים לחלחול  חומר מזהםויוליך יאחסן בעל העסק  .3 
 זיהום קרקע.ו דליפה ימנע כלתובאופן בו  המזהם

בעל העסק ינקוט אמצעים למניעת שחרור של חומר מזהם לקרקע, בהתחשב בסוג החומר המזהם  .4 
 ובסיכונים שהוא עלול ליצור לבריאות הציבור או לסביבה, ובכלל זה:

 ;התקנת אמצעי בקרה וניטור או ביצוע בדיקות מתאימות .א

 שמירה על תחזוקה נאותה של התשתיות והמתקנים המשמשים לפעילות בחומר מזהם; .ב

 הכנת נהלים למניעה ולטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ויישומם. .ג



 

ושאיבה וד ספיגה ציבכל עת, לשימוש  ןמוכושטח העסק במקום נגיש ומסומן, בעל העסק יחזיק ב .5 
 ומיכל לאיסוף חומר ספיגה שהזדהם.המתאימים לטיפול במקרה של שפך של חומר מזהם קרקע 

הנוזלים המאוחסנים העלולים  אטומות לחלחולכך שיהיו קרקעיות  -שוחות תתבעל העסק יתחזק  .6 
 יבשות בכל עת.ו להתנקז אליהן

 מזהם קרקע חומרהמכילות  קרקעיות-תשתיות על .7 

בעל העסק יציב מיכלים וכלי אצירה המכילים חומר מזהם במאצרה העומדת בדרישות  7.1  
 הבאות:

 .המאוחסן בה חומר מזהם שללחלחול  האטומ 7.1.1   

 מנפח המכל המאוחסן בה. 110%קיבולת המאצרה תהיה לפחות  7.1.2

יזום בהתאם לסעיף פתח ניקוז הפתח יהיה סגור למעט לשם ריקון  במידה ולמאצרה 7.1.3
7.2. 

 פתח מילוי המיכל יותקן בתחומי המאצרה. 7.1.4

 בכל עת. ותקינה נקייה, ריקה כשהיא 7.1.5

 בעל העסק ירוקן את תכולת המאצרה לפי המפורט להלן: 7.2  

ישאב וייאסף במיכלים אטומים לחומר האגור  שפך של החומר המאוחסן במאצרה 7.2.1   
 בהם.  

 השפך יועבר בהתאם לתכונותיו הכימיות ליעד מתאים המאושר על פי כל דין.    7.2.2

מי גשם שהצטברו במאצרה יבדקו טרם פינויים לקביעת יעד סילוק מתאים,  7.2.3
 .המאושר על פי כל דין

שמטרתו לוודא את תקינות מערכות  שיכיןיבצע בדיקה חודשית בהתאם לנוהל  בעל העסק 7.3  
האחסון או ההובלה ולוודא שלא נוצר או עלול להיווצר זיהום קרקע מהם. בעל העסק יתעד 

את ביצוע הבדיקה החודשית, ישמור את התיעוד למשך שלוש שנים לפחות ויציגו יחד עם 
 הנוהל, לנותן האישור על פי דרישתו. 

על או מערכות האחסון או ההובלה  בעל העסק ידווח על ממצאים המעידים על אי תקינות 7.4  
בדיקות  לרבות דיווח על כל ממצאי תוך שבוע לנותן האישור. תכמזוהמה קרקע החשוד

 המכלים והצנרת עם קבלתם מהגוף הבודק לנותן האישור. 

 נוזלים צנרת ומכלים המכילים דלקים .8 

 מכלים וצנרת עיליים 8.1  

ומכלים  API 650בהתאם לתקן בעל העסק יבנה ויציב מיכלים עיליים אנכיים  8.1.1   

 לפי העניין.  DIN 6616אופקיים על פי תקן 

 APIשנבנו לפי תקן המכילים דלקים  אנכיים יבדוק ויתקן מכלים עיליים בעל העסק 8.1.2

 .API 653באמצעות בודק מוסמך בהתאם להוראות תקן  650

מכלים אופקים בהם ניתן לראות את תחתית המיכל וצנרת על קרקעית יבדקו  8.1.3
 ויזואלית אחת לחודש לפחות. 

אנכיים למיכלים על קרקעיים למניעת מילוי יתר יתקין אמצעי התראה  בעל העסק 8.1.4

 על עדכוניו מעת לעת.  2610API תקן לאמור בבהתאם 

 צנרת ומכלים תת קרקעיים 8.2  

 .1חלק  4571על פי ת"י לדלקים יבנו מכלים חדשים  8.2.1   

קרקעיים  -במקומות בהם מצויה קרקע חרסיתית, העלולה לפגוע במתקנים תת .א    
המיכלים והצנרות המחוברות לייצב את בעל העסק על כתוצאה מתזוזות, 



 

 על ידיבאופן שתימנע פגיעה בהם, באמצעים המותאמים למטרה זו כגון  אליהם
 סביבם.  חומר מילוי יציביישום 

אטימות המכלים והצנרת  התקנת המכלים והצנרת תעשה עפ"י הנחיות היצרן .ב
תיבדק בעת ההתקנה באמצעות מעבדה מוסמכת ולאחר מכן בתדירות שלא 

 .חמש שניםפעם בתפחת מ

UL (s rUnderwrite 971מתכתית בהתאם לתקן  לאבצנרת דלקים יזרים בעל העסק  8.2.2   

Laboratories) צנרת מתכתית עם הגנה קתודית ובהתאם להוראותיו של מהנדס או ב
 שעיסוקו בכך.

   8.2.3 

 

 UL (Underwriters Laboratories)-בעל העסק יתקין אמצעים מאושרים על ידי ארגון ה
או תקנים שווי ערך שאישר נותן האישור למניעת מילוי יתר של מכלים, העומדים 

 באחת מהדרישות הבאות: 

 ממנו  95%)א( הפסקה אוטומטית של הזרימה למיכל עם מילוי 

 מהמיכל. 90%)ב( אזעקת המפעיל עם מילוי 

UL  (Underwriters Laboratories )על יד ארגון ה  בעל העסק יתקין אמצעי מאושר 8.2.4   
, ינקז את בו לאיסוף שפיכות בעת מילוי המכלים שיהיה עמיד לחומר המאוחסן

 ויכוסה למניעת חדירת מי גשם. עודפי החומר אל המכל

אשר נבנו ללא מיכול משני, או מכלים תת  קרקעיים-במיכל או מיכלים תת 8.2.5   
תוך שנה  בעל העסקיתקין  קרקעיים אשר המיכול המשני שלהם לא הוכח כאטום

משני צידי מיכל או מכלים  ,לפחות ,שני פיאזומטרים מיום קבלת התנאי לראשונה
)ג( בתקנות המים 8ים קיימים. הפיאזומטרים יותקנו בהתאם לתקנה יקרקע-תת

ועל פי מפרט המשרד להגנת  1997 –)מניעת זיהום מים( )תחנות דלק( התשנ"ז 
אתר האינטרנט של המשרד והמתעדכן הסביבה להתקנת פיאזומטרים המופיע ב

 מעת לעת.

באמצעות  . הבדיקות יעשובדיקות אטימות בעל העסק יבצעאחת לחמש שנים  8.2.6   
ולכל תשתית תת קרקעית אחרת בה  ות, לצנרת, לשוחיםמעבדה מוסמכת, למכל

ובהתאם להנחיות  ("בדיקת אטימות תקופתית" -)להלן  ים דלקיםאו משונע םיימצו
אגף שפכי תעשיה "הנחיות ממונה לבדיקת אטימות רב שנתית במכלים וצנרת תת 

הבדיקות  קרקעיים", המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
 יוגשו לנותן האישור.

( יבצע בעל העסק יםכמזוהמ יםהחשודאו מים במקרים חריגים )כגון: קרקע  8.2.7   
 אטימות נוספות בהתאם לדרישת נותן האישור.בדיקות 

בהתאם להנחיות  , לרבות בפיאזומטרים,יבצע ניטור חודשי למתקניםבעל העסק  8.2.8   
של המשרד להגנת הסביבה  ויעביר דיווח על  אשר מפורסמות באתר האינטרנט

ממצאים המצביעים על כשל בבדיקה או על חשש לזיהום קרקע לנותן האישור, כפי 
 שהוגדרו בתכנית הניטור, בתוך שבוע מקבלתם.

ישמור תוצאות בדיקת אטימות תקופתית וניטור חודשי לפרק זמן שלא יפחת מחמש  8.2.9   
  י דרישתו.ל פעשנים ויציג לנותן האישור 

ופעם בשנה לאחר מכן )או מועד אחר לראשונה חודשים מקבלת תנאים אלו  9בתוך  8.2.10   
על פי הנחיות נותן האישור(, יבצע בעל העסק בדיקת פוטנציאלים בין המתקנים 

קרקעיים בתחומו לבין הקרקע. על פי הממצאים ובהתאם להמלצות של -התת
הגנה קתודית למכלים  העסק מערכת, יתקין בעל מהנדס שעיסוקו בהגנה קתודית

לסביבה. ההגנה  דלקקרקעיים, על מנת למנוע קורוזיה וסכנת דליפת -ולצנרת התת
או  4571ודית תהיה בהתאם לעקרונות ביצוע ההגנה הקתודית המפורטים בת"י תהק

בכל תקן אחר על פי אישור הממונה. בעל ההיתר יתפעל ויתחזק את מערכת ההגנה 
ודית בהתאם לנדרש בתקן האמור ובהתאמה להמלצות של מהנדס שעיסוקו הקת



 

  בכך;

מעברי צנרת )לרבות צנרת חשמל( בשוחות של מנפקות ומכלים תת קרקעיים אלה,  8.2.11   

 .( Bulk headיעברו דרך אטמים ייעודיים )

הצפויים להתנקז אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים  יהיומשטחי מילוי והנפקה  8.2.12   
 סביבה.בזיהום התפשטות הויתוחמו באבני שפה ותעלות ניקוז למניעת  אליהם

בעל העסק יפעל בהתאם לדרישות המפורטות בפרק צנרת ומכלים המכילים דלקים  8.2.13   
הממונה על מניעת זיהום מים מדלקים מאת  מראש ובכתב אלא אם כן קיבל פטור

 במשרד, על פי סמכותו בדין. 

 פעולות לביצוע בעת גילוי או חשש לזיהום קרקע .9 

אירע במהלך פעילותו של בעל העסק שחרור של חומר מזהם לקרקע בין אם כתוצאה מתקלה, לרבות   
כתוצאה מדליפה, שפך, שאיבה, פליטה, ריקון, הזרמה, החדרה, המטרה, הזרקה, פריצה, השלכה, 

 –חלחול, קריסה של מכל או מתקן ופריצה ובין אם כתוצאה מסיבה שאינה בשליטתו, )בתנאים אלה 
(, יבצע בעל העסק פעולות מיידיות לטיפול באירוע ולהשבת המצב לקדמותו, כמפורט להלן, ככל אירוע

 שפעולות אלו הן ביכולתו ובשליטתו:

 קור הזיהוםממהפעילות הגורמת לזיהום או עצירת התפשטות החומר המזהם  תהפסק; 

 הקרקע,  איסוף או שאיבה של החומר המזהם שדלף, נשפך, או סולק לקרקע, או נקווה על
 ;לרבות כל הקרקע שבאה במגע עם החומר המזהם

 דיווח על גילוי דליפה או זהום קרקע .10 

גרם לשחרור דלק בכמות העולה  10התעורר אצל בעל העסק חשש כי אירוע כאמור בסעיף  10.1  
במהלך  או של חומר מזהם בכמות העולה על המפורט ברשימת ספי דיווח,ליטר,  100על 

 )  6911)למרכז מידע טלפון *ידווח על כך לנותן האישור באופן מיידי  ויותר,יממה אחת 
 .שעות מהמועד שבו נודע לו על האירוע 24 -ולא יאוחר מ

שעות מגילוי דליפה כאמור לעיל, דו"ח בכתב על  48בעל העסק ימסור לנותן האישור תוך  10.2 
פרטי הזיהום. הדו"ח יכלול את שם בעל העסק, שם העסק בו אירעה הדליפה, מיקומה 
ונ.צ., התאריך והשעה בהם אירעה או התגלתה הדליפה, סיבת הדליפה, תיאורה ואופן 

מותו, שטח הקרקע שזוהם, הפעולות שננקטו גילויה, סוג החומר המזהם שדלף וכ
 להפסקת הדליפה ואופן הטיפול בזיהום.

, שהביאו לכך 11אירועי שחרור חומר מזהם, כאמור בסעיף  אירעו בעסק במהלך שנה קלנדרית 10.3 
שבאופן מצטבר כמות החומר המזהם שדלף, נשפך, סולק או נקווה על הקרקע  עלה על סך 

, לא יאוחר מהראשון בחודש מרץ בשנה דיווח שנתיהדיווח, ימסור בעל העסק לנותן האישור 
 ובו יפרט את הדברים הבאים: שלאחר מכן,

 עים כאמור; מועדי האירו 10.3.1

 כמות החומר המזהם שדלפה בכל אחד מהאירועים;  10.3.2

 כמות החומרים המזהמים שדלפה בכל האירועים באופן מצטבר. 10.3.3

 סקר קרקע במקרים הבאים: סקר היסטורי ו בעל העסק יתכנן ויבצע .11

 ;על פי דרישת נותן האישור 11.1 

את סוג פעילותו, ובתנאי שבעסק נעשה העסק או חלק ממנו מפסיק את פעילותו או משנה  11.2 
, אלא אם כן ביקש בעל העסק לפטור אותו מכך ונותן האישור אישר שימוש בחומר מזהם

  . זאת מראש ובכתב

 לשיקום קרקע מזוהמת  תוכנית .12 

התוכנית   .נמצא זיהום בקרקע, יגיש בעל העסק לפי דרישת נותן האישור, תוכנית לשיקום הקרקע
תוכן ותוגש לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד. 



 

התכנית תכלול אבני דרך ולוחות זמנים ואת שיטת השיקום. בעל העסק יבצע את השיקום לאחר 
 קבלת אישור בכתב לתוכנית השיקום מנותן האישור ובכפוף לתנאי האישור.

 יםזיהום מים לרבות מי  .13 

או עלולה מקור מים , וימנע מכל פעולה המזהמת מקור מיםבעל העסק לא יגרום לזיהום  13.1  
לעניין פרק זה "מקור  , במישרין או בעקיפין, מייד או בחלוף זמן.מקור מיםלגרום לזיהום 

 .1959 –א לחוק המים, תשי"ט 20מים" כהגדרתו בסעיף 

של של פעילות שנעשתה בעסק העלולה לגרום לזיהום מקור מים או מי ים או במקרה במקרה  13.2
הנובע מפעילות העסק, יידע בעל העסק מיידית את נותן האישור ויפעל או ים זיהום מקור מים 

 כל דין.הוראות פי ל ע

  איכות אוויר ו. 

 לחוק אוויר נקי. 33תנאים אלה ניתנים גם לפי סעיף  

חוק הוראות לפי כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר לרבות הוראות הוראות אלה באות להוסיף על  .1 
-לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 8לפי סעיף שניתנו והוראות אישיות  2008 -אוויר נקי, התשס"ח

1961. 

 סקר תהליכים ופליטות .2 

אוויר בעסק לפי מסמך הנחיות  בעל העסק יבצע סקר תהליכים ופליטות של מוקדי זיהום 2.1  
לסקר פליטות לאוויר ועדכוניו שפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ועל פי 

 הנחיות והערות נותן האישור. 

בעל העסק יגיש את סקר התהליכים והפליטות לנותן האישור תוך חודשיים מקבלת תנאים  2.2
 קון או השלמה של סקר הפליטות. אלה. נותן האישור יהיה רשאי להורות על תי

נותן האישור רשאי לפטור את בעל עסק מביצוע סקר תהליכים ופליטות כאמור, בהתאם  2.3
 להיקף הפעילות בעסק ורגישות האזור; 

בעל העסק יעדכן את סקר התהליכים והפליטות לאחר כל שינוי בהיקף או באופי פעילות  2.4
 העסק העשויים להשפיע על פליטת מזהמי אוויר, או על פי דרישת נותן האישור.

 בעל העסק יבצע את הפעולות הבאות בחלל עבודה סגור, תוך שאיבה וטיפול בגזי הפליטה:  .3 

 ;גלםסינון וטחינה של חומרי  .א  

 ;ערבוב חומרי גלם .ב

 ;גרנולציה .ג

 ;ייבוש .ד

 ;םתכשיריייצור  .ה

 גריסת תוצרים פגומים, תרופות פגות תוקף ופסולת. .ו
, ההמבטיחים עמידה בערכים המפורטים בתנאים אלבגזי פליטה מתקני טיפול בעסק ל יבעל העסק יפע .4 

מחדרי יצור בהם  ,לסביבהלמניעת פליטת חלקיקים HEPA מסננים מיקרוניים מסוג לרבות התקנת 
 .יםפעיל יםלות מרכיבינעשה שימוש באבקות המכ

גובה הארובות של מתקני ייצור בעסק יהיה בהתאם לתהליכי היצור הקיימים או מתוכננים בעסק  .5 
  :5.2 -ו 5.1וכמפורט בדרישות סעיפים 

מ'  0.2-קוטרן נמוך מ, ארובות אשר TA-Luft 2002 -ל 5.5גובה הארובות יקבע לפי סעיף  5.1  
  מ'. 0.2יחושבו כאילו שקוטרן הוא 

מטר לפחות מעל קו גובה  3הארובה תבלוט  ,מעל לקרקע טר לפחותמ 10 גובה הארובות יהיה  5.2
 מבנה העסק.גובה מפי שניים לא יעלה על גובה הארובה גג העסק ומעל גגות סמוכים, כל עוד 

העסק יגיש לנותן האישור בעל  - TA-Luft 2002 -ל 5.5לארובה שגובהה נקבע לפי סעיף  5.3



 

בתוך  TA-Luft 2002ל  5.5.3לפי סעיף  חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות
 חודשיים מביצוע דיגום אויר בארובה.

המפורטים בסעיף  מערכי פליטהלא יחרגו  מתקני יצורקצבי הפליטה וריכוזי מזהמי האוויר בארובות  .6 

על עדכוניו או על המלצות והנחיות  TA-Luft 2002  -בהתבסס על השיקבעו על ידי נותן האישור, , 8

 . OECD -האיחוד האירופי, מסמכי מדינות האיחוד וארגון ה

ערכי  בריכוז העולה עללא יפלטו לאוויר מארובות מתקני הייצור מזהמי אוויר המפורטים בטור א',  .7 
 בטבלה שלהלן: כמפורטהפליטה המפורטים בטור ב', 

  -ערכי פליטה .8 

 :מצון תרמיבות מתקני חערכי פליטה לכלל התהליכים למעט ארו -טבלה א'

 ג' ב' א' טור

מספר 
 מזהם

סוג המזהם וקבוצת סיווג כמפורט 
 T.A Luft 2002-ב 5.2בסעיף 

 קצב פליטה ריכוז )מ"ג/מק"ת(

 גר'/שעה 5 5  חומר חלקיקי  .2

 ק"ג/שעה 50 0.5 (TOC)סה"כ חומרים אורגנים  .3

סה''כ חומרים אורגניים בקבוצת  .4
 Iסיווג  

 ק''ג/שעה 0.1 20

סה''כ חומרים אורגניים בקבוצת  .5
 IIסיווג  

 ק''ג/שעה 0.5 100

 

 טבלת ערכי פליטה למתקני חמצון תרמיים: -טבלה ב' 
מספר 
 מזהם

 ק"ת(ריכוז )מ"ג/ מזהםסוג

 20 (TOC)סה"כ חומרים אורגנים  .1

 200 תחמוצות חנקן .2

 100 (COחד תחמוצת הפחמן ) .3

 

 

 

 

, יחולו על העסק ערכי הפליטה לפי קצב פליטה כאמור בטור ג' )טבלה א'( 8סעיף האמור ב אף על .9 
 בטבלת ערכי הפליטה ולא לפי ריכוז כאמור בטור ב', ובלבד שהתקיימו כל אלה:

העסק הגיש בקשה בכתב ומראש לנותן האישור, והראה כי קצב הפליטה המרבי בארובות  בעל .א
 העסק אינו עולה על הערכים המפורטים בטור ג' בטבלת ערכי הפליטה;

נדרש בעל העסק לעמוד בערכי פליטה לחומר חלקיקי, לא יפלט חומר חלקיקי בריכוז העולה  .ב
 ק"ת;מ"ג/מ 150על 

 הבקשה. נותן האישור אישר בכתב את .ג

עסק שאושרה לו עמידה בערכי פליטה לפי קצב פליטה, לא יוכל לבקש לעמוד בערכי פליטה  .ד
 לפי ריכוז.

מכל הארובות בעסק של מי האוויר, קצב הפליטה יחושב כסך כל קצבי הפליטה של פליטת מזה .10 
 .מתקנים בהם מתבצע תהליך ייצור דומה



 

האוויר, לא יובא בחשבון האוויר המוזן לארובה במטרה לדלל או לקרר את גזי  בחישוב ריכוז מזהמי .11 
 .LEL -למעט הזרמת אוויר למחמצן התרמי במטרה להוריד את ריכוז ה הפליטה

בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה, הנוהל יוכן  .12 
העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן בהתאם להנחיות היצרן. בעל 

 כך שיפעלו באופן תקין בכל עת;

 במקרה של חריגה מערכי פליטה, יפעל בעל העסק באופן מיידי להפסקת החריגה וידווח לנותן האישור .13 
 בתוך שבועיים על החריגה, נסיבותיה, והפעולות שנקט להפסקתה

 של מתקן חמצון תרמיהפעלה ואחזקה  .14 

בעל העסק לא יזרים גזי פליטה המכילים חומרים הלוגניים אורגניים למתקן החמצון  14.1  
  .התרמי

 
 למעט אם מתקיימים בעסק התנאים המפורטים להלן:

 התקבל לכך אישור מראש ובכתב מנותן האישור.  .א

מערכת הטיפול בגזי הפליטה מתוכננת ומופעלת באופן המאפשר טיפול בפליטות של  .ב
 דיאוקסינים ופורנים.

בעל העסק יפעיל את מתקן החמצון התרמי זמן מספיק לפני השימוש בו כדי להבטיח שריפה  14.2
 מלאה של המזהמים, וזאת בהתאם להוראות היצרן.

 במהלך כל שעות העבודה בהם נפלטים מזהמים אורגניים. מתקן חמצון תרמי יפעל ברציפות 14.3

בעת תקלה במתקן החמצון התרמי, בעל העסק יפסיק את תהליכי היצור מהר ככל הניתן.  14.4
 1.5% -לא תמשך יותר מתרמי פליטת ממסים במקרה של תקלה במתקן חמצון בכל מקרה 

 רצופים.חודשים  12מזמן התפעול של מתקן היצור בתקופה של 
 בעל העסק יפעיל ויתחזק מתקן חמצון תרמי לפי הוראות היצרן, ובהתאם לדרישות שלהלן: 14.5

תקלה בעבודת מתקן החמצון התרמי תעצור אוטומטית את מכונות הייצור בעסק  .א
 הפועלות על ממסים; 

הפעלת מכונות הייצור מחדש תעשה לאחר תיקון התקלה ולאחר שבעל העסק אישר וחתם  .ב
 המשך הפעילות בעקבות התקלה ביומן התחזוקה.על 

בעל העסק ינהל יומן תחזוקה של מתקן החמצון התרמי ובו ירשום פעולות תחזוקה, תקלות,  14.6
 בדיקות  ואישורי כשירות.

ויציג ע"פ דרישת נותן האישור הוראות הפעלה של היצרן ויומן תחזוקה בעל העסק יחזיק  14.7
 של מתקן החמצון התרמי. 

בעל העסק יתקין מערכות לניטור רציף, בקרה, רישום ואיסוף נתונים ממתקן החמצון  14.8
 , ספיקת אוויר וגז.LELטמפרטורה בתא הבעירה, אחוזי  התרמי לפרמטרים הבאים :

בעל העסק יתקין מערכת ניטור רציף למדידת ריכוז על פי דרישת נותן האישור והנחיותיו  14.9
 כלל חומר אורגני.

דרישת נותן האישור, בעל העסק יעביר בצורה מקוונת ליחידה הסביבתית באיגוד  על פי 14.10
הערים או ברשות המקומית את נתוני הניטור הרציף לעיל באופן שיקבע בתאום עם נציג 

 המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית הרלוונטית.

 עשן שחור .15 

במשך כהה ממנו מארובות העסק  גוון מיקרורינגלמן אובלוח  1א יפלט עשן שחור בגוון מס' ל 15.1  
 בשעתייםדקות מצטברות  5-למעלה מ

נפלט עשן שחור באופן החורג מהמותר, ידווח בעל העסק לנותן האישור על החריגה, משך זמן  15.2
החריגה והצעדים שננקטו להפסקתה. דיווח כאמור יימסר לנותן האישור בכתב תוך שבועיים 



 

 ממועד החריגה. 

בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום ולמניעת ופליטות לא מוקדיות של מזהמים וריחות  .16 
משטח העסק לרבות משטחי אחסון, מערכות הולכה )כגון: צנרת, שסתומים, משאבות(, פריקה 

 וטעינה.

חומרי ניקוי ואמצעי בעל העסק ישמור מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים,  16.1  
 ניקוי, סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

 קו"ב: 1-שנפחם גדול מהמשמשים לאחסון חומרים נדיפים  בעסק םמכליהכל  16.2

, למעט אם המכלים נמצאים לפחות 70%קרינת אור וחום של  צבע עם החזרייצבעו ב א. 
 ו/או עשויים מחומר בעל החזר קרינה כאמור לעיל )כדוגמת נירוסטה(תחת הצללה 

 לים.( שיותאם ללחץ התכנוני המרבי של המכPRVיאובזרו בשסתום פורק לחץ ) ב.

על פי דרישת נותן האישור יחבר בעל העסק את השסתום פורק הלחץ למערכת איסוף  ג. 
חץ אם המיכל נמצא תחת לחיבור כאמור לעיל  . בכל מקרה לא ידרשוטיפול בגזי הפליטה

 חנקן 

יאוחסנו באופן שימנע פליטת אבק וחלקיקים מהעסק  אבקות, לרבות מלאנים וחומרי גלם, 16.3
 ;סגורים במיכלים או בשקיםלרבות 

 ריחות .17 

למניעת בעל העסק יבטיח כי העסק לא יגרום בפעילותו לריח חזק או בלתי סביר לפי חוק  17.1  
 .1961-מפגעים, התשכ"א

 אלה:פעולות בעל העסק ינקוט בפעולות הנדרשות למניעה וצמצום פליטת ריחות, לרבות  17.2  

 העברת גזים בעלי ריח דרך מערכות איסוף, יניקה וניטרול; 17.2.1   

 הגבלת השימוש בחומרי גלם בעלי ריח; 17.2.2

 יוצרות ריח; הגבלה וצמצום של פעילויות 17.2.3

 אחסון חומרים בעלי ריח בתנאים מבוקרים;  17.2.4

 בקרת תנאי תהליך לצמצום פליטת הריח; 17.2.5

 אופטימיזצית תנאי הביצוע של מערכות ההפחתה; 17.2.6

 מעקב, בקרה ותחזוקה שוטפים של מתקני היצור ומתקני הטיפול בפליטות. 17.2.7

בעל העסק יבצע סקר ריחות בהתאם לסוג מקור הריח במקרים של חשש לריח חזק או בלתי  17.3  
 סביר, לדעת נותן האישור, לפי דרישתו ובהתאם להנחיותיו. 

  מתקני ייצור - ניטור ודיגום .18 

לקביעת ריכוז וקצב פליטה של בארובות מתקני יצור בעל העסק יערוך בדיקות תקופתיות  18.1  
אוויר עבור כל מקורות הפליטה בעסק בתדירות המפורטת להלן או על פי דרישת נותן  מזהמי

 האישור:

 מ"ק אוויר לשעה; 10,000-כאשר קצב האוורור שלה קטן מ -אחת לשנתיים 18.1.1  

 מ"ק אוויר לשעה 50,000-ל 10,000כאשר קצב האוורור שלה הוא בין  -אחת לשנה 18.1.2  

 מ"ק אוויר לשעה 50,000כאשר קצב האוורור שלה עולה על  -לשישה חודשיםאחת  18.1.3  

 נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, לרבות:על פי  ובוצעיהבדיקות  18.2 

 הגשת תוכנית דיגום, לפני ביצוע, לאישור נותן האישור. 18.2.1   

 יום לפני ביצועו. 14הודעה על מועד הדיגום  18.2.2

הדיגום והאנליזה על ידי חברות דיגום ומעבדות העומדות בדרישות המשרד, ביצוע  18.2.3
ושהוסמכו על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי חוק הרשות הלאומית 



 

 של נוהל בדיקת ארובות. 6, כאמור בפרק 1997 –להסמכת מעבדות, התשנ"ז 

 ועל פי הנחיותיו. אוויר בסביבה, לפי דרישת נותן האישור בעל העסק יבצע בדיקה של ריכוז מזהמי .19 

 מתקנים ליצור אנרגיה .20 

לא יפלטו מזהמי אוויר בגז פליטה, הנפלט ממתקן ייצור אנרגיה, וממתקן גיבוי לייצור  20.1  
לפי א' 2ז' בנספח  -אנרגיה, בריכוז העולה על ערכי הפליטה הקבועים בטור ג' בטבלאות א'

 ב' לצידם.-ההספק התרמי המותקן וסוג הדלק של מתקן ייצור אנרגיה, הקבועים בטורים א' ו
ל אף האמור לעיל בעל העסק יהיה רשאי לעמוד בערכים שונים מהערכים המפורטים ע 

 בתנאים אלו בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

 בעל העסק הגיש בקשה מנומקת לנותן האישור. 20.1.1 

 נותן האישור קבע ערכים חלופיים ונתן לבעל העסק אישור על כך בכתב. 20.1.2

כהגדרתו בתנאים אלה,  דלקחומר שאינו  לא יפעיל בעל עסק מתקן יצור אנרגיה  באמצעות 20.2
 אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת נותן האישור.

אישר נותן האישור שימוש בדלק שהוא חומר בעירה אחר, לא יפלטו מזהמי אוויר בגז הפליטה  20.3
 .הנפלט ממתקן ייצור אנרגיה, בריכוז העולה על ערכי הפליטה אשר יקבעו על ידי נותן האישור

 1 -במתקן ייצור אנרגיה שהספקו התרמי המותקן קטן מ לא ישרוף בעל עסק דלק מסוג מזוט 20.4
אט תרמי, למעט אם קיבל אישור נותן האישור, מראש ובכתב, על פי בקשה מנומקת מגוו

 בכתב מבעל העסק.

מתקן ייצור בעל העסק יעביר לנותן האישור לפי דרישתו אנליזה של הדלק הנמצא בשימוש ב 20.5
ודרישות האיכות  האנליזה תתבצע בהתאם לשיטות הבדיקה  לדלקים תקניים .אנרגיה

 בתקן.המופיעות 

בעל העסק יתקין ויפעיל על מתקני גיבוי לייצור אנרגיה  התקן לרישום שעות הפעלת המתקן.  20.5
שנים ויוצגו על פי דרישת נותן  3ההתקן יחובר לרשם, נתוני הרישום ישמרו לתקופה של 

 האישור.

 שריפה רב דלקית 20.6

לאחר הגשת בקשה בכתב של בעל , תעשה דלק בו זמניתשריפה של מספר סוגי  20.6.1   
 העסק ולאחר אישור מראש ובכתב של נותן האישור.

על פי  המותר ערך הפליטה המרביייקבע  מספר סוגי דלק בו זמנית, ה שלפיבשר 20.6.2
 .3נספח 

הוכיח בעל העסק כי נקט את כל האמצעים ואין באפשרותו לעמוד בערך הפליטה  20.6.3
, רשאי נותן 20.6.2מספר סוגי דלק בו זמנית, כאמור בסעיף המרבי לשריפה של 

האישור, לבקשת בעל העסק, ובתנאי ששוכנע בצורך לקבוע ערך פליטה אחר, 
 להורות לבעל העסק להגיש לאישורו:

תכנית לניסוי קביעת ערך מרבי מותר אחר, שיארך בין חמישה לעשרה ימים  .א
 ויתבצע בנוכחות נותן האישור. 

הניסוי, שיהוו בסיס לקביעת ערך הפליטה המרבי המותר על ידי את תוצאות  .ב
 נותן האישור.

 קביעת גובה ארובה 20.7  

 TA-Luft -ל 5.5.3גובה ארובות של מתקני ייצור אנרגיה תרמית יקבע לפי סעיף  20.7.1   
 מ'. 0.2מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא  0.2-, ארובות אשר קוטרן נמוך מ2002

העסק יגיש לנותן בעל  - TA-Luft 2002 -ל 5.5.3 לארובה שגובהה נקבע לפי סעיף 20.7.2

-TAל  5.5.3לפי סעיף  האישור חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות

Luft 2002 .בתוך חודשיים מקבלת תנאים אלה 

, רשאי בעל העסק להפעיל מתקן לייצור אנרגיה תרמית 20.7.1על אף האמור בסעיף  20.7.3
המחובר ארובה שאינה עומדת בדרישות הסעיף האמור, ובלבד שהתקיימו שני 



 

 התנאים הבאים :

 הדלק המשמש להפעלת מתקן לייצור אנרגיה הוא סולר או גז . .א

 קיבל אישור נותן האישור מראש ובכתב, .ב

 ודיגוםניטור  20.8  

 בארובות מתקני יצור אנרגיהבעל העסק יערוך בדיקות תקופתיות לקביעת ריכוז מזהמי אוויר 
 בעסק בתדירות המפורטת להלן:

 מגוואט תרמי. 10 -ל 1כאשר ההספק התרמי המותקן הוא בין  -אחת לשנתיים 20.8.1   

 .מגוואט תרמי 50 -ל 10כאשר ההספק התרמי המותקן הוא בין  -אחת לשנה 20.8.2

נותן  תפי דריש למתקן גיבוי לייצור אנרגיה תרמית תעשה ע ארובותבדיקה ב 20.8.3
 האישור.

אם אישר שימוש בדלק שהוא חומר  נותן האישור, תפי דריש לע - תדירות אחרת 20.8.4
 .בעירה אחר או אם קיים לדעתו חשש לגרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר

 נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה.על פי  ובוצעיהבדיקות  20.8.5   

 11%לצורך חישוב הריכוז יש להשתמש בנפח חמצן בגזי הפליטה באחוזים הבאים:  20.8.6   
למתקנים השורפים מזוט , סולר  3%למתקנים השורפים דלק מוצק לרבות ביומסה, 

 .וגז

מיטביים בהתאם להוראות היצרן. בעל העסק מתקן לייצור אנרגיה יעבוד בתנאי שריפה  20.9  
 יחזיק בעסק את הוראות היצרן של מתקן ייצור אנרגיה המופעל בעסק בכל עת.

נצילות הבעירה ובדיקת נצילות הבעירה במתקן ייצור אנרגיה שהוא דוד קיטור, תהיה ותעשה  20.10  
הבעירה בדודי קיטור )שיפור נצילות  תקנות מקורות אנרגיהל 3 -ו 2לפי הוראות תקנות 

 . 2004 -התשס"ד  המוסקים בדלק(,

 -ניטור רציף למתקני יצור ומתקני יצור אנרגיה .21 

בהתאם , מתקני מחמצן טרמי מכשירים לניטור רציף בארובותויפעיל בעל העסק יתקין  21.1  
 להנחיות נותן האישור.

 בארובות מתקני ייצור אנרגיה תרמיתמכשירים לניטור רציף ויפעיל בעל העסק יתקין  21.2  
השורפים דלק מוצק או דלק נוזלי, למעט סולר, למעט במתקני גיבוי לייצור אנרגיה, כמפורט 

 להלן:

 25 -וקטן או שווה ל 10 -במתקנים שהספקם התרמי המותקן הוא גדול מ -מד אטימות .א
 ;מגוואט תרמי

וקטן או שווה ל  25 -גדול מ למתקנים שהספקם התרמי המותקן הוא -מד ריכוז חלקיקים .ב
 ;מגוואט תרמי 50 -

וקטן או שווה ל  25 -למתקנים שהספקם התרמי המותקן הוא גדול מ -מד תחמוצות חנקן .ג
 ;30וקצב פליטת תחמוצות החנקן עולה על  מגוואט תרמי 50 -

 תוצאות הניטור הרציף יחושבו בהתאם למפורט בנוהל ניטור רציף בארובה. 21.3

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים המותרים כאשר במדידה  21.4
 רציפה שנעשתה בשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימו כל אלה: 

הממוצעים החצי שעתיים של תוצאות הניטור לא יעלו על פי שתיים מערכי הפליטה  .א
 המרביים.

יעלה על ערכי הפליטה המרביים;  הממוצע היומי של כל הממוצעים החצי שעתיים לא .ב
לעניין זה ייראו ממוצע יומי כממוצע של תוצאות הניטור שהתקבלו בשעות העבודה של 

  המתקן המנוטר.

על אף האמור בסעיף קטן ב, אם נמצאה בדיגום חריגה מערכי הפליטה המרביים  .ג



 

כאמור או המותרים, אף שתוצאות ניטור רציף שנערך בעת הדיגום לא הצביעו על חריגה 
שקיימת סיבה אחרת להניח כי תוצאות הניטור הרציף אינן מהימנות, לא יראו בחישוב 

 תוצאות ניטור רציף לפי סעיף זה הגנה לעניין חריגה מערכי הפליטה המותרים.

במצב תקין בכל עת, וינקוט בכל האמצעים הרציף הניטור  ערכתמ אתיחזיק בעל העסק  21.5
 חריגיםלמעט מקרים  מגילוי תקלה, עותש 72 -יאוחר מ ולא ,מיידיבאופן  ההדרושים לתיקונ

 נותן האישור. בכתב על ידי מראש ושיאושרו 

שעות לפחות לפני תחילת  24לנותן האישור וליחידה הסביבתית,  ,ודיע בכתבי בעל העסק 21.6
העלולות להשפיע על הנתונים המתקבלים  העסק,עבודות אחזקה יזומות במתקני  ביצוע

תחילתה  מועד, היזומה כלול הסבר קצר על מהות העבודהתההודעה  הניטור. ערכתממ
 .וסיומה

בעל העסק יבצע כיול ובדיקות אמינות הכיול של מכשירי ניטור רציף לפי נוהל ניטור רציף  21.7
 בארובות.

באופן שיספק נתונים אמינים מכשירי ניטור רציף כאמור בסעיף זה  יתחזק ויתפעל העסקבעל  21.8
 בכל עת.

  טיפול בתקלות .22 

בכל האמצעים הדרושים לתיקון התקלה לשם  אירעה תקלה, ינקוט בעל העסק באופן מיידי 22.1  
מניעת חריגות מערכי פליטה או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ובכלל זה השבתת מתקני 

 יצור או מתקני יצור אנרגיה.

במקרה של תקלה במתקני יצור, מתקן לייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה, הגורמת  22.2
או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, ידווח 

 בעל העסק באופן מיידי לנותן האישור על התקלה.

סמוך, ככל האפשר, למועד התקלה ולא יאוחר משבועיים לאחריה, ידווח בעל העסק לנותן  22.3
האישור בכתב על התקלה תוך פירוט מועדה, סיבתה, משכה והפעולות שננקטו לתיקונה, לפי 

 העניין. 

בתוך שבועיים על החריגה,  לנותן האישור בעל העסק במקרה של חריגה מערכי פליטה, ידווח 22.4  
 .בותיה, והפעולות שנקט להפסקתהנסי

 רישום ודיווח .23 

מזהמי אוויר בעל העסק יגיש לנותן האישור דו"ח בדיקות תקופתיות על פי נוהל בדיקת  23.1  
 יום ממועד ביצוע בדיקה תקופתית. הדו"ח יוגש באופן הבא:  30תוך ב הארובב

 במדיה אלקטרונית ובדו"ח מודפס חתום על ידי בעל העסק.  23.1.1  

 נותן האישור. בהתאם להנחיותבטופס דיווח ממוחשב  23.1.2

 בעל העסק ינהל רישום מלא ומסודר, בכתב ובאופן ממוחשב, של הנושאים הבאים: 23.2 

 תוצאות של כל בדיקות מזהמי האוויר שנעשו בארובות או בסביבה;  23.2.1  

תוצאות ניטור רציף גולמיות לא מנורמלות, חישוב ריכוז ממוצעים החצי שעתיים  23.2.2
 והיומיים, וחישוב קצבי פליטה ממוצעים שעתיים ויומיים; 

תוצאות כיול תקופתי ובדיקת אמינות הכיול של מערכות הניטור הרציף, הדיגום  23.2.3
 האמורות;והאנליזה, וכן מועדי הכיול והבדיקות 

 וערך ההיסק התחתון שלו;סוגו  במהלך כל חודש, כמות הדלק הנשרף 23.2.4

מתקנים לייצור אנרגיה, לרבות במתקן גיבוי לייצור שעות הפעלת רישום של  23.2.5
 ;אנרגיה

 ;מועדי מעבר משריפת סוג דלק אחד לשריפת סוג דלק אחר 23.2.6



 

ן ואמצעים שננקטו לטיפול בהן עד סיבתן, , משכןהתרחשות מועדות, תיאור תקל 23.2.7
 ;לתיקונן

פלטי כל מכשירי הבקרה של מתקן החמצון התרמי לרבות:  טמפרטורות, אחוזי  23.2.8  

LELספיקת אוויר, ספיקת גז והודעות תקלה ,. 

דיווחים לעניין בעל העסק יגיש לנותן האישור וליחידה הסביבתית/איגוד ערים לאיכות סביבה  23.3 
 :של מזהמי אוויר ניטור רציף

במרץ, לגבי חצי השנה  31ביולי ומיום  31דוחות חצי שנתיים, יוגשו לא יאוחר מיום  23.3.1  
 דצמבר(.  -יוני, יולי -שחלפה )ינואר

תוצאות הניטור  של מלאים ומעודכניםמדויקים, פרטים הדו"ח החצי שנתי יכלול 
 :הרציף לרבות

גולמיים לא מנורמלים ותנאים בארובה שנמדדו במערכת הניטור נתונים  .א
 הרציף;

 ריכוזים חצי שעתיים מנורמלים וקצבי פליטה שעתיים מנורמלים; .ב
 ריכוז תוצאות יומי הכולל: .ג

 ריכוזים יממתיים מנורמלים וקצבי פליטה יממתיים מנורמלים; -
 ום;ריכוזים חצי שעתיים מנורמלים מרביים ומזעריים עבור כל י -
 קצבי פליטה שעתיים מנורמלים מרביים ומזעריים עבור כל יום; -

פירוט חריגות ונתונים שגויים שנמדדו במערכת הניטור הרציף ואופן הטיפול  .ד
 בהן;

 .פירוט תקלות במערכת הניטור הרציף ואופן הטיפול בהן .ה
 

 לעניין זה ריכוזים מנורמלים יעשו תוך התחשבות בטמפרטורה, לחץ ולחות בלבד.

במרץ לגבי השנה הקלנדארית שחלפה.  31יוגש לא יאוחר מיום  -דו"ח שנתי מסכם  23.3.2
 הדו"ח יעשה על פי הנחיות נוהל ניטור רציף בארובה.

שנים לפחות, ויאפשר  שלושבעל העסק ישמור במשרדיו את הרישומים והדוחות במשך  23.4 
   לנותן האישור לעיין ברישומים ועל פי דרישתו ימסור לו העתק שלהם. 

 חומרים מסוכנים ז.

, לעיסוק כאשר בידיו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק חומרים מסוכניםעסק בעל העסק יפעיל את ה .1 
שהוא עוסק בהם פטורים הכמויות והריכוזים של החומרים המסוכנים אלא אם נשוא הרישיון, 

 .מחובת החזקת היתר רעלים לפי כל דין

שנתנו לעסק. במקרה של סתירה בין הוראות בהיתר הרעלים לא יגרע מהתנאים בתנאים אלה האמור  .2
 גוברות הוראות היתר הרעלים. -פרק זה לבין התנאים שניתנו בהיתר רעלים

 שינוע חומר מסוכן אל העסק וממנו יעשה על ידי מוביל מורשה על פי הוראות כל דין.   .3

 MATERIAL SAFETY DATA) גליונות בטיחותלכל החומרים המסוכנים בעסק בעל העסק יחזיק  .4

SHEETS ) מעודכנים, המכילים מידע לגבי החומר המסוכן, תכונותיו , השפעותיו סיכונים הנובעים
 .1998-לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )גיליון בטיחות(, התשנ"ח  י מניעתם.ממנו ודרכ

 תשתיות .5

 שתותר כניסת אנשים מורשיםבאופן אתרי אחסון חומרים מסוכנים יהיו סגורים ונעולים  5.1 
 .בלבד

רצפת אתרי האחסון והשימוש תצופה בחומר איטום מתאים למניעת חלחול החומרים  5.2
 המצויים במקום.



 

חומר מסוכן, פסולת חומר מסוכן וכל המתקנים בהם עוסקים בחומר מסוכן יסומנו וישולטו.  5.3
הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט חומר מסוכן יכיל את 

או"ם, הפרטים הבאים: השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות או לועזיות, מס' 
קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום. היה ומאוחסנים בעמדה מסוימת מספר חומרים 

בשלט משותף. במקרה זה, יצוין על השלט שם הקבוצה, ציון  את העמדה מסוכנים, ניתן לשלט
 הסיכון וקוד החירום המחמיר.

לרבות פסולת חומר מסוכן, בעל העסק יפריד בין חומרים מסוכנים העלולים להגיב ביניהם,  5.4
ליונות הבטיחות. כאשר חומרים מאותה קבוצת יבהתאם לקבוצות הסיכון, קוד החירום וג

סיכון עלולים להגיב ביניהם באופן המהווה סכנה לסביבה לרבות התלקחות, התנדפות גז 
ואדים, יש לאחסנם בנפרד )כך שימנע כל מגע בין החומרים המאוחסנים עצמם ובין שפך 

 אפשרי של חומרים אלה(. 

 במיכל המוצב במאצרה. חומר מסוכן נוזלי יאוחסן  5.5

 . קרקעמניעת זיהום על המאצרה לעמוד בדרישות לפי המפורט בפרק ה' 

 פסולת חומר מסוכן .6

בעל העסק יקים עמדה ייעודית לאחסון פסולת חומר מסוכן, לרבות: חומרי ספיגה ששמשו  6.1 
ופחם פעיל, חומרי גלם מסוכנים מקולקלים או שפג תוקפם ואריזות  לטיפול בשפך, בוצות

ריקות עם שאריות חומר מסוכן. האחסון בעמדת הפסולת המסוכנת יהיה תוך הקפדה על כללי 
 אחסון בטיחותי כולל הפרדה בין חומרים העלולים להגיב ביניהם.

ליעד אחר באישור מראש  לאתר הפסולת הרעילה אובעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן  6.2
 ובהתאם להוראות כל דין.

כל פינוי של פסולת חומר מסוכן יעשה באמצעות מוביל פסולת חומר מסוכן מורשה על פי כל  6.3
 דין. 

 שנים לפחות מסמכים אלה: 3בעל העסק ישמור למשך  6.4

 שנוצרה בעסק.העתקים של כל "אישורי המנהל" לפינוי פסולת חומר מסוכן  6.4.1 

המלווה את , של פסולת חומר מסוכן שהועברה לטיפול-העתקים של "טפסי מלווה"  6.4.2 
הפסולת עם צאתה ועליה חתומים המשלח, המוביל, תחנת מעבר )אם עברה שם( 

 וקולט הפסולת ביעד הסופי.

שיכלול פרטים בעל העסק ינהל רישום של פסולת חומרים מסוכנים המפונה מהעסק ביומן  6.5
 אלה:

 סווג הפסולת על פי: 6.5.1 

קטלוג הפסולות האירופאי בתרגומו לעברית כפי שמפורסם באתר המשרד  -
 להגנת הסביבה.

 מאפייני סיכון, קוד הטיפול וקוד על פי באמנת באזל;  -

 הכמות שפונתה; 6.5.2

 תאריך הפינוי; 6.5.3

 הפינוי;יעד מהות הטיפול ושם  6.5.4

 מספר הקבלה של המפנה; 6.5.5

 מספר טופס מלווה לפסולת מסוכנת. 6.5.6

בפרק זה לנותן  6.5יף עבעל העסק יעמיד לעיון או ימסור את המסמכים המפורטים בס 6.6
האישור או מי מטעמו לפי פורמט שייקבע על ידי נותן האישור, באמצעי אלקטרוני או 

 בפקסימיליה או בדואר רגיל/רשום, הכל לפי דרישתו.



 

 הערכות לחירום .7

ואמצעים לטיפול  לרבות כפפות, מגפים, משקפי מגן בעל העסק יחזיק בכל עת ציוד מיגון אישי 7.1 
חומרי ספיגה, אשר מתאימים לחומרים שבשימוש פנס ו באירוע חומרים מסוכנים לרבות

העסק. בעל העסק יתחזק את כל הציוד האמור במצב תקין בהתאם להוראות היצרן. בעל 
 ובאופן שיהיה זמין לעובדי העסק. ,העסק יחזיק ציוד כאמור בכמות מספקת

חירום שיגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע בעל העסק יכין נוהל  7.2
 חומרים מסוכנים. נוהל חירום יכיל לפחות פרטים אלה:

תרשים העסק כולל מיפוי אזורי אחסון החומרים המסוכנים, אזורי התפעול, כניסות  7.2.1 
 ויציאות.

המתאים לכל אחד מהם )מקרים תרחישים אפשריים של אירועים ואופן הטיפול  7.2.2
 ותגובות(;

מיפוי ופרוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי  7.2.3
 התראה ואמצעי ספיגה;

 רשימת גופי החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם; 7.2.4

מגורים, מוסדות חינוך, רשימת רצפטורים ציבוריים קרובים לרבות, מבני ציבור,  7.2.5
 ודרכי ההתקשרות עמם.

 שעות ביממה; 24רשימת אנשי צוות חירום ודרכי ההתקשרות עמם  7.2.6

 פרוט ציוד המיגון האישי ומיקומו. 7.2.7

ובכל מקרה אחת לשנה.  בעל העסק יעדכן את נוהל החירום עם כל שינוי החל באחד מסעיפיו, 7.3
 על פי הנוהלויפעל  בעל העסק ידריך את עובדיו בפרטי הנוהל, יתרגל אותו אחת לשנה לפחות

 תאריך העדכון האחרון ירשם על גבי העמוד הראשון של הנוהל. עת אירוע חומרים מסוכנים.ב

 עסק ובמשרדיו.יוחזק בשער ההחירום  נוהל 7.4

דקות  15 -יאוחר מ בכל מקרה של אירוע חומרים מסוכנים, ידווח בעל העסק באופן מיידי ולא 7.5
  08-9253321:           לאחר גילוי האירוע, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה בטלפון

 .(1222-6911)במכשירים ללא כוכבית פעילה:  .6911או *

  - רעידות אדמההתגוננות בפני הערכות לחירום לרבות  ח.

נוהל חירום או יוסיף פרק לנוהל חירום תוך שלושה חודשים מיום קבלת תנאים אלה בעל העסק יכין  .1 
ן טיפול בעת אירוע רעידת אדמה. הנוהל יתייחס לכל המצבים החריגים ובכלל זה: חוסר יקיים לעני

  קשר ותקשורת, אי יכולת הגעת כוחות חירום, צוות חירום חלקי ועוד.

אשר ינהל את העסק בשעת האירוע צוות תגובה מיידי לאירוע רעידת אדמה יקבע בנוהל בעל העסק  .2
הנוהל יגדיר את תפקידי כל אחד מאנשי הצוות במצבים  .לצורך מניעת הפגיעה באדם ובסביבה

 החריגים.

 אירוע רעידת אדמה.עובדיו בדבר דרך ההתנהלות בעסק בזמן בעל העסק ידריך את  .3

 בעל העסק יחזיק אמצעי איגום, שאיבה, ספיחה ואיסוף למקרה של קריסת תשתיות. .4

 בעל העסק יוודא אחזקת אמצעי קשר שרידים, להעברת תמונת מצב עדכנית בעת רעידת אדמה. .5

מתאימים לחומרים המצויים לעובדים הבעל העסק יוודא כי בעסק קיימים אמצעי מיגון אישיים  .6
 בעסק.  

 בעל העסק יתרגל את הנוהל על כל חלקיו תרגול תקופתי ובכל מקרה אחת לשנה. .7

בעל העסק יעדכן את הנוהל עם כל שנוי בעסק ובכל מקרה אחת לשנה בהתאם לדרישות המתעדכנות  .8
 .באתר המשרד להגנת הסביבה



 

 -הוראות מיוחדות לעניין טיפול בשפכים במצב חירום .9 

במקרה של קריסת מערכת הביוב הציבורית או של מיתקן קדם הטיפול בשפכים של העסק,  9.1  
הגורמת לכך שלא ניתן לסלק שפכים מהעסק באופן שלא ייגרמו מפגעים סביבתיים, יפנה בעל 

 בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:העסק את השפכים התעשייתיים 
 לאוגר החירום וממנו למתקן טיפול בשפכים;  9.1.1 

 למתקן טיפול בשפכים המאושר על פי כל דין בהתאם לסוג השפכים המפונים; 9.1.2

ליעד אחר, לאחר שקיבל את אישור הרשות המקומית או תאגיד המים והביוב, לפי  9.1.3
 העניין, או את אישור נותן האישור. 

לעיל יפסיק בעל העסק  9.1בעל העסק לפנות את השפכים כאמור בסעיף במקרה בו לא יכול  9.2
 את פעילות היצור המייצרת שפכים עד להסדרת אופן פינוי השפכים.

 שאינה פסולת חומר מסוכן או פסולת רפואיתפסולת  ט.

המותאמים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים  בעל העסק יאחסן פסולת בעסק במיכלים .1 
 לסביבה לרבות, מטרדי ריח, מזיקים, ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.

  בעל העסק יאסוף ויפנה פסולת מהעסק על פי כל דין בתדירות אשר תמנע מפגעים סביבתיים. .2

פסולת או לתחנת מעבר לפסולת,  בעל העסק יפנה פסולת מהעסק למפעל מיחזור, אתר סילוק .3
 המורשים על פי כל דין.

 לשריפת פסולת ייעודי שריפת פסולת בתחום העסק או מחוצה לו, שלא במיתקן בעל העסק לא יבצע .4
  המאושר על פי כל דין. 

 אסבסט י.

 בפרק זה   

 .2011 -חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א  -"החוק"

כהגדרתם   -"אסבסט", "אסבסט פריך", "אסבסט צמנט", "הועדה", "עבודת אסבסט" ו"המנהל"
 ;2011 –בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 

בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם  .1
 לשימוש קיים.  לשימוש חדש ובין לצורך תיקון, שיפוץ או חידוש

 ולא ימסור לאחר אסבסט ו/או פסולת אסבסט. , לא יסחורבעל העסק לא ימכור .2

 לחוק, לרבות: 5בעל העסק יפעל בהתאם להוראות סעיף  -אסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי  .3

 ;4.8.2021יפסיק שימוש באסבסט פריך, יסירו ויטמינו לא יאוחר מתאריך  3.1

דוד, מפקח אסבסט פריך בדיקה לאיתור שימוש קיים באסבסט במתקן תעשייתי )יערוך באמצעות  3.2
שיש בו בידוד תרמי שהותקן עד תום שנת  ( וכדומה, פעיל או לא, בשטח המפעל או מחוצה לו צנרת
1990; 

יערוך רישום של ממצאי הבדיקה, יסמן את המתקנים שיש בהם אסבסט ויעדכן את הרישום  3.3
 והסימון מעת לעת.

 ח למנהל באופן מיידי על נוכחות אסבסט פריך בעסק .ידוו 3.4

יבצע כל פעולה נדרשת אחרת למניעת מפגע אסבסט,ובכלל זה יתחזק את החיץ שבין האסבסט  3.5
 לאוויר באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאויר. 

, ללא שברים בעל העסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין  .4
  וסדקים.

חיתוך והשחזה, במוצרים ובמבנים  פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש, ניסור,בעל העסק לא יבצע  .5
 .המכילים אסבסט



 

 3סדוק או שבור( יפעל בעל העסק בתוך נמצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים )במצב מתפורר,  .6
 חודשים מרגע גילויים באחת האפשרויות הבאות:

 לתיקון האסבסט ולאיטום הסדקים והשברים; 6.1

להסרת האסבסט ולסילוקו לפי הוראות החוק, באמצעות קבלן אסבסט צמנט, לאחר שהגיש  6.2
 בקשה להיתר עבודה באסבסט ובהתאם לתנאי ההיתר.

בקשה להיתר העתק  וישמורבשטח העסק  הבאסבסט שהתבצע הן רישום של עבודבעל העסק ינהל יומ .7
בעל העסק ישמור את האסבסט.  קבלןשל מסכם ח "ודו עבודה באסבסט, היתר העבודה באסבסט,

ויציגם או ימסרם לנותן האישור על פי  ,שנים לפחות 3למשך תקופה של המסמכים האמורים בעסק 
 דרישתו.

בעל העסק ידווח באופן מיידי במקרה של שריפה של אסבסט או מבנה המכיל אסבסט, למוקד הסביבה  .8
 * ויפעל בהתאם להנחיות המשרד.6911 או 08 - 9253321של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון : 

  

 מזיקים יא.

פעולות הדברה באמצעות תכשירי הדברה יבוצעו על ידי מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי עסקים  .1 
 . 1975 -)הדברת מזיקים(, התשל"ה 

העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות. פעולות  .2
תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברת  לפיההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו 

 .1994 -מזיקים לאדם(, התשנ"ד 

 רעש יב.

בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )רעש  .1 
 .1990 –בלתי סביר(, התש"ן 

בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם מטרד רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים )מניעת  .2
 . 1992 –רעש(, התשנ"ג 

 קרינה יג.

החומרים  תקנותבעל העסק יסלק את החומר רדיואקטיבי ופסולת רדיואקטיבית בהתאם ל .1 
 2002 -המסוכנים )סילוק פסולת רדיואקטיבית(, התשס"ב 

 בעל העסק יפנה חומר ופסולת רדיואקטיבית מחוץ לתחומי העסק רק בהתאם לתנאי היתרי העיסוק . .2
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 ריכוז מזהמים למערכת הביוב -1נספח 

כאשר ריכוזי המזהמים שבהם אינם עולים על הערכים המופיעים  הציבוריתהשפכים יוזרמו למערכת הביוב 
 .בטבלה שבנספח זה

 ריכוז מרבי של מזהמים   הערות

 ) מיליגרם/ ליטר(

 המזהם

 דטרגנטים רכים )אניונים( 40 

 קשים )נוניונים(דטרגנטים  1 

 ריכוז שמנים ושומנים כללי 250 

שומן הצף גרביטציונית במקטע העליון של משפך מפריד 
 .דקות 15ליטר לפחות במשך  1בדגימה בנפח של 

ריכוז שומנים הניתנים  100
 להפרדה

  שמן מינרלי 20 

כלל מוצקים אנאורגניים  3500 
ומינרלים, מומסים ולא 

 מומסים

 כלל מוצקים מרחפים  1000 

נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים גבוה מהמפורט 
להלן בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה בכפוף להוראות 
כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

 לעניין שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב.

 סולפידים 1

נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה 
לתקנות רישוי עסקים  4מהמפורט על פי האמור בתקנה 

 . 2003)ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים( התשס"ג 

430  
 200ריכוז העולה על  או

מ"ג/ל מעל הריכוז במים 
המסופקים למפעללפי 

 הנמוך מבין השנים

 כלורידים

נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה 
לתקנות רישוי עסקים  4מהמפורט על פי האמור בתקנה 

 2003)ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים( התשס"ג 

230  
או ריכוז העולה על 

מ"ג/ל מעל הריכוז 130
 במים המסופקים למפעל
 לפי הנמוך מבין השנים

 נתרן

ים השונה נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמ
לתקנות רישוי עסקים  4מהמפורט על פי האמור בתקנה 

 2003)ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים( התשס"ג 

 פלואוריד 6

נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה 
לתקנות רישוי עסקים  4מהמפורט על פי האמור בתקנה 

 2003)ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים( התשס"ג 

 בורון 1.5

נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים גבוה מהמפורט 
להלן בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה בכפוף להוראות 
כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

 לעניין שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב.

 סולפאטים 500

 כלור חפשי 0.5 

נותן האישור רשאי להתיר ערכי הגבה החורגים מהמפורט, 
לתקנות המים )מניעת זיהום מים(  4על פי האמור בתקנה 

  2003)ערכי הגבה של שפכי תעשייה( התשס"ד 

10-6 

 

 (pH) ערך הגבה

 ארסן 0.1 



 

 אבץ 3 מג"ל  3או הריכוז במים המסופקים למפעל בתוספת 

 בדיל 2 

 אלומיניום )חמרן( 25 

 כסף 0.1 

 כספית 0.05 

 כרום שלוש ערכי 0.5 

 כרום שש ערכי 0.1 

 מוליבדן 0.15 

מג"ל לפי  0.5או הריכוז במים המסופקים למפעל בתוספת 
 .הגבוה בין השניים

1 
 

 מנגן

מג"ל לפי  1או הריכוז במים המסופקים למפעל בתוספת 
 .הגבוה בין השניים

 נחושת 1

 ניקל 0.5 

 עופרת 0.5 

 קדמיום 0.1 

 קובלט 1 

כלל פחממנים הלוגניים  1 

 (DOXמומסים )

 ציאנידים כללי 0.5 

בעל העסק רשאי  להזרים ערך אחר אם קיבל על כך 
 אישור מראש ובכתב מנותן האישור לאחר שהוכיח כי:

 -בהם קטן מ  COD/ BODהשפכים פריקים ויחס (1)

 -מריכוז ה 70% -בהם גדול מ VSS -וריכוז ה 4

TSSו ;-  

 השפכים ניתנים לטיפול במט"ש. (2)

 צריכת חמצן כימית 800

(COD)* 

 4 -נמוך מ 

COD/BOD<4  

 COD / BOD  יחס

 -גדול מ  VSSריכוז  

 TSS -מריכוז ה 70%

 TSS/ VSS   יחס

בהתאם  ערך זה יינתן על ידי נותן האישור בהתאם לצורך
 אגף שפכי תעשייה להנחיות

 ממיסים אורגנים 

 

 

 



 

 א'2 נספח

 ערכי פליטה לעניין מזהמי אוויר

 טבלה )א(: דו תחמוצת גופרית

 טור א' טור ב' טור ג'
)במ"ג/מק"ת( פליטה ערכי הדלק סוג   הספק תרמי מותקן 

 )מגוואט תרמי(
 מוצק ביומסה 200

50 P < ≥ 1 
 נוזל סולר 170

31.12.2016עד ליום  - 1700  
   1.1.2017החל מיום   - 850

 מזוט

 גז  35

 
 טבלה )ב(: תחמוצות חנקן )מבוטאות כ- דו תחמוצת חנקן(

 טור ג' טור ב' טור א'
 P -הספק תרמי מותקן 
 )מגוואט תרמי(

 ערכי פליטה סוג דלק
 )מ"ג/מק"ת(

50 P < ≥ 10  

 

 400 ביומסה מוצק

 250 סולר נוזל

 31.12.2016עד ליום  -700 מזוט
 1.1.2017החל מיום   -350

 200  גז

50 P < ≥ 10 

 500 ביומסה מוצק

 350 סולר נוזל

 מזוט          
         

 31.12.2016עד ליום  -700 
 1.1.2017החל מיום  - 350 

 200  גז

5 P < ≥ 1 

 500 ביומסה מוצק

   700 סולר/מזוט נוזל

 200  גז

 
 טבלה )ג(: חומר חלקיקי 

 טור ג' טור ב' טור א'
)מגוואט תרמי(הספק תרמי מותקן   ערכי פליטה)מ"ג/מק"ת( סוג דלק 

50 P < ≥ 10 

   

 10 סולר נוזל
 31.12.2016עד ליום  -100 מזוט

 1.1.2017החל מיום  -50
 5  גז

 
10 P < ≥ 1 

 10 סולר נוזל
 31.12.2016עד ליום  -100 מזוט

 1.1.2017החל מיום  -50
 5  גז

50 P < ≥ 5 20 ביומסה מוצק 

5 P < ≥ 1 50 

 



 

 טבלה )ד(: חד תחמוצת הפחמן 

 טור ג' טור ב' טור א'
 ערכי פליטה )מ"ג/מק"ת( סוג דלק הספק תרמי מותקן )מגוואט תרמי(

50 P < ≥ 20 

 150 ביומסה מוצק

 80 סולר/מזוט נוזל

 50  גז

20 P < ≥ 10 

 150 ביומסה מוצק

 80 סולר/מזוט נוזל

 50  גז

10 P < ≥ 1 

 *150 ביומסה מוצק

 80 סולר/מזוט נוזל

 50  גז

מגוואט תרמי התקן תקף רק בעבודה  2.5עד מותקן של למתקני ייצור אנרגיה בעלי הספק תרמי * 
 בעומס מרבי

 

 טבלה )ה(: אמוניה

 טור ג' טור ב' טור א'
 ערכי פליטה )מ"ג/מק"ת( סוג דלק הספק תרמי מותקן )מגוואט תרמי(

50 P < ≥ 1* 

 ביומסה מוצק

 סולר/מזוט נוזל 30

  גז

תוך שימוש באמוניה  חנקןמתחמוצת  פליטהגז טיפול בל תקןימבו הותקן *מתקן ייצור אנרגיה ש
 . או באוריאה

 
 טור ג' טור ב' טבלה )ו(: חומרים אורגנים טור א'

 ערכי פליטה )מ"ג/מק"ת( דלק סוג הספק תרמי מותקן )מגוואט תרמי(

50 P < ≥ 1*  10 ביומסה מוצק 

 * יוצג כסך כל פחמן. 

 

 טבלה )ז(: דיאוקסינים ופוראנים

 טור ג' טור ב' טור א'
הספק תרמי מותקן )מגוואט 

 תרמי(
 )ננוגרם/מק"ת( ערכי פליטה דלק סוג

50 P < ≥ 1 0.1 ביומסה דלק 

 

  



 

 חישוב הספק תרמי מותקן :ב' 2נספח 

 

 לצורך חישוב הספק תרמי מותקן של מתקן לייצור אנרגיה: להלן נוסחא
 

 תרמי MW=   744*  30( * 2שטח הסקה )מ
                     1,000,000 
 

 נתונים לצורך שימוש בנוסחא: :

 ק"ג קיטור  35-30)שטח הסקה ( = לתפוקה של  2מ 

 1   ק"ג קיטור 12ק"ג דלק שווה ערך 

 1 = קילוקלריות  640ק"ג קיטור 

 1Kw/h  =  860 קילוקלריות 

 1  = 744ק"ג קיטורw/h 

  * 0.833צריכת דלק שעתית )ק"ג לשעה( = תפוקת קיטור. 

 /0.98( = צריכת דלק שעתית )ק"ג לשעה(  *1צריכת דלק שעתית )שעה. 
 

 

 



 

 .שריפה רב דלקיתה פישרקביעת ערכי פליטה ל: 3נספח 

 

 :יבוצעו הפעולות הבאות מספר סוגי דלק בו זמנית ה שלפישרלצורך קביעת ערכי פליטה ל

ייבחרו ערכי הפליטה המרביים המותרים לפי סוג הדלק והספק תרמי המותקן של המתקן  (א)
 ;1נספח -כמפורט ב

צריכת הדלק ובערך ההיסק התחתון של ביוכפלו  ,של כל סוג דלקהאמורים ערכי הפליטה  (ב)
בסכום המכפלות של צריכת הדלק בערך לק וח; סכום המכפלות שהתקבלו יסוג דלקאותו 

 , כפי שמפורט בנוסחא בסעיף )ג(:הדלקההיסק התחתון של כל סוגי 

באמצעות הנוסחה ערך הפליטה המרבי , יחושב יםמתקיימת שריפה מעורבת של דלק כאשר (ג)
 הבאה:

bbaa

bbbaaa
MAX

xCQxCQ

xCxStQxCxStQ
C




  

 

aQ.צריכת דלק א' בטון לשעה = 

bQ.צריכת דלק ב' בטון לשעה = 

aSt ת"במ"ג למק דלק א'שרפת מפליטה מרבי למזהם  = ערך. 

bSt =  ת.במ"ג למקדלק ב'  משרפתערך פליטה מרבי למזהם" 

aC  בקילו קלוריות לק"ג דלק א'היסק תחתון של  = ערך. 

bC בקילו קלוריות לק"ג דלק ב'היסק תחתון של  = ערך. 

Cmax = ערך פליטה מרבי מחושב.    

 

 


