
  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 הסביבה איכות בתחום אחיד מפרטהנדון: 
 

 ,זיהום קרקעמפגעי רעש, מטרדי ריח ועשן,  הנחיות איכות הסביבה באשדוד בתחומים:רקע ולהלן 
 ., שפכי תעשייה ואסבסטחומרים מסוכנים

 ואיכות הסביבה.מטרת ההנחיות היא להבטיח שמירה על משאבי הטבע 
אשר גוברים על ההנחיות במקרה של  ,ההנחיות מתבססות על חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר מקומיים

 סתירה.
 ,רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ( בצו1שמופיעים בטור ג)ההנחיות להלן אינן מיועדות לעסקים 

  .2112-ב"התשע
 

 מפגעי רעש
 גם וכך, והולכת גדלה רעש למפגעי האוכלוסייה רגישות. סביבתית והפרעה רצוי לא קול הוא הרעש

 הרעש. האדם של והנפש הגוף על השפעות של רחב מגוון לרעש. להפחתתם אמצעים לנקיטת הדרישה
 .הריכוז בכושר ופוגע מעייף, הגוף של האנרגיה צריכת את מגביר, העצבים על מעיק

    
 הנחיות:

 מפגעים למניעת בתקנות כהגדרתו סביר בלתי רעש יגרם שלא באופן העסק את יפעיל העסק בעל .1
 .1991 - ן"התש(, סביר בלתי רעש)

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

 ובגן שמחות באולם רעש-מד התקן) עסקים רישוי תקנותבעל אולם / גן שמחות יעמוד ב .3
 .2112-ו"התשס(, אירועים

בנוסף לעמידה יידרשו  ,עסקים המשמיעים מוסיקה, כגון: ברים, מועדונים, אולמי / גני שמחות .4
שיאשר  ,להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך 1-3בתקנות המופיעות בסעיפים 

 אינו מהווה מטרד רעש לסביבה. שהמקום

 בנוסף  ר או כל מתקן רועש אחר, יידרשוהמפעילים מזגנים, מנועי קירובאזורי מגורים עסקים  .5
ולהציג אישור למגן את המיתקנים מרעש  ,2 -ו 1 בסעיפים המופיעות בתקנות לעמידה

 מאקוסטיקאי מוסמך על כך.

 ראו הנחיות בפרק מטרדי ריח ועשן. -עסקי מזון בעלי מערכת לטיפול בריחות   .2
 

 קישורים:

 .1991 - ן"התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת תקנות .א

 . 1992 - ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנות .ב

 .2112-ו"התשס(, אירועים ובגן שמחות באולם רעש-מד התקן) עסקים רישוי תקנות .ג

 .הנחיות לדוח אקוסטי לעסק משמיע מוסיקה .ד
 .מכאניות למערכות אקוסטיים לפתרונות והמלצות הנחיות .ה

 
 

 מטרדי ריח ועשן
 מערכת באמצעות לתחושה הניתנת (והריח הטעם, המראה על השפעה בעל) אורגנולפטית תכונהריח הוא 

 .מסוימים נדיפים חומרים של ההרחה בזמן הריח חוש
 .שעברו הכשרה נקבע בין השאר לפי כמות התלונות וצוות מריחיםחזק או בלתי סביר  יחר טרדמ

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/רעש/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/רעש/raash03.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/רעש/raash10.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/הנחיות%20להגשת%20חוד%20אקוסטית%20לעסק%20משמיע%20מוסיקה.doc
http://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/הנחיות%20להגשת%20חוד%20אקוסטית%20לעסק%20משמיע%20מוסיקה.doc
http://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/הנחיות%20להתקנת%20מפוחים%20ומקררים.doc


 
 הנחיות:

לפי המפורט  ,ידרש להתקין מערכת לטיפול באווירי ,עשן/או של בית אוכל הפולט ריחות ועסק  .1
  .בטבלה המופיעה בקישור

 .והבישול העבודה בזמן קבע דרך סגורים יהיו בעסק המטבח וחלונות דלתות .2
 

 :יםקישור
 .1921 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .א
 לעישון ובמפעלים אוכל בתי/  ממסעדות וריחות עשן למניעת הנדרשים טיפול מתקני .ב

 בתי/  במסעדות ורעש אוויר בזיהום לטיפול מערכת של סכמתי תיאור+  דגים/  בשר
 .אוכל

 
 

 זיהום קרקע
 הציבור לבריאות סיכון תהווה שהקרקע לכך הגורם, מזהם חומר בה שמצוי קרקע הינה מזוהמת קרקע

 .לסביבה או
 ואם, מזוהמת קרקע  תהיה שהקרקע לכך הגורם, לקרקע מזהם חומר של שחרור הינו קרקע זיהום
 כזיהום לקרקע מזהם חומר של נוסף שחרור כל יראו, כאמור השחרור טרם מזוהמת הקרקע ההיית

 .קרקע
 

 הנחיות:
 במסגרת יקבל, הנמל ועורף צפוני, כבדה, קלה: התעשייה באזורי בניה היתר המבקש עסק כל .1

או חשד  במגרש קרקע זיהום להמצאות בנוגע ס"לאיכה ערים מאיגוד התייחסות, בבקשה הטיפול
 .לזיהום
 .קרקע סקר ערוךל דרשיי העסק הצורך במידת

לערוך סקר קרקע. עפ"י  ,יתכן ויידרש לפני סגירה או העתקת המפעל ,עסק בעל היתר רעלים .2
 המלצות הסקר יבוצע טיהור וניקוי השטח כולל מבנים קבועים וציוד.

 
 קישור:

 .הנחיות המשרד להגנה"ס לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום קרקע מזוהמת .א
 
 

 חומרים מסוכנים
 רעלים היתר בידו יש כן אם אלא ברעלים אדם יעסוק לא, 1993 - ג"התשנ, מסוכנים חומרים חוק פי על

 ביקור כולל, המקצוע אנשי בדיקת לאחר ניתן הרעלים היתר. הסביבה להגנת השר ידי על הממונה מאת
. ובחירום בשגרה, בהם לטיפול ותנאים דרישות קביעת וכן, למניעתם וההערכות הסיכונים בחינת, במפעל

 או מעורב ובין הפשוטה בצורתו בין, לחוק השניה בתוספת המפורטים החומרים מן חומר כל הוא רעל
 .אחרים בחומרים ממוזג
(, היתרים תוקף לקביעת מידה אמות) המסוכנים החומרים לתקנות בהתאם נקבע רעלים היתר תוקף

 המיידי לטווח) הסיכון רמת לפי מסוכנים בחומרים העוסקים מסווגים, התקנות פי על. 2113 - ג"התשס
 .ולסביבה לאדםסכנה  מהם הנשקפת( והארוך הבינוני לטווח או

 ההיתר:תוקף 
 שנה אחת. - Aדרגה 
 שנתיים. - Bדרגה 
 שלוש שנים. - Cדרגה 

 
 הנחיות:

, ס"לאיכה ערים באיגוד מסוכנים חומרים לרכזלשם קבלת היתר רעלים, בעל העסק יפנה  .1
 ./http://www.env.co.ilו/או באתר:  0519511-10בטלפון: 

 היתר הרעלים יינתן ע"י המשרד להגנה"ס. .2
 

 קישורים:
 .1993 - ג"התשנ, מסוכנים חומרים חוק .א
 .1992 - ו"התשנ(, ופטור סיווג) המסוכנים החמרים תקנות .ב

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/מפגעים/mifga01.pdf
http://www.env.co.il/
http://www.env.co.il/
http://www.env.co.il/
http://www.env.co.il/
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/SoilSurvey/Documents/seker_karka_hanchyot_09.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/SoilSurvey/Documents/seker_karka_hanchyot_09.pdf
http://www.env.co.il/
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/חומרים%20מסוכנים/Homarim01.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/חומרים%20מסוכנים/Homarim05.pdf


 .רעלים להיתר בקשה טופס .ג
 
 

 שפכי תעשייה
 חקלאית להשקייה מושבים בישראל הנוצרים סניטאריים-הביתיים והשפכים התעשייה משפכיחלק ניכר 

 טיהור למכוני המוזרמים השפכים איכות את המגבילים סטנדרטים נקבעים, כך לשם. מגבלות ללא
 (.שים"מט) העירוניים השפכים

 
 :ותיהנח

 על כל בעל עסק לעמוד בחוק העזר ובתקנות המופיעות בקישורים להלן. .1
 חל איסור על הזרמת תשטיפים אל מחוץ לשטח העסק. .2
 וקליטת פינוי  על קבלות בעסק העסק בעל ישמור ,שפכים מוביל ידי על שפכים פינוי של במקרה .3

 .לפחות  שנים שלוש  של לתקופה,  בשפכים טיפול במתקן השפכים
 

 קישורים:
 .1901 -חוק עזר לאשדוד )הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב(, התשמ"ז  .א
 .1990 - תקנות המים )מניעת זיהום מים( )איסור הזרמת תמלחת למקורות מים(, התשנ"ח .ב
 .2111 -תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מתכות ומזהמים אחרים(, התשס"א  .ג
 .2113 -תעשייתיים(, התשס"ג  תקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים בשפכים .ד
 .2113 -תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ערכי הגבה של שפכי תעשיה(, התשס"ד  .ה
 .2111 -כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"א  .ו

 
 

 אסבסט
 לסיבי .וארוכים צרים סיבים של גבישי מבנה בעלי טבעיים חומרים לקבוצת כללי שם הוא אסבסט

 .וכימיקלים מכני כוח, קורוזיה, חום, אש בפני עמידים והם ארוכה חיים תוחלת האסבסט
 למחלות לגרום עלולה הנשימה למערכת אסבסט סיבי של חדירה, אדם בבני כמסרטן הוכח האסבסט

 . הראשונית החשיפה לאחר ארוכה תקופה המופיעות ,לריפוי ניתנות שאינן ,קשות
 שהאסבסט מכיוון, זאת עם, בישראל אסור( ושיווק בניה, מסחר, ייבוא, ייצור) באסבסט חדש שימוש כל

 צמנט-אסבסט מותקן בהם במבנים מלשהות מניעה אין, התפוררות במצב הוא כאשר רק לבריאות מסוכן
 . תקין במצב

 
 :ותהנחי
 אם בין באסבסט יבנה ולא אסבסט פסולת או אסבסט המכיל מוצר, אסבסט יתקין לא עסק בעל .1

 .קיים לשימוש חידוש או שיפוץ, תיקון לצורך ובין חדש לשימוש
 ללא,  תקין במצב האסבסט מבנה את יחזיק, צמנט אסבסט המכיל במבנה המחזיק עסק בעל .2

 . וסדקים שברים

 במוצרים, והשחזה חיתוך, ניסור, ליטוש, שיוף, חיתוך, קידוח פעולות יבצע לא העסק בעל .3
 .אסבסט המכילים ובמבנים

 בעל יפעל( שבור או סדוק, מתפורר במצב) פגומים צמנט אסבסט לוחות בעסק מצאובמידה וי .4
 אסבסט קבלן באמצעות, החוק הוראות לפילאתר מורשה  ולסילוקו האסבסט להסרת העסק
 .מורשה צמנט

 קישור:

 .2111 -חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א  .א

 .מרשם בעלי הרשיונות העוסקים באסבסט .ב

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Forms/Documents/HazardousMaterials/ToxinsPermits/ToxinsPermitRequest.pdf
http://www.moin1.gov.il/Apps/PubWebSite/MIMunLaw.nsf/SysLawSearchView/537953D6B7AE90B5422571A300394E85/$FILE/MunicipalLaw.rtf?openElement
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/maim13.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/מים%20ונחלים/MAIM34.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/כללי/klali39.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/מים%20ונחלים/maim36.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/מים%20ונחלים/Maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/כללי/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/AsbestosRemoving/Pages/AsbestosLicensedConstructors.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/AsbestosRemoving/Pages/AsbestosLicensedConstructors.aspx

