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 הגדרות כלליות - 1פרק 

 

 בעל מקצוע מוסמך .1.1

החוק(, והוא אחד  -ב לחוק רישוי עסקים )להלן 6מי ששר הפנים הסמיכו לעניין סעיף  .1.1.1

 מאלה:

חוק  -)להלן  195-כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח מהנדס רשוי (1)

המהנדסים(, הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק 

 המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה.

במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי  (2)

 תקנות ייחוד פעולות(: -הלן )ל 1967-וייחוד פעולות(, התשכ"ז

מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית  (א)

 או ארכיטקטורה.

 הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות. (ב)

  בעל עסק .1.2

לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו  .1.2.1

 פועל העסק.או בניהולו 

 גורם מוסמך ארצי .1.3

 כל אחד מאלה, לפי העניין: .1.3.1

ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק, או עובד בכיר אחר מקרב  עובדיה שהוא  (1)

 הסמיך לעניין זה.

המנהל הכללי של המשרד נותן האישור, או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא  (2)

 הסמיך לעניין זה.

 כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.נציב כבאות והצלה, או קצין  (3)

המפקח הכללי של משטרת ישראל, או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין  (4)

 זה.

 הוראות לצד המפרט האחיד .1.4

)ג( לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי 2ג7מסמכים ותנאים כאמור בסעיף  .1.4.1

פרסומם כדי לפטור מן -חוק,  ואולם אין באיב ל11עד  8-ג ו6ב, 6החוק, לרבות לפי סעיפים 

 הדרישה להגישם או למלאם.

 החוק .1.5

 .1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .1.5.1

 התקנות .1.6

 .2000-תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א .1.6.1

 מפרט, מפרט אחיד .1.7

לחוק, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני  1ג7מפרט, לפי סעיף  .1.7.1

ד לחוק מעסק מהסוג האמור 6פי סעיף -לחוק, והמסמכים הנדרשים על 7יף האישור לפי סע

 בתחילת המפרט והוראות לצד  המפרט האחיד, המופיעות במפרט.

 נותן אישור .1.8
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השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  .1.8.1

יכו לתת אישור, לעניין עסק שר החקלאות ופיתוח הכפר או שר הבריאות, או מי שהם הסמ

 1שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמם, לשם הבטחת המטרות כאמור בסעיף 

 לחוק.

 צו רישוי עסקים .1.9

 .2013-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג .1.9.1

 רישיון .1.10

 רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז. .1.10.1

 רשות הרישוי .1.11

 המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך.ראש הרשות  -בתחום רשות מקומית  .1.11.1

 מי ששר הפנים הסמיכו לכך. -מחוץ לתחומה של רשות מקומית  .1.11.2

 שינוי בעלות .1.12

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו, וכן  .1.12.1

 .1968-העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 

 תנאים רוחביים - 2פרק 

 

 הוראות לצד המפרט האחיד

אין באמור במפרט זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה, ומקבלת אישורים  .2.1

מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מפרט זה אינו מהווה רישיון. המנהל עסק ללא רישיון 

 עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות אין באמור במפרט זה כדי לפטור בעל עסק  .2.2

 הדין אינן מופיעות במפרט.

אם קיימים בעסק סוגי עסקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני  .2.3

, יחולו עליהם התנאים המסוימים לעסקים מסוגם, בין שהם 2013-רישוי(, התשע"ג

 ם בו, והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם.מפורטים במפרט האחיד ובין שאינם מפורטי

לבקשה לרישיון יצורפו, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך: תרשים סביבה, מפה  .2.4

לתקנות. בנוסף, יצורפו לבקשה מסמכים  12-15מצבית ותכנית עסק, כמפורט בתקנות 

 המפורטים במפרט זה, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה. 

, לא 1965-תר לשימוש חורג, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"הלעסק שפעילותו דורשת הי .2.5

 יינתן רישיון לתקופה ארוכה מתוקפו של ההיתר.

 רישיון יוצג בעסק במקום נראה לעין. .2.6

 לחוק.  7נותן אישור או רשות הרישוי רשאים להוסיף תנאים ברישיון לפי סעיף  .2.7

או מסמך שנדרש ממנו במפרט  המבקש רישיון, או בעל רישיון, רשאי להגיש השגה על תנאי .2.8

זה, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק. את ההשגה יש להגיש לגורם מוסמך ארצי 

 .2000-המופיע בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א 9בהתאם לטופס 

ימים מיום  30לגורם המוסמך לדון בהשגות מטעם נותן האישור, לפי טופס ההשגה, בתוך  .2.9

פי המפרט האחיד. הנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטות באתר. עותק קבלת הדרישה ל
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)סכום ₪  323של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי. עבור כל השגה יש לשלם אגרה בסך 

המתעדכן מעת לעת(. יודגש כי הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של החלטה, כל עוד לא 

 החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

 יון או פקיעתוביטול ריש .2.10

לא יהיה תוקף לרישיון עסק או להיתר זמני אם חלו שינויים מהרשום בו או במסמכים  .2.10.1

 המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו וסוג העיסוק. 

רישיון עסק יבוטל אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה לתרשים הסביבה, המפה המצבית או  .2.10.2

 תכנית העסק, לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

 .2.10.2היתר זמני יפקע בנסיבות האמורות בסעיף  .2.10.3

ר רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון מטעמים אחרים, לאחר התייעצות עם נותן אישו .2.10.4

)א( לחוק, שאי קיומה משמש עילה 1המופקד על קיום מטרה מן המטרות האמורות בסעיף 

 לביטול, ולאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

לחוק )עיסוק  14במקרה של יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף  .2.10.5

ה של תקנות הנוגעות לעניין(, ניתן להוציא ללא רישיון, הפרת תנאי מתנאי הרישיון או הפר

 לחוק. 20לעסק צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 

 הוראות במפרט האחיד .2.11

בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי  .2.11.1

 הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.

  תחילה .2.12

)תנאים רוחביים(  2-)הגדרות כלליות( ו 1ההוראות המפורטות בפרקים  מועד תחילתן של .2.12.1

למפרט זה הוא ביום פרסומו של המפרט. מועד תחילתן של ההוראות המפורטות ביתרת 

הפרקים המופיעים במפרט זה יהיה בהתאם לאמור בכל פרק, ויחול רק על ההוראות 

 המפורטות באותו הפרק.
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 המשרד להגנת הסביבה - 3פרק 

 

 הגדרות  .3.1

 -בפרק זה 

3.1.1. TA Luft 2002 -  תרגומו לאנגלית של מסמך ההנחיות הטכניות לשמירה על איכות אוויר

(TA Luft) של המיניסטריון הפדרלי לאיכות הסביבה בגרמניה, בהתאם  2002ביולי  24-מה

המפורסם , 1990במאי  14-אוויר שפורסם ב של החוק הפדרלי לבקרת מזהמי 48לסעיף 

 האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.באתר  בעברית

חומרים אישור מנהל כמשמעותו בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת  - אישור מנהל .3.1.2

 .1990-מסוכנים(, התשנ"א

כהגדרתם בחוק למניעת  - אסבסט, אסבסט פריך, אסבסט צמנט, עבודת אסבסט והמנהל .3.1.3

 .2011-מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א

מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת מעורבת באמצעות  - אתר סילוק פסולת מעורבת .3.1.4

 ה על פי כל דין.הטמנתה וכיסויה באופן מבוקר בחומר כיסוי, והמורש

תוצר לוואי של תהליך טיפול בשפכים, לרבות תוצר כאמור המתקבל בתהליך  - בוצה .3.1.5

 צעים סינון גס והפרדת חול ושמנים.המקדמי של הטיפול שבו מבו

 גז המשתחרר לאוויר מתהליך ייצור אנרגיה לרבות חומרים מוצקים, נוזלים - גז פליטה .3.1.6

 וגזים הנישאים בו או תערובת שלהם.

פי תקן -, סולר להסקה על116פי תקן ישראלי ת"י -חומר בעירה מסוג מזוט על - לקד .3.1.7

פי -, גפ"מ על1חלק  107פי תקן ישראלי ת"י -, סולר לתחבורה על2חלק  107ישראלי ת"י 

שאושר לשימוש על , גז טבעי, ביומסה או חומר בעירה אחר 1חלק  1134תקן ישראלי ת"י 

 ידי נותן האישור.

ים ממקורות יבשתיים, פי חוק מניעת זיהום הכמשמעותו על  - ליםהיתר הזרמה  .3.1.8

 .1988-התשמ"ח

יחידת זמן פי סוג הדלק, צריכתו ל-ערך הנמדד במגוואט תרמי המחושב על - הספק תרמי .3.1.9

 וערך ההיסק התחתון שלו.

פי הנוסחה -ההספק התרמי הכולל במתקן ייצור אנרגיה המחושב על - הספק תרמי מותקן .3.1.10

 ות היצרן ביחידות של מגוואט תרמי.פי הורא-ועלב  2שבנספח 

שחיטה שפרטיו מופיעים עסק ל - העסק או משחטה או בית מטבחיים או בית נחירה .3.1.11

 בתנאים אלה.

שחרור של חומר מזהם לקרקע באופן הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע  - זיהום קרקע .3.1.12

של חומר מזהם סף מזוהמת; ואם הייתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור, יראו כל שחרור נו

 לקרקע, כזיהום קרקע.

חומר המורכב מחלקיקים זעירים, למעט מים, הנישא או העשוי להינשא  - חומר חלקיקי .3.1.13

 לרבות, בצורת אבק, עשן או תרסיס. באוויר או בגז, 

חוברת רשימת ערכי הסף חומר שהוא אחד או יותר מן המזהמים המנויים ב - חומר מזהם .3.1.14

ה שאליה או ברשימ המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה הראשוניים

 מפנה חוברת זו.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/TA_Luft_2002_Hebrew.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/TA_Luft_2002_Hebrew.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/TA_Luft_2002_Hebrew.pdf
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=index_pirsumim%5El201&enZone=pirsum_veHotsaa_laor&enVersion=0&
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=index_pirsumim%5El201&enZone=pirsum_veHotsaa_laor&enVersion=0&
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=index_pirsumim%5El201&enZone=pirsum_veHotsaa_laor&enVersion=0&
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 .1993-כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - חומר מסוכן .3.1.15

 ום ייצורה ועד ליעד הטיפול הסופי.טופס אשר מלווה את הפסולת ממק - טופס מלווה .3.1.16

 המשמש לקביעת דרגת השחור של עשן. לוח - לוח מיקרורינגלמן .3.1.17

האטומים לחלחול החומר אמצעי קיבול שעשוי משטח אטום מוקף דפנות  - מאצרה .3.1.18

לסביבה,  המאוחסן בו, שמטרתו לאגור שפך של חומרים המאוחסנים בו ולמנוע פיזורם

 לרבות אמצעי קיבול נייד.

חומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור,  - מזהם אוויר .3.1.19

 או עלולה לגרום : שנוכחותם באוויר גורמת

אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או לסיכון או לפגיעה בחיי  (1)

 ה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח.בסביב

 קלים, במזג האוויר או במידת הראות.לשינוי בא (2)

חרקים ופרוקי רגליים אחרים או מכרסמים או בעלי חוליות אחרים המטרידים  -זיקים מ .3.1.20

 אדם, המזיקים או עלולים להזיק לו.

 יפים או שפכים או נגר עילי מזוהם.מכל המיועד לאגירת תשט - םמכל איסוף לשפכי .3.1.21

להפחית את  מתקן שבו מתבצעים תהליכים המיועדים - מתקן טיפול בשפכים או מט"ש .3.1.22

 ריכוז המזהמים בשפכים.

מתקן הזרמה לים שהוא בעל היתר הזרמה או הטלה לים בתוקף, שניתן  - מסוף מוסדר .3.1.23

 פי החוק.כים לים או הטלה לים על היתרי הזרמת שפמשרדית למתן -מאת הוועדה הבין

-מעבדה כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז - מעבדה מוסמכת .3.1.24

 תנאים אלה., שהוסמכה לבצע את הבדיקות הנדרשות ב1997

כל המשטחים בעסק אליהם עלולים להגיע שפכים או תמלחות או  - משטחי תפעול .3.1.25

לרבות משטח קבלת הכלובים ושטיפתם, מתקן תשטיפים,  שעליהם עלולים להיווצר

 ים ותשטיפים, עמדות אחסון דלקים.הטיפול בשפכ

מתקן על מרכיביו השונים, שבו מטופלים שפכי המפעל או התמלחות  - מתקן קדם טיפול .3.1.26

  לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים. לפני סילוקם ממנו, כולל מתקן לטיפול בבוצה

יחידה או מספר יחידות לייצור אנרגיה תרמית באמצעות שריפת  - המתקן ייצור אנרגי .3.1.27

דלק, לרבות באמצעות ייצור קיטור, חימום מים וחימום שמן, שהספקן התרמי המותקן 

מיכות אחת לשנייה ובבעלות מגוואט, ובלבד שהן מצויות בס 50הכולל אינו עולה על 

 משותפת.

גיה המשמש לגיבוי בעת תקלה, חירום או מתקן ייצור אנר - מתקן גיבוי לייצור אנרגיה .3.1.28

שעות בשנה, והכולל מד שעות פעילות אוטומטי שיופעל  500-תחזוקה, הפועל לא יותר מ

 כל זמן הפעלת מתקן ייצור אנרגיה;.ב

מי גשמים שבאו במגע עם מזהמים במשטחי תפעול לאחר תקופת עצירת  -  נגר עילי מזוהם .3.1.29

 20בהם עולה על  TOC-מזוהמת, ושריכוז הגשמים של חודש ומעלה ו/או עם קרקע 

 מיליגרם לליטר.

התפעול ו/או עם קרקע מי גשמים שלא באו במגע עם מזהמים במשטחי  - נגר עילי נקי .3.1.30

 מזוהמת.
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" שפורסם 2002נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, " - נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה .3.1.31

 נת הסביבה על עדכוניו מעת לעת.הגבאתר האינטרנט של המשרד ל

רשימת הסוכנות האמריקאית ספי הדיווח כפי שקבוע בהתאם לכל חומר ב - ספי הדיווח .3.1.32

 .ליטר 100. סף הדיווח הינו TPHולעניין   להגנת הסביבה

ים בהווה ובעבר לרבות מיקומם, כמותם, זיהוי מקורות זיהום אפשרי - סקר היסטורי .3.1.33

בר, והגורמים האפשריים לזיהום על וזיהוי חומר מזהם קרקע שנעשה בו שימוש בהווה ובע

פי בדיקות במסמכים, רישומים, תמונות, תשאול גורמים רלוונטיים, צילומים, תצלומי 

האינטרנט של המשרד להגנת  פי ההנחיות המפורסמות באתר-אוויר ותיעוד אחר, על

 הסביבה.

שמטרתן לאתר ולתחם  יצוע סדרת פעולות בשלבים בידי דוגם קרקע מוסמך,ב - סקר קרקע .3.1.34

 פי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד, כמפורט להלן: את הזיהום על 

שמטרתה הכנת תכנית לדיגום בקרקע ו/או בגזי קרקע ו/או במים,  -תכנון הבדיקות  (1)

וריכוזו, וכן בדיקת ובמים ובגז הקרקע, כמותו   חומר מזהם בקרקע שללזהות קיומו 

 מרחב והגשתה לאישור נותן האישור.היקף הזיהום ב

 ידי נותן האישור. כנית שאושרה עלפי ת-ביצוע דיגום על -ביצוע הדיגומים  (2)

אפשרויות סקר שבוצע לרבות מסקנות הסקר, הכנת דו"ח ממצאי ה -דו"ח ממצאים  (3)

ד להשלמת הטיפול בה, ופירוט המשך הפעולות הנדרשות לטיפול עהשימוש בקרקע 

 בזיהום.

מי שעוסק בהכנת תכניות דיגום, ביצוע דיגומי קרקע וניתוח  - דוגם קרקע/גז קרקע מוסמך .3.1.35

 ממצאיהם, ומתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:

הוא הוסמך בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לחוק הרשות הלאומית  (1)

 דוגם קרקע. , להיות1997-להסמכת מעבדות, התשנ"ז

י תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד מעבדה מחוץ לישראל שאישר אגף שפכ (2)

 לעניין זה.

ריכוז או כמות מרביים של מזהם אוויר או קבוצת מזהמי אוויר, הנמדדים  - ערכי פליטה .3.1.36

תרת ממקור פליטה כפי בפרקי זמן נתונים, בגז פליטה בתנאים תקניים, שפליטתם מו

 פי כל הוראות כל דין.-אלה או על שנקבע בתנאים

או חלקי  פגרים וחלקי בעלי חיים: בשר, עצמות, דם, עור ונוצות, לרבות בהמות - פסדים .3.1.37

 בהמות שנפסלו למאכל אדם.

לת חומרים כהגדרת "פסולת" בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסו -פסולת חומר מסוכן  .3.1.38

 .1990-מסוכנים(, התשנ"א

פסולת מוצקה מכל מקור שהוא, המכילה מרכיבים אורגניים    - פסולת מעורבת .3.1.39

 ים, ואשר אינה מכילה חומר מסוכן.ואנאורגניים מעורב

ה סכנה לבריאות רקע שמצוי בה חומר מזהם הגורם לכך שהיא מהווק - קרקע מזוהמת .3.1.40

  הציבור או לסביבה.

 במים, לרבות פני הקרקע וגז הקרקע.תווך האדמה והמסלע הבלתי רוויים  - קרקע .3.1.41

שומן הצף גרביטציונית במקטע העליון של משפך מפריד בדגימה  - שומן הניתן להפרדה .3.1.42

 ת.דקו 15ליטר לפחות במשך  1בנפח 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/chimney_emission_regulation.pdf
http://www.epa.gov/oem/docs/er/302table01.pdf
http://www.epa.gov/oem/docs/er/302table01.pdf
http://www.epa.gov/oem/docs/er/302table01.pdf
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פסולת נוזלית שמקורה בשירותים הסניטריים )לרבות מכיורים,  - שפכים סניטרים .3.1.43

רדת מהשפכים התעשייתיים של ממקלחות ומאסלות( של העסק, והמוזרמים במערכת נפ

 העסק.

פסולת נוזלית הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק, לרבות    - שפכים תעשייתיים .3.1.44

 לה, כולל תשטיפים.דלקים, שמנים, מי שטיפה וכיוצא בא

 לרבות כל אחד מאלה: - תמלחת ו/או תמלחת מזון .3.1.45

לה על שלוש שפכים שמקורם ברענון מחליף יונים המשמש לריכוך מים, בכמות העו (1)

 דים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה.טונות כלורי

שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון, הדורשים הוספת  (2)

בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן כלורידים או נתרן, 

  .לשנה, לכל סוג תמלחת

מהריכוזים נתרן, פלואוריד ובורון, החורגים  שפכים המכילים ריכוזי כלוריד, (3)

, 2003-המצוינים בתקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים(, התשס"ג

 .ובהתאם לאמור בהן

דרך  קאוסטית סודה או מלח חומצת או מרוכזת מלח תמיסת של העברה תהליך  -ריענון  .3.1.46

 לפעילותו. מחדש הכשרתו לצורך יונים, מחליף

 לאחר המרה לתנאים תקניים: גז יבש,מטר קוב של אוויר  - קוב תקני )מק"ת(מטר  .3.1.47

 .KPa101.3לחץ  ,K273.15טמפרטורה 

נוזלים שבאו במגע עם משטחי תפעול או עם שפכים, או עם חומר מסוכן או  - תשטיפים .3.1.48

 שנבעו מהם, לרבות נגר עילי מזוהם.

 תנאים מוקדמים .3.2

הבקשה לרישיון עסק/היתר זמני את המידע  בעל העסק יגיש לנותן האישור עם הגשת .3.2.1

מידע סביבתי לצורך פי המפורט במסמך "-הסביבתי העדכני, הנחוץ לבדיקת הבקשה על

תר האינטרנט של המשרד להגנת " המפורסם באבדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני

 פי חוק רישוי עסקים.-הנדרשים על הסביבה. מידע זה יתווסף למסמכים

 בעסק יותקנו מערכות איסוף נפרדות לזרמים הבאים:  .3.2.2

 לשפכים סניטריים. (1)

 תיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם.לשפכים תעשיי (2)

 לתמלחות. (3)

 לנגר עילי נקי. (4)

 בדרישות הבאות: בעסק יותקנו משטחי תפעול, אשר יעמדו .3.2.3

 ול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם.אטומים ועמידים בפני חלח (1)

 הגעתם של שפכים ותשטיפים לסביבה. מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע (2)

 ם למערכת האיסוף והטיפול בשפכים.מנוקזי (3)

 פי דרישת נותן האישור.-משטחי התפעול יהיו מקורים על (4)

ים, או שימושים רגישים אחרים כדוגמת בתי חולים, בעסק הממוקם בקרבת אזורי מגור .3.2.4

בתי אבות, בתי ספר, יקים בעל העסק חלל עבודה סגור מכל צדדיו, לצורך ביצוע קליטה 

 ופעולות שחיטה בהתאם למפורט להלן:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Documents/env_info.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Documents/env_info.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Documents/env_info.pdf


 

10 

 

 .1.1.2014העסק הוקם החל מיום  (1)

 פי דרישת נותן האישור.על  (2)

באמצעות שאיבה, ואיסוף של האוויר בעסק בו נבנה חלל עבודה סגור תוקם מערכת יניקה  .3.2.5

 מחלל העבודה.

 בעסק בו מתוכנן מתקן ייצור אנרגיה, תוקם ארובה כמפורט להלן: .3.2.6

 TA-Luft-ל 5.5.3פי סעיף -גובה ארובות של מתקני ייצור אנרגיה תרמית ייקבע על (1)

 מ'. 0.2מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא  0.2-, ארובות אשר קוטרן נמוך מ2002

רשאי בעל העסק להתקין ארובה שאינה עומדת  (,1.)3.2.6בסעיף  על אף האמור (2)

 בדרישות הנ"ל, ובלבד שהתקיימו שני התנאים הבאים:

 תקן ייצור אנרגיה הוא סולר או גז.הדלק המשמש להפעלת מ (א)

 קיבל אישור מנותן האישור מראש ובכתב. (ב)

 דיווח .3.3

מערכות האחסון או  בעל העסק ידווח לנותן האישור על ממצאים המעידים על אי תקינות .3.3.1

תוך שבוע, , 3.6.9ההובלה של חומר מזהם או על קרקע החשודה כמזוהמת, כאמור בסעיף 

בדיקות המכלים והצנרת של חומר מזהם, עם קבלתם מהגוף  לרבות דיווח על כל ממצאי

 הבודק לנותן האישור.

גרם לשחרור דלק בכמות העולה על   ב(,4.)3.6.10במקרה של  חשש כי אירוע כאמור בסעיף  .3.3.2

ליטר, או של חומר מזהם בכמות העולה על המפורט ברשימת ספי דיווח, במהלך יממה  100

 *, 6911אחת ויותר, ידווח על כך בעל העסק לנותן האישור באופן מיידי למרכז מידע טלפון 

 שעות מהמועד שבו נודע לו על האירוע. 24-ולא יאוחר מ

מתקני ייצור, במתקן לייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה, במקרה של תקלה ב .3.3.3

הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או , (2.)3.8.11כאמור בסעיף 

 לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר, ידווח בעל העסק באופן מיידי לנותן האישור על התקלה.

ידווח בעל העסק באופן (, 5.)3.8.11ור בסעיף ירוע חומרים מסוכנים כאמבכל מקרה של א .3.3.4

דקות לאחר גילוי האירוע, למוקד הסביבה של המשרד להגנת  15-יאוחר מ מיידי, ולא

 (.6911-1222* )במכשירים ללא כוכבית פעילה: 6911או  9253321-08הסביבה, בטלפון: 

אסבסט,  המכיל בעל העסק ידווח באופן מיידי במקרה של שריפה של אסבסט או מבנה .3.3.5

 08-9253321למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון: , 3.12.8כאמור בסעיף 

 *, ויפעל בהתאם להנחיות המשרד.6911 או

 כללי .3.4

כל פעילות העסק, לרבות אחסון קבוע או זמני )לרבות אחסון כלובי עופות(, פריקה וטעינה,  .3.4.1

 תתבצע בשטח העסק בלבד.

כל פעילות העסק העשויה ליצור שפכים ותמלחות, לרבות שטיפת הכלובים והארגזים,  .3.4.2

 תבוצע על גבי משטחי תפעול בלבד.

בעסק בו נבנה חלל עבודה סגור, תוקם מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר  .3.4.3

 מחלל העבודה.

פיזור פסולת, נוצות בעל העסק ישמור על ניקיון כל שטח העסק והדרכים הפנימיות, וימנע  .3.4.4

 זהמים אחרים אל מחוץ לתחומי העסק.ומ



 

11 

 

בעל העסק ידווח לנותן האישור עם קבלת ההחלטה  -במקרה של סגירה או העתקת מפעל  .3.4.5

על סגירת העסק, ויבצע את הפעולות הנדרשות לצורך השארת שטח העסק נקי מפסולות, 

 רים מסוכנים ומלחים.דלקים, חומ

גורם וך שמירה על איכות נאותה של הסביבה, ובאופן שאינו בעל העסק יפעיל את העסק ת .3.4.6

 למטרדים או למפגעים לסביבה.

 מים ושפכים .3.5

 יסוף וטיפול נפרדות כמפורט להלן:בעסק יהיו מערכות א .3.5.1

 לשפכים סניטריים. (1)

 יתיים ותשטיפים, ונגר עילי מזוהם.לשפכים תעשי (2)

 לתמלחות. (3)

 נגר עילי נקי. (4)

 ו בדרישות הבאות:בעסק יהיו משטחי תפעול, אשר יעמד .3.5.2

 ול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם.אטומים ועמידים בפני חלח (1)

 מופרדים משאר שטחי העסק, באופן שתימנע הגעתם של שפכים ותשטיפים לסביבה; (2)

 זים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים.מנוק (3)

 פי דרישת נותן האישור.משטחי התפעול יהיו מקורים על  (4)

 מהדרכים הבאות:שפכים סניטרים יסולקו באחת  .3.5.3

 למערכת הביוב הציבורית. (1)

למכל  -היה ולא קיימת מערכת ביוב ציבורית, ובכפוף מראש בכתב מאת נותן האישור  (2)

פי כל ידי מוביל שפכים מורשה על ונה על איסוף סגור ואטום לחלחול, שתכולתו תפ

 טיפול בשפכים מאושר על פי כל דין.דין, למתקן 

ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק קבלות על ים על קרה של פינוי שפכים סניטריבמ (3)

פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים, בשטח העסק לתקופה של שלוש שנים 

 פי דרישתו.ויציגם או ימסרם לנותן האישור על לפחות, 

 שפכים תעשייתיים, תשטיפים ונגר עילי מזוהם יטופלו ויסולקו באחת מהדרכים הבאות: .3.5.4

הציבורית, לאחר שעברו טיפול במתקן קדם טיפול, כאשר ריכוזי למערכת הביוב  (1)

 המזהמים שבהם עומדים בערכים המופיעים בטבלה הבאה:

 

 ריכוז מרבי הערות

יחידות מ"ג/ל' 

)מיליגרם 

 לליטר(

 המזהם

 מ"ג/ל' 40 
דטרגנטים רכים 

 )אניונים(

 מ"ג/ל' 250 
ריכוז שמנים 

 ושומנים כללי

 מ"ג/ל' 100 
שומנים ריכוז 

 הניתן להפרדה
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 ריכוז מרבי הערות

יחידות מ"ג/ל' 

)מיליגרם 

 לליטר(

 המזהם

 מ"ג/ל' 1000 

 

כלל מוצקים 

 מרחפים

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 

 הביובלמערכת 

 סולפידים מ"ג/ל' 1

נותן האישור רשאי להתיר ריכוז 

פי -מזהמים השונה מהמפורט, על

לתקנות רישוי  4האמור בתקנה 

בשפכים  עסקים )ריכוזי מלחים

 2003-תעשייתיים(, התשס"ג

או ריכוז   430

 200העולה על 

מ"ג/ל מעל 

הריכוז במים 

המסופקים 

פי -למפעל על

הנמוך מבין 

 השניים

 כלורידים מ"ג/ל'

רשאי להתיר ריכוז נותן האישור 

פי -מזהמים השונה מהמפורט על

לתקנות רישוי  4האמור בתקנה 

בשפכים  עסקים )ריכוזי מלחים

 2003-תעשייתיים(, התשס"ג

או ריכוז   230

העולה על 

מ"ג/ל מעל 130

הריכוז במים 

המסופקים 

 פי -על למפעל,

 

 

הנמוך מבין 

 השניים

 נתרן מ"ג/ל'

נותן האישור רשאי להתיר ריכוז 

מזהמים גבוה מהמפורט להלן 

בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה, 

בכפוף להוראות כללים שקבעה מועצת 

הרשות הממשלתית למים ולביוב 

 סולפאטים מ"ג/ל' 500
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 ריכוז מרבי הערות

יחידות מ"ג/ל' 

)מיליגרם 

 לליטר(

 המזהם

כי מפעלים המוזרמים לעניין שפ

 למערכת הביוב

נותן האישור רשאי להתיר ערכי הגבה 

פי האמור -להחורגים מהמפורט, ע

לתקנות המים )מניעת זיהום  4בתקנה 

בה של שפכי תעשייה(, מים( )ערכי הג

 2003-התשס"ד

 ערך הגבה  10-6

בעל העסק רשאי להזרים ערך אחר, 

אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב 

 מנותן האישור, לאחר שהוכיח כי:

השפכים פריקים, ויחס  (1)

COD/BOD  4-בהם קטן מ 

 70%-בהם גדול מ VSS-וריכוז ה

 TSS-מריכוז ה

ניתנים לטיפול במכון השפכים  (2)

 טיהור שפכים

 מ"ג/ל' 2000
צריכת חמצן 

 כימית

בהתאם ליעדי סילוק הקולחים והבוצה, ובהתאם לתרומת העסק לכלל השפכים  (2)

המגיעים למתקן טיפול בשפכים, או בנסיבות אחרות שתימצאנה מוצדקות, יידרש בעל 

ם המופיעים נותן האישור לעמוד בערכים שונים עבור הפרמטריפי החלטת -העסק על

 (.1.)3.5.4בטבלה שבסעיף 

היה ולא קיימת מערכת ביוב ציבורית, ובכפוף לאישור מראש ובכתב מאת נותן  (3)

ידי מוביל שפכים -ונה עלהאישור למכל איסוף סגור ואטום לחלחול, שתכולתו תפ

פי כל דין, ובלבד שריכוזי -ושר עלפי כל דין למתקן טיפול בשפכים מאמורשה על 

 (.1.)3.5.4המופיעים בסעיף  המזהמים בשפכים עומדים בערכים

 ב מאת נותן האישור ועל פי כל דין.בכפוף לאישור מראש ובכת -ליעד אחר  (4)

ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק נוי שפכים תעשייתיים ותשטיפים על במקרה של פי (5)

קבלות על  פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים בשטח העסק לתקופה של 

 פי דרישתו.ויציגם או ימסרם לנותן האישור על שלוש שנים לפחות,  

בעל העסק לא ימהל במים או בשפכים את השפכים התעשייתיים והתמלחות לפני ו/או  (6)

 את צריכת המים כדי להקטין את ריכוזי המזהמים בשפכים.אחרי טיפול, ולא יגדיל 

פי מ"ק )מטר מעוקב( ייבנה על  10על  קרקעי שגודלו עולה-מכל לאיסוף שפכים תת (7)

 . 1997-האמור בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )בריכות אידוי ואגירה(, התשנ"ז

 ניטור רציף .3.5.5

 :ביציאה ממתקן קדם טיפול יותקנו ויופעלו המדים הבאים (1)

  מד ערך הגבה. (א)
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 מד מוליכות. (ב)

פי דרישת נותן סרטים ניידים, על  המדים השונים יהיו בעלי רשמים דיגיטליים או (2)

 .האישור ובהתאם להנחיותיו

יוצגו או תוצאות המדידות יישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ו (3)

שיפורסם באתר פי דרישתו במדיה אלקטרונית, בפורמט כפי יימסרו לנותן האישור על 

 האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

ילים בכל בעל העסק יבטיח את פעולתם התקינה של מדי הניטור. מדי הניטור יהיו מכו (4)

 פי הוראות היצרן. עת, יתוחזקו ויופעלו על 

קבלות על תחזוקה וכיולים יישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ויוצגו  (5)

 פי דרישתו.ר על מסרו לנותן האישואו יי

 דיגום .3.5.6

 בסעיף זה:

 Standard methods forהמהדורה האחרונה של הספר  -"ספר שיטות סטנדרטיות"  (1)

the examination of water and wastewater בעריכת ובהוצאת ,APHA ,AWWA ,

WPCF ,שעותק ממנו מצוי בספריה לרפואה ציבורית ע"ש ד"ר זימן במשרד הבריאות ,

זמין לעיון הציבור מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, ירושלים, וירושלים, ובאגף 

 בשעות העבודה.

 פי ספר שיטות סטנדרטיות.-בוצע על( שמgrab samplingדיגום רגעי ) -"דיגום חטף"  (2)

דיגום שפכים וקולחים, פרופורציונלי לספיקה ו/או לזמן,  -"דיגום מורכב יומי"  (3)

שעות  24של אחת לשעה לפחות, במשך  ידי איסוף דגימות, בתדירות-המתבצע על

רצופות או במהלך שעות הפעילות של העסק, כאשר איסוף כל דגימה הינו לכלי מקורר 

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

 הדגימות הינו לכלי מקורר אחד.

ל שפכי העסק בהתאם לדרישות בעל העסק יבצע דיגום חטף ו/או דיגום מורכב ימי ש (4)

 יותיו בדבר פרמטרים ומועד הדיגום.פי הנח-נותן האישור, ועל

רה פי ספר שיטות סטנדרטיות, או בשיטה אחרת שאושהבדיקות בשפכים תתבצענה על  (5)

 מראש בכתב על ידי נותן האישור.

 וסמכת לפרמטרים הנדרשים.ידי מעבדה מהדיגום יבוצע על  (6)

בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ותוצגנה או תוצאות הדיגום תישמרנה  (7)

יפורסם פי דרישתו במדיה אלקטרונית, בפורמט כפי ש-תימסרנה לנותן האישור על

 שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות. -באתר המשרד להגנת הסביבה 

 הדיגום יבוצע בנקודות הבאות: (8)

אה ממתקני כאשר העסק  מחובר למערכת הביוב הציבורית, הדיגום יבוצע ביצי (א)

 קדם. 

כאשר העסק אינו מחובר למערכת ביוב ציבורית, הדיגום יבוצע במכלי האיסוף  (ב)

 לשפכים.

בכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים  תדירות הדיגום תהיה על פי המפורט (9)

. במידה שכללים אלו אינם חלים על 2011-המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"א
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ים לגבי סוג העסק האמור, תדירות הדיגום תהיה העסק, או שלא קיימת הנחיה בכלל

 כמפורט להלן: 

 תדירות הדיגום תהיה אחת לשבועיים.מ"ק לשנה,  200,000בצריכת מים מעל  (א)

 ה, תדירות הדיגום תהיה אחת לחודש.מ"ק לשנ 200,000-100,000צריכה בין ב (ב)

 יים.תדירות הדיגום תהיה אחת לחודשמ"ק לשנה,  1,000,000-50,000בצריכה בין  (ג)

ת הדיגום תהיה אחת לשלושה מ"ק לשנה, תדירו 50,000-25,000בצריכת מים בין  (ד)

 חודשים.

ות הדיגום תהיה אחת לשישה מ"ק לשנה, תדיר 25,000-בצריכת מים מתחת ל (ה)

 חודשים.

 תדירות דיגום שונה מהמפורט לעיל,במקרים מיוחדים, רשאי נותן האישור לדרוש  (10)

 כגון:

ת שפרסמה גיאולוגי-פי המפה ההידרובעלי רגישות הידרולוגית גבוהה על אזורים  (א)

 רשות המים על עדכוניה.

 ם מהעסק מתבצע לנחל ו/או לים.במצב בו סילוק שפכים ו/או קולחי (ב)

 במצב בו איכות השפכים עלולה לגרום לסכנה לאדם ו/או לסביבה. (ג)

ידי -עיף זה, שבוצעו עלפי ס-בעל העסק יהיה רשאי להציג לנותן האישור דיגומים, על (11)

פי חוק תאגידי מים וביוב, -הרשות המקומית או תאגיד מים וביוב בעל רישיון על

, או כל גורם אחר שאישר נותן האישור, ובלבד שבוצעו בהתאם 2001-התשס"א

 לדרישות תנאים אלה, לרבות לעניין תדירות ופרמטרים.

 תמלחות ומלח .3.5.7

במכל ייעודי, המוצב בתוך מאצרה אטומה בנפח  בעל העסק יאגור ויאסוף תמלחות (1)

ביעת יעד סילוק מהמכל. מי גשם שהצטברו במאצרה ייבדקו טרם פינויים לק 110%

 פי כל דין.מתאים, המאושר על 

בעל העסק יפנה את  התמלחות  כאמור בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )איסור  (2)

 תקנות איסור הזרמת תמלחת(. -)להלן  1998-(, התשנ"חהזרמת תמלחת למקורות מים

 פינוי תמלחות ייעשה באחת או יותר מהאפשרויות הבאות: (3)

 בהזרמה או בהטלה לים: (א)

 או הטלה לים תקף, ובהתאם לתנאיו. פי היתר הזרמהעל  (1

פי אישור בכתב תמלחות מזון, על תמלחות נקיות שמקורן ברענון שרפים או  (2

נציג אגף שפכי תעשייה או לפינוי תמלחות למסוף ימי ובהתאם לתנאיו, שנתן 

מרכז שפכי תעשייה במחוז המשרד להגנת הסביבה, והכול בהתאם לנוהל 

 ה כעדכונו מזמן לזמן.להגנת הסביב " המפורסם באתר המשרדפינוי תמלחות"

 למתקן טיפול בתמלחות המאושר על פי כל דין. (ב)

לבריכת אידוי ואגירה לתמלחות בהתאם להוראות תקנות המים )מניעת זיהום  (ג)

, בכפוף לקבלת אישור מראש בכתב 1997-)בריכות אידוי ואגירה(, התשנ"ז מים(

 מהממונה על תקנות אלו.

 מלח מוצק: (4)

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SeaAndShore/MarinePollutionLand/Documents/nohal_pinui_timlachot_6.6_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SeaAndShore/MarinePollutionLand/Documents/nohal_pinui_timlachot_6.6_1.pdf
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ם, באופן שימנע שלמות על גבי משטחי תפעול מקורימלח מוצק יאוחסן באריזות  (א)

 את פיזורו לסביבה.

פי -מלח מוצק יפונה מהעסק באמצעות הזרמה או הטלה לים, ובלבד שנעשה על (ב)

פי חוק מניעת זיהום הים ממקורות -תוקף שניתן על-היתר הזרמה/הטלה לים בר

  , ובהתאם לתנאיו.1988-יים, התשמ"חיבשת

 תרי סילוק פסולת מוצקה.לח מוצק לאאין לפנות מ (ג)

בעל העסק ישמור קבלות המעידות על פינוי וקליטת מלח מוצק ותמלחות ביעד  (ד)

פי לעיון או ימסרם לנותן האישור, על הסילוק למשך שלוש שנים לפחות, ויעמידן 

 דרישתו.

 :רישום ודיווח על  צריכת מלח (ה)

 קבלות על כמויות המלח הנצרכות בעסק תישמרנה במשרדי העסק למשך (1

 פי דרישתו.ה ו/או תימסרנה לנותן האישור, על שלוש שנים לפחות, ותוצגנ

בעל העסק יגיש לנותן האישור אישור מאת רואה חשבון על צריכת המלח  (2

 פי דרישתו.-השנתית של העסק על

 תמתקני קדם טיפול לשפכים ותמלחו .3.5.8

 המטופלים בהם.המתקנים יהיו מקורים ואטומים לחלחול החומרים  (1)

דה ( לצורך עמיBATיתוכננו בהתאם לאמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר )המתקנים  (2)

 למסמך תנאים אלה.( 1.)3.5.4בערכים המצוינים בטבלה, בסעיף 

 המתקנים והצנרת יסומנו באופן בולט לעין בהתאם ל: (3)

 סוג השפכים (א)

 כיווני הזרימה. (ב)

תו ככמות בעל העסק יתקין ביציאה ממתקן קדם טיפול בשפכים מכל דיגום, שקיבול (4)

פי הקטן יותר, ואשר לא -מטרים מעוקבים, על 10ספיקת הקולחים, במשך שעתיים או 

ליטר. בעל העסק יכול שלא להתקין מכל דיגום אם קיים פתח או ברז  500-יפחת מ

 דיגום, המאפשר לקיחת דגימה מייצגת של השפכים.

 ת היצרן.פי הוראוויתוחזק על מתקן קדם טיפול יהיה תקין בכל עת, יתופעל  (5)

גנה או שנים לפחות, ותוצ 3קבלות בגין תחזוקה שוטפת תישמרנה בעסק למשך  (6)

 פי דרישתו.תימסרנה לנותן האישור, על 

בעל העסק יכין ויגיש לנותן האישור תוך חודש מקבלת תנאים אלה נוהל מקרים  (7)

ותגובות למניעת זיהום הסביבה משפכי העסק במקרה של פעולות תחזוקה, ובמקרה 

 לה במתקן קדם טיפול בשפכים או תמלחת.של תק

בעת פעולות תחזוקה, ובמקרה של תקלה במתקן קדם הטיפול שכתוצאה ממנה  (8)

יפעל בעל העסק (, 1.)3.5.4ים בערכים המופיעים בטבלה שבסעיף השפכים אינם עומד

 למניעת הזרמת  שפכים לא מטופלים לסביבה באחת מהאפשרויות הבאות:

 וצרות את השפכים.פעילויות העסק היהפסקת  (א)

 .מת  שפכי העסק למכל אגירה ייעודיהזר (ב)

 קת שפכים של לפחות יום עבודה אחד.נפח מכל האגירה יותאם לקליטת ספי (ג)

 שעות מרגע גילויה. 24תקלה במתקן קדם טיפול תתוקן תוך פרק זמן שלא יעלה על  (ד)
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ממכל לאחר החזרת מתקן הטיפול בשפכים לפעולה תקינה, יש להזרים את השפכים  (9)

טיפול לטפל בהם לאיכויות -האגירה למתקן הטיפול, בקצב המאפשר למתקן הקדם

 הנדרשות בתנאים אלו.

ודי, שיפונה לאתר פינוי מורשה על טיפול תיאסף במכל איסוף ייע-בוצה ממתקן הקדם (10)

 פי כל דין, בהתאם לסוג הבוצה.

פסולת מורשה,  פי הוראות כל דין להעבירה לאתר סילוק-פינוי בוצה שאין מניעה על (11)

 מוצקים לפחות. 25%ייעשה לאחר מיצוק הבוצה לריכוז של 

טיפול וקליטתה ביעד הסילוק -קבלות חתומות על הובלת בוצה ממתקן הקדם (12)

נותן תישמרנה בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ותוצגנה או תימסרנה ל

 פי דרישתו.האישור, על 

 נגר עילי נקי .3.5.9

 הום נגר עילי נקי.יפעל למניעת זי בעל העסק (1)

 ם, ינוקז למערכת הניקוז הציבורית.נגר עילי נקי, לרבות מגגות המבנים והמרזבי (2)

 .5.7-ו 5.6סעיפים , 5הבריאות בפרק כל האמור לעיל הוא בנוסף על הוראות משרד  .3.5.10

 מניעת זיהום קרקע .3.6

ם קרקע, בעל העסק לא יסלק חומר מזהם לקרקע, לא יבצע כל פעולה העלולה לגרום לזיהו .3.6.1

לעניין זה, יראו כסילוק כל העברה של חומר מזהם לקרקע, וימנע מכל פעולה, כאמור 

פי כל דין, שלא על מנת לבצע בו שימוש. ואולם, לא יראו -לרבות אחסונו, אם נעשה שלא על

 עלולה לגרום לזיהום קרקע:את הפעולות שלהלן כסילוק או כפעולה ה

עת בהתאם לתנאי הרישום של ל דין, המבוצפי כהדברה בתכשיר הדברה הרשום על  (1)

 התכשיר.

 תר או לצו שניתנו על פי חוק המים.פעולה המתבצעת בהתאם לרישיון, להי (2)

קוימו הוראות  -כל דין  פים חלות על דישון כאמור הוראות על דישון קרקע, ובלבד שא (3)

 אותו דין.

ם חלות על שימוש כאמור פי הוראות חוק המים, ובלבד שאימוש במים שסופקו על ש (4)

 קוימו הוראות אותו דין. -כל דין  פיהוראות על 

בעל העסק יאחסן ויוליך חומר מזהם במתקנים, מכלים או צנרות אטומים לחלחול  .3.6.2

 ועמידים לחומר המזהם, ובאופן בו תימנע כל דליפה וזיהום קרקע.

ת שחרור של חומר בעל העסק יפעל למניעת זיהום קרקע, ובכלל זה ינקוט אמצעים למניע .3.6.3

מזהם לקרקע, בהתחשב בסוג החומר המזהם ובסיכונים שהוא עלול ליצור לבריאות 

 הציבור או לסביבה, ובכלל זה:

 וניטור או ביצוע בדיקות מתאימות. התקנת אמצעי בקרה (1)

משים לפעילות בחומר שמירה על תחזוקה נאותה של התשתיות והמתקנים המש (2)

 מזהם.

 ולטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ויישומם.הכנת נהלים למניעה  (3)

בעל העסק יחזיק בשטח העסק במקום נגיש ומסומן ומוכן לשימוש בכל עת, ציוד ספיגה  .3.6.4

ושאיבה המתאימים לטיפול במקרה של שפך של חומר מזהם קרקע, ומכל לאיסוף חומר 

 ספיגה שהזדהם.



 

18 

 

לחלחול הנוזלים המאוחסנים קרקעיות כך שיהיו אטומות -בעל העסק יתחזק שוחות תת .3.6.5

 העלולים להתנקז אליהן, ויבשות בכל עת.

 קרקעיות המכילות חומר מזהם קרקע תשתיות על .3.6.6

בעל העסק יציב מכלים וכלי אצירה לחומר מזהם, בתוך מאצרה העומדת בדרישות  (1)

 הבאות:

 אטומה לחלחול החומר המאוחסן בה. (א)

 צירה המאוחסן בה.מנפח המכל/כלי הא 110%קיבולת המאצרה תהיה לפחות  (ב)

ם ריקון יזום בהתאם לסעיף אם למאצרה פתח ניקוז, הפתח יהיה סגור, למעט לש (ג)

3.6.6(.2.) 

כשהיא ריקה, נקייה פתח מילוי המכל/כלי האצירה יותקן בתחומי המאצרה  (ד)

 ותקינה בכל עת.

המכל הגדול   יהיו בעלי חוזק מכני מספק כדי להכיל את תכולת קירות המאצרה (ה)

 ביותר המאוחסן בה.

 פי המפורט להלן:ל העסק ירוקן את תכולת המאצרה על בע (2)

במכלים אטומים לחומר האגור שפך של החומר המאוחסן במאצרה ישאב, וייאסף  (א)

 בהם.

 כל דין. ד מתאים, המאושר על פיהשפך יועבר בהתאם לתכונותיו הכימיות ליע (ב)

קביעת יעד סילוק מתאים מי גשם שהצטברו במאצרה ייבדקו טרם פינויים, ל (ג)

 פי כל דין.המאושר על 

בעל העסק יבצע בדיקה חודשית בהתאם לנוהל שיכין, שמטרתו לוודא את תקינות מערכות  .3.6.7

האחסון או ההובלה, ולוודא שלא נוצר או עלול להיווצר זיהום קרקע מהם. בעל העסק 

צוע הבדיקה החודשית, ישמור את התיעוד למשך שלוש שנים לפחות, ויציגו יתעד את בי

 פי דרישתו.-יחד עם הנוהל לנותן האישור על

בעל העסק ידווח על ממצאים המעידים על אי תקינות מערכות האחסון או ההובלה או על  .3.6.8

בדיקות  קרקע החשודה כמזוהמת תוך שבוע לנותן האישור, לרבות דיווח על כל ממצאי

 מכלים והצנרת עם קבלתם מהגוף הבודק לנותן האישור.ה

 צנרת ומכלי דלק תת קרקעיים .3.6.9

 .1, חלק 4571פי תקן ישראלי ת"י העסק יבנה מכלים חדשים לדלקים על בעל  (1)

קרקעיים -במקומות בהם מצויה קרקע חרסיתית, העלולה לפגוע במתקנים תת (א)

המחוברות אליהם  כתוצאה מתזוזות, על בעל העסק לייצב את המכלים והצנרות

ידי יישום צעים המותאמים למטרה זו, כגון על באופן שתימנע פגיעה בהם, באמ

 חומר מילוי יציב סביבם.

אטימות המכלים והצנרת  התקנת המכלים והצנרת תיעשה על פי הנחיות היצרן. (ב)

תיבדק בעת ההתקנה באמצעות מעבדה מוסמכת, ולאחר מכן בתדירות שלא 

 תפחת מפעם בחמש שנים.

 UL (Underwriters 971בעל העסק יזרים דלקים בצנרת לא מתכתית בהתאם לתקן  (2)

Laboratories או בצנרת מתכתית עם הגנה קתודית, שתותקן בהתאם להוראותיו של )

מים( )קווי דלק( מומחה להגנה קתודית כמפורט בתקנות המים )מניעת זיהום 
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יעת זיהום מים )מנידי מהנדס שיתוך כמפורט בתקנות ה, על 2006-התשס"ו

 .1997, התשנ"ז-מים()תחנות דלק(

, או תקנים שווי ערך שאישר UL-ידי ארגון ה-בעל העסק יתקין אמצעים מאושרים על (3)

 עומדים באחת מהדרישות הבאות:נותן האישור למניעת מילוי יתר של מכלים, ה

 ממנו.  95%ימה למכל עם מילוי הפסקה אוטומטית של הזר (א)

 מהמכל. 90%מילוי אזעקת המפעיל עם  (ב)

 UL  (Underwriters Laboratories)-יד ארגון ה-על בעל העסק יתקין אמצעי מאושר (4)

לאיסוף שפיכות בעת מילוי המכלים שיהיה עמיד לחומר המאוחסן בו, ינקז את עודפי 

 החומר אל המכל, ויכוסה למניעת חדירת מי גשם.

ול המשני שלהם לא הוכח במכלים אשר נבנו ללא מיכול משני, או מכלים אשר המיכ (5)

יתקין בעל העסק תוך שנה מיום קבלת התנאי לראשונה שני פיאזומטרים  כאטום,

קרקעיים קיימים. הפיאזומטרים יותקנו -לפחות משני צדי המכל, או מכלים תת

, 1997-)ג( בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )תחנות דלק( התשנ"ז8בהתאם לתקנה  

המופיע באתר האינטרנט  מפרט המשרד להגנת הסביבה להתקנת פיאזומטריםפי ועל 

 של המשרד והמתעדכן מעת לעת.

ות. הבדיקות תיעשנה באמצעות אחת לחמש שנים יבצע בעל העסק בדיקות אטימ (6)

 מעבדה מוסמכת למכלים, לצנרת, לשוחות ולכל תשתית תת קרקעית אחרת בה

בדיקת אטימות תקופתית(, ובהתאם להנחיות אגף  -מצויים או משונעים דלקים )להלן 

הנחיות ממונה לבדיקת אטימות רב שנתית במכלים וצנרת דלק תת שפכי תעשייה "

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

 יום מיום קבלת התוצאות בעסק. 30תוגשנה לנותן האישור תוך 

שור במצבים בהם בעל העסק יבצע בדיקות אטימות נוספות בהתאם לדרישת נותן האי (7)

 יש חשש לזיהום מים או קרקע, או בנסיבות אחרות המצדיקות זאת.

בעל העסק יבצע ניטור חודשי למתקנים, לרבות בפיאזומטרים, בהתאם להנחיות  (8)

שמפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, ויעביר דיווח על ממצאים 

לנותן האישור, כפי שהוגדרו המצביעים על כשל בבדיקה או על חשש לזיהום קרקע 

 בתכנית הניטור, תוך שבוע מקבלתם.

בעל העסק יכול שלא לבצע ניטור כאמור לעיל אם קיבל על כך אישור מנותן האישור,  (9)

 .10%במקרים בהם לחץ האדים של החומר המאוחסן הינו כמו של סולר פחות 

ק זמן שלא בעל העסק ישמור תוצאות בדיקת אטימות תקופתית וניטור חודשי לפר (10)

 פי דרישתו.יג לנותן האישור על יפחת מחמש שנים, ויצ

חודשים מקבלת תנאים אלו לראשונה, ופעם בשנה לאחר מכן )או מועד אחר  9בתוך  (11)

-פי הנחיות נותן האישור(, יבצע בעל העסק בדיקת פוטנציאלים בין המתקנים התת-על

צות של מומחה להגנה פי הממצאים ובהתאם להמלקרקעיים בתחומו לבין הקרקע. על 

, יתקין 2006-קתודית, כמפורט בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )קווי דלק( התשס"ו

בעל העסק באמצעות מהנדס שיתוך כמפורט בתקנות המים )מניעת זיהום מים( 

קרקעיים, -, מערכת הגנה קתודית למכלים ולצנרת התת1997התשנ"ז,  -)תחנות דלק( 

ת דליפת דלק לסביבה. ההגנה הקתודית תהיה בהתאם על מנת למנוע שיתוך וסכנ

http://www.sviva.gov.il/test1/ContaminatedSoiltest/FuelStorageContainment/GasStations/Documents/piazometer_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/test1/ContaminatedSoiltest/FuelStorageContainment/GasStations/Documents/piazometer_1.pdf
http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/hanhayot_atimut_1.pdf
http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/hanhayot_atimut_1.pdf
http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/hanhayot_atimut_1.pdf
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פי -, או בכל תקן אחר, על4571לעקרונות ביצוע ההגנה הקתודית המפורטים בת"י 

אישור הממונה. בעל ההיתר יתפעל ויתחזק את מערכת ההגנה הקתודית בהתאם 

 לנדרש בתקן האמור, ובהתאמה להמלצות של מהנדס שיתוך כמפורט לעיל.

בעל העסק יתקין מעברי צנרת )לרבות צנרת חשמל( בשוחות של מנפקות ומכלים תת  (12)

 (.Bulk head)קרקעיים אלה, כשהם עוברים דרך אטמים ייעודיים 

אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים  בעל העסק יתקין משטחי מילוי והנפקה כשהם (13)

ניעת התפשטות , ויתוחמו באבני שפה ותעלות ניקוז למהצפויים להתנקז אליהם

 הזיהום בסביבה.

בעל העסק יעביר לנותן האישור אישור לאטימותו של חומר או ציוד מסוים למעבר  (14)

 ידי מעבדה מוסמכת.-דלקים, שנבדק על

 וע בעת גילוי או חשש לזיהום קרקעפעולות לביצ .3.6.10

אירע במהלך פעילותו של בעל העסק שחרור של חומר מזהם לקרקע, בין אם כתוצאה  (1)

לרבות כתוצאה מדליפה, שפך, שאיבה, פליטה, ריקון, הזרמה, החדרה, מתקלה, 

המטרה, הזרקה, פריצה, השלכה, חלחול, קריסה של מכל או מתקן ופריצה, ובין אם 

אירוע(, יבצע בעל העסק פעולות  -סיבה שאינה בשליטתו )בתנאים אלה כתוצאה מ

ולות אלו הן , ככל שפעמידיות לטיפול באירוע ולהשבת המצב לקדמותו, כמפורט להלן

 ביכולתו ובשליטתו:

שטות החומר המזהם ממקור הפסקת הפעילות הגורמת לזיהום או עצירת התפ (א)

 הזיהום.

איסוף או שאיבה של החומר המזהם שדלף, נשפך או סולק לקרקע, או נקווה על   (ב)

 הקרקע שבאה במגע עם החומר המזהם. הקרקע, לרבות כל

 קרקע: וח על גילוי דליפה או זיהוםדיו (2)

גרם לשחרור (, 1.)3.6.10מור בסעיף התעורר אצל בעל העסק חשש כי אירוע כא (א)

ליטר, או של חומר מזהם בכמות העולה על המפורט  100דלק בכמות העולה על 

ברשימת ספי דיווח, ידווח על כך לנותן האישור באופן מיידי )למרכז מידע טלפון 

 דע לו על האירוע.שעות מהמועד שבו נו 24-*(, ולא יאוחר מ6911

שעות מגילוי דליפה כאמור לעיל, דו"ח  48בעל העסק ימסור לנותן האישור תוך  (ב)

בו אירעה  בכתב על פרטי הזיהום. הדו"ח יכלול את שם בעל העסק, שם העסק

התאריך והשעה בהם אירעה או התגלתה הדליפה, סיבת הדליפה, מיקומה ונ.צ, 

מר המזהם שדלף וכמותו, שטח הקרקע הדליפה, תיאורה ואופן גילויה, סוג החו

שזוהם, הפעולות שננקטו להפסקת הדליפה ואופן הטיפול בזיהום, לרבות 

 האמצעים שנקט למנוע את הישנותה.

ר חומר מזהם כאמור בסעיף אירעו בעסק במהלך שנה קלנדרית אירועי שחרו (ג)

ולק שהביאו לכך שבאופן מצטבר כמות החומר המזהם שדלף, נשפך, ס(, 1.)3.6.10

או נקווה על הקרקע, עלה על סך הדיווח, ימסור בעל העסק לנותן האישור דיווח 

שנתי לא יאוחר מהאחד בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן, ובו יפרט את הדברים 

 הבאים:

 מועדי האירועים כאמור. (1
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  ר המזהם שדלפה בכל אחד מהאירועים.כמות החומ (2

 באופן מצטבר.כמות החומרים המזהמים שדלפה בכל האירועים  (3

בעל העסק יתכנן ויבצע סקר היסטורי וסקר קרקע  ו/או סקר גזי קרקע במקרים  (ד)

 הבאים:

 פי דרישת נותן האישור.-על (1

העסק או חלק ממנו מפסיק את פעילותו או משנה את סוג פעילותו, ובתנאי  (2

שבעסק נעשה שימוש בחומר מזהם, אלא אם כן ביקש בעל העסק לפטור אותו 

 מכך, ונותן האישור אישר זאת מראש ובכתב.  

 תכנית לשיקום קרקע מזוהמת: (3)

ת לשיקום פי דרישת נותן האישור תכני-נמצא זיהום בקרקע, יגיש בעל העסק על (א)

המפורסמות  הנחיות המשרד להגנת הסביבהפי התכנית תוכן ותוגש על   הקרקע.

שיטת  באתר האינטרנט של המשרד. התכנית תכלול אבני דרך, לוחות זמנים ואת

השיקום. בעל העסק יבצע את השיקום לאחר קבלת אישור בכתב לתכנית השיקום 

 מנותן האישור ובכפוף לתנאי האישור.

 זיהום מים לרבות מי ים: (4)

בעל העסק לא יגרום לזיהום מקור מים, וימנע מכל פעולה המזהמת מקור מים או  (א)

לעניין  בחלוף זמן.עלולה לגרום לזיהום מקור מים, במישרין או בעקיפין, מיד או 

 .1959-א לחוק המים, תשי"ט20בסעיף כהגדרתו  -פרק זה, "מקור מים" 

במקרה של פעילות שנעשתה בעסק העלולה לגרום לזיהום מקור מים או מי ים, או  (ב)

במקרה של זיהום מקור מים או ים הנובע מפעילות העסק, יידע בעל העסק מיידית 

 כל דין. שור, ויפעל  על פי הוראותאת נותן האי

 איכות אוויר .3.7

 .לחוק אוויר נקי 33פי סעיף תנאים אלה ניתנים גם על  .3.7.1

הוראות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר, לרבות הוראות  .3.7.2

לחוק למניעת  8פי סעיף -, והוראות אישיות שניתנו על2008-פי חוק אוויר נקי, התשס"ח-על

 .1961-מפגעים, התשכ"א

בעל העסק ישמור על ניקיונם של המשטחים והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע פיזור מזהמי  .3.7.3

 אוויר אל מחוץ לתחומי העסק.

עסק הממוקם בקרבת אזורי מגורים או שימושים רגישים אחרים כדוגמת בתי חולים, ב .3.7.4

בתי אבות ובתי ספר, יהיה חלל עבודה סגור מכל צדדיו, לצורך ביצוע קליטה ופעולות 

 חיטה בעסק העומד במפורט להלן:הש

 .1.1.2014 עסק שהוקם החל מיוםב (1)

 פי דרישת נותן האישור.-על (2)

בעסק בו נבנה חלל עבודה סגור, תוקם מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר  (3)

 מחלל העבודה.

 גזי פליטה ממתקני ייצור אנרגיה ושרפת דלקים בעסק ייאספו ויפלטו דרך ארובות בלבד. .3.7.5

ים בעסק, וכמפורט הארובות יהיה בהתאם לתהליכי הייצור הקיימים או מתוכננ גובה .3.7.6

 (:3.)3.7.6-( ו1.)3.7.6בדרישות סעיפים 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminationSoilRegulations/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminationSoilRegulations/Pages/default.aspx
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 TA-Luft -ל(, 3.)3.5.5פי סעיף -גובה ארובות של מתקני ייצור אנרגיה תרמית יקבע על (1)

 מטר. 0.2מטר יחושבו כאילו שקוטרן הוא  0.2-, ארובות אשר קוטרן נמוך מ2002

בעל העסק יגיש לנותן  - TA-Luft 2002 -ל (,3.)3.5.5פי סעיף -לארובה שגובהה נקבע על (2)

-ל (3.)3.5.5פי סעיף -האישור חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות על

TA-Luft 2002 .תוך חודשיים מקבלת תנאים אלה 

אנרגיה תרמית  , רשאי בעל העסק להפעיל מתקן לייצור(2.)3.7.6על אף האמור בסעיף  (3)

בד שהתקיימו שני המחובר לארובה שאינה עומדת בדרישות הסעיף האמור, ובל

 התנאים הבאים:

 .לייצור אנרגיה הוא סולר או גזהדלק המשמש להפעלת מתקן  (א)

 קיבל אישור נותן האישור מראש ובכתב. (ב)

 ערכי פליטה .3.7.7

אוויר בגז פליטה הנפלט ממתקן ייצור אנרגיה וממתקן גיבוי לייצור  לא יפלטו מזהמי (1)

, 1ז' בנספח  -ר ג' בטבלאות א'אנרגיה, בריכוז העולה על ערכי הפליטה הקבועים בטו

פי ההספק התרמי המותקן וסוג הדלק של מתקן ייצור אנרגיה, הקבועים בטורים על 

 (.2פח ב' לצידם )חישוב הספק תרמי מותקן מופיע בנס-א' ו

בעל העסק יהיה רשאי לעמוד בערכים שונים מהערכים (, 1.)3.7.7על אף האמור בסעיף  (2)

 התקיים התנאים המפורטים להלן:המפורטים בתנאים אלו, ב

 .גיש בקשה מנומקת לנותן האישורבעל העסק ה (א)

 נותן האישור קבע ערכים חלופיים, ונתן לבעל העסק אישור על כך בכתב. (ב)

 ניטור ודיגום .3.7.8

בעל העסק יערוך בדיקות תקופתיות בארובה של מתקן ייצור אנרגיה לקביעת ריכוז  (1)

סק, בתדירות המפורטת וקצב פליטה של מזהמי אוויר עבור כל מקורות הפליטה בע

 פי דרישת נותן האישור:להלן, או על 

 מגוואט תרמי. 10-ל 1ותקן הוא בין כאשר ההספק התרמי המ -אחת לשנתיים  (א)

 מגוואט תרמי. 50-ל 10בין ר ההספק התרמי המותקן הוא כאש -אחת לשנה  (ב)

פי דרישת נותן -ת תיעשה עלבדיקה בארובות מתקן גיבוי לייצור אנרגיה תרמי (ג)

 האישור.

פי דרישת נותן האישור, אם אישר שימוש בדלק שהוא חומר על  -תדירות אחרת  (ד)

 סביר. מת זיהום אוויר חזק או בלתיבעירה אחר, או אם קיים לדעתו חשש לגרי

 נותן האישור רשאי לפטור בעל מתקן לייצור אנרגיה תרמית מדיגום של אחד או (ה)

או להוריד תדירות דיגום, לאחר קבלת בקשה , 1יותר מהמזהמים כמפורט בנספח 

בכתב, וזאת בהסתמך על תוצאות דגימה, שהראתה כי פליטת המזהמים נמוכה 

 פן משמעותי מערכי הפליטה המרביים.באו

וויר בארובה, כמפורט בסעיף פי נוהל בדיקת מזהמי אהבדיקות תבוצענה על  (ו)

3.7.8(.2.) 

לצורך חישוב הריכוז יש להשתמש בנפח חמצן בגזי הפליטה באחוזים הבאים:  (ז)

למתקנים השורפים  3%למתקנים השורפים דלק מוצק, לרבות ביומסה,  11%

 מזוט, סולר וגז.
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 זהמי אוויר בארובה, לרבות:פי נוהל בדיקת מהבדיקות תבוצענה על  (2)

 י ביצוע, לאישור מרכז איכות אוויר.הגשת תכנית דיגום, לפנ (א)

 יום לפני ביצועו. 14ל מועד הדיגום הודעה ע (ב)

ידי חברות דיגום ומעבדות העומדות בדרישות -ביצוע הדיגום והאנליזה על (ג)

פי חוק הרשות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על  ידי-המשרד, ושהוסמכו על

של נוהל בדיקת  6, כאמור בפרק 1997-אומית להסמכת מעבדות, התשנ"זהל

 ארובות.

כוז מזהמי אוויר וריח בסביבה, על פי דרישת נותן בעל העסק יבצע בדיקה של רי (3)

 פי הנחיותיו.האישור ועל 

 עשן שחור .3.7.9

בלוח מיקרורינגלמן, או גוון כהה ממנו, מארובות  1לא יפלט עשן שחור בגוון מס'  (1)

 דקות מצטברות בשעתיים. 5-למעלה מ ךהעסק במש

פלט עשן שחור באופן החורג מהמותר, ידווח בעל העסק לנותן האישור על החריגה,  (2)

משך זמן החריגה והצעדים שננקטו להפסקתה. דיווח כאמור יימסר לנותן האישור 

 בכתב, תוך שבועיים ממועד החריגה. 

ה, שהספקו התרמי המותקן קטן לא ישרוף בעל עסק דלק מסוג מזוט במתקן ייצור אנרגי .3.7.10

פי בקשה מנומקת בכתב שור נותן האישור, מראש ובכתב, על מגוואט תרמי, למעט באי 1-מ

 מבעל העסק.

 לא יפעיל בעל עסק מתקן ייצור אנרגיה באמצעות חומר שאינו דלק כהגדרתו בתנאים אלה. .3.7.11

שימוש במתקן פי דרישתו אנליזה של הדלק הנמצא ב-בעל העסק יעביר לנותן האישור על .3.7.12

 ייצור אנרגיה.

מתקן לייצור אנרגיה יעבוד בתנאי שריפה מיטביים בהתאם להוראות היצרן. בעל העסק  .3.7.13

 יחזיק בעסק את הוראות היצרן של מתקן ייצור אנרגיה בכל עת.

נצילות הבעירה ובדיקת נצילות הבעירה במתקן ייצור אנרגיה תהיה כקבוע לעניין דודי  .3.7.14

התאמה, בתקנות מקורות אנרגיה )שיפור נצילות הבעירה בדודי ב 3-ו 2קיטור, בסעיפים 

 .2004-קיטור המוסקים בדלק(, התשס"ד

 ריחות .3.7.15

פי חוק עילותו לריח חזק או בלתי סביר על בעל העסק יבטיח כי העסק לא יגרום בפ (1)

 .1961-למניעת מפגעים, התשכ"א

ידי מניעה וצמצום של פליטת ריחות, על בעל העסק יכין ויבצע תכנית הנדרשת לשם  (2)

 אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 אזורים אחרים המהווים מקור לריח. קירוי וסגירת אזורי שחיטה, או (א)

 דרך מערכות איסוף, יניקה ונטרול. איסוף והעברת גזים בעלי ריח (ב)

 ה וצמצום של פעילויות יוצרות ריח.הגבל (ג)

 ם.חומרים בעלי ריח בתנאים מבוקרי אחסון (ד)

 רת תנאי תהליך לצמצום פליטת הריח.בק (ה)

 הביצוע של מערכות הפחתת הריחות.אופטימיזציה של תנאי  (ו)

 מעקב, בקרה ותחזוקה שוטפים של מתקני הייצור ומתקני הטיפול בפליטות. (ז)
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פי דרישת נותן האישור והנחיותיו, במקרים של חשש בעל העסק יבצע סקר ריחות על  (3)

 תן האישור.לריח חזק או בלתי סביר לדעת נו

בעל העסק יגיש את סקר הריחות במועד שקבע נותן האישור, ואם לא קבע כן תוך  (4)

על תיקון חודשיים מקבלת הדרישה לביצוע הסקר, נותן האישור יהיה רשאי להורות 

 או השלמה של סקר הריחות.

בעל העסק יעדכן את סקר הריחות לאחר כל שינוי בהיקף או באופי פעילות העסק,  (5)

 פי דרישת נותן האישור.ח חזק או בלתי סביר, או על לגרום לפליטת ריהעשויים 

בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום ולמניעת פליטות לא מוקדיות של  (6)

מזהמים וריחות משטח העסק לרבות משטחי אחסון, מערכות הולכה )כגון: צנרת, 

 שסתומים, משאבות(, פריקה וטעינה.

 טיפול בתקלות .3.7.16

ידי בכל האמצעים הדרושים לתיקון התקלה יעה תקלה, ינקוט בעל העסק באופן מאיר (1)

לשם מניעת חריגות מערכי פליטה או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, ובכלל זה 

 השבתת מתקני ייצור או מתקני ייצור אנרגיה.

 במקרה של תקלה במתקני ייצור, מתקן לייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה,  (2)

הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או לזיהום 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  (3)

שכה והפעולות שננקטו , מלנותן האישור בכתב על התקלה תוך פירוט מועדה, סיבתה

 פי העניין.לתיקונה, על 

במקרה של חריגה מערכי פליטה, ידווח בעל העסק לנותן האישור תוך שבועיים על  (4)

 החריגה, נסיבותיה, והפעולות שנקט להפסקתה.

 רישום ודיווח .3.7.17

פי נוהל בדיקת ארובות תוך האישור דו"ח בדיקות תקופתיות על  בעל העסק יגיש לנותן (1)

 ועד ביצוע בדיקה תקופתית. הדו"ח יוגש באופן הבא:יום ממ 30

 ידי בעל העסק.ובדו"ח מודפס חתום על  במדיה אלקטרונית (א)

 ידי נותן האישור.יווח ממוחשב שיינתן לבעל העסק על בטופס ד (ב)

 בעל העסק ינהל רישום מלא ומסודר, בכתב ובאופן ממוחשב, של הנושאים הבאים: (2)

 שנעשו בארובות או בסביבה. האווירתוצאות של כל בדיקות מזהמי  (א)

 ו וערך ההיסק התחתון שלו.כמות הדלק הנשרף במהלך כל חודש, סוג (ב)

 ייצור אנרגיה, לרבות מתקני גיבוי.רישום של שעות הפעלת מתקנים ל (ג)

ים שננקטו לטיפול בהן עד תיאור תקלות, מועד התרחשותן, משכן, סיבתן ואמצע (ד)

 לתיקונן.

הרישומים והדו"חות במשך שלוש שנים לפחות, בעל העסק ישמור במשרדיו את  (3)

    פי דרישתו ימסור לו העתק שלהם.-לויאפשר לנותן האישור לעיין ברישומים, וע

 חומרים מסוכנים .3.8
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בעל העסק יפעיל את העסק כאשר בידיו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק חומרים מסוכנים  .3.8.1

החומרים המסוכנים שהוא  לעיסוק נשוא הרישיון, אלא אם כן הכמויות והריכוזים של

 פי הוראות כל דין.רעלים על  עוסק בהם פטורים מחובת החזקת היתר

האמור בתנאים אלה לא יגרע מהתנאים בהיתר הרעלים שניתנו לעסק. במקרה של סתירה  .3.8.2

 בין הוראות פרק זה לבין התנאים שניתנו בהיתר רעלים, גוברות הוראות היתר הרעלים.

 .פי הוראות כל דיןידי מוביל מורשה על -מנו ייעשה עלסק ומשינוע חומר מסוכן אל הע .3.8.3

חומר מסוכן, פסולת חומר מסוכן וכל המתקנים בהם עוסקים בחומר מסוכן, יסומנו  .3.8.4

וישולטו. הכיתוב יהיה קריא וברור, וייעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט חומר 

המאוחסן באותיות עבריות או מסוכן יכיל את הפרטים הבאים: השם הכימי של החומר 

לועזיות, מס' או"ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום. היה ומאוחסנים בעמדה 

ין על השלט לשלטם בשלט משותף. במקרה זה יצו מסוימת מספר חומרים מסוכנים, ניתן

 שם הקבוצה, ציון הסיכון וקוד החירום המחמיר.

ולים להגיב ביניהם, לרבות פסולת חומר מסוכן, בעל העסק יפריד בין חומרים מסוכנים העל .3.8.5

בהתאם לקבוצות הסיכון, קוד החירום וגיליונות הבטיחות. כאשר חומרים מאותה קבוצת 

סיכון עלולים להגיב ביניהם באופן המהווה סכנה לסביבה, לרבות התלקחות, התנדפות גז 

ים עצמם ובין שפך ואדים, יש לאחסנם בנפרד )כך שימנע כל מגע בין החומרים המאוחסנ

 אפשרי של חומרים אלה(.

חומר מסוכן נוזלי יאוחסן במאצרה, בהתאם לדרישות המפורטות בפרק מניעת זיהום  .3.8.6

 קרקע.

בעל העסק לא יאחסן חומר מסוכן או פסולת חומר מסוכן נוזליים מעל חומר מסוכן או  .3.8.7

 פסולת חומר מסוכן אבקתי או מוצק.

חומרים מסוכנים בחומרי ספיגה מתאימים, ובכמות  בעל העסק יצייד את אזור האחסון של .3.8.8

 מספקת לטיפול בכל מקרה של שפך חומר מסוכן.

 חומרים דליקים יאוחסנו באזור מוצל, והרחק ממקורות חום. .3.8.9

בעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן לאתר הפסולת הרעילה או ליעד אחר באישור מראש,  .3.8.10

 ובהתאם להוראות כל דין.

 היערכות לחירום .3.8.11

העסק יחזיק בכל עת ציוד מיגון אישי, לרבות כפפות, מגפיים, משקפי מגן בעל  (1)

ואמצעים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, לרבות פנס וחומרי ספיגה, אשר מתאימים 

לחומרים שבשימוש העסק, וייעשה בהם שימוש בשעת הצורך. בעל העסק יתחזק את 

תקין בכל עת. בעל העסק הציוד האמור בהתאם להוראות היצרן, כך שיהיו במצב 

 יחזיק ציוד כאמור בכמות מספקת, ובאופן שיהיה זמין לעובדי העסק בשעת הצורך.

בעל העסק יכין נוהל חירום שיגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת  (2)

 אירוע חומרים מסוכנים. נוהל חירום יכיל לפחות פרטים אלה:

אים לכל אחד מהם )מקרים הטיפול המתתרחישים אפשריים של אירועים, ואופן  (א)

 ותגובות(.

לרבות אמצעי  מיפוי ופירוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, (ב)

 התראה ואמצעי ספיגה.
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 וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם. רשימת גופי החירום (ג)

 שעות ביממה. 24דרכי ההתקשרות עמם רשימת אנשי צוות חירום ו (ד)

 המיגון האישי ומיקומו.פירוט ציוד  (ה)

בעל העסק יעדכן את נוהל החירום עם כל שינוי החל באחד מסעיפיו, ובכל מקרה אחת  (3)

ל אותו אחת לשנה לפחות, ויפעל לשנה. בעל העסק ידריך את עובדיו בפרטי הנוהל, יתרג

פי הנוהל בעת אירוע חומרים מסוכנים. תאריך העדכון האחרון יירשם על גבי על 

 של הנוהל. העמוד הראשון

 על העסק יחזיק את נוהל החירום בשער העסק ובמשרדיו.ב (4)

-יאוחר מ בכל מקרה של אירוע חומרים מסוכנים, ידווח בעל העסק באופן מיידי, ולא (5)

דקות לאחר גילוי האירוע, למוקד הסביבה של המשרד להגנת  הסביבה בטלפון:  15

 (.1222-6911 *.  )במכשירים ללא כוכבית פעילה:6911או   08-9253321

 פסולת .3.9

בעל העסק יאחסן פסולת בעסק במכלים המותאמים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע  .3.9.1

 מפגעים לסביבה לרבות, מטרדי ריח, מזיקים, ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.

כל דין בתדירות אשר תמנע מפגעים  פי-על העסק יאסוף ויפנה פסולת מהעסק בעל .3.9.2

 סביבתיים.

יפנה פסולת מהעסק למפעל מחזור, אתר סילוק פסולת או לתחנת מעבר בעל העסק  .3.9.3

 פי כל דין.שים על לפסולת, המור

בעל העסק לא יבצע שריפה של פסולת בשטח פתוח בתחום העסק או מחוצה לו, שלא  .3.9.4

 פי הוראות כל דין. לת המאושר על במתקן ייעודי  לשריפת פסו

 פסדים .3.10

 לפסדים בהתאם למפורט להלן:בעל העסק יציב מכלי איסוף ייעודיים  .3.10.1

 עם אלו.מכלים לאיסוף פסדים ופסולת שבאה במגע  -במשחטות  (1)

 מכלי איסוף נפרדים: - בבתי מטבחיים ובתי נחירה (2)

 לדם. (א)

 .לפסדים ולפסולת שבאה במגע עם דם ופסדים (ב)

 מכלי האיסוף: (3)

פליטת ריח ומטרדי מזיקים  יהיו סגורים ואטומים באופן שימנע יציאת תשטיפים, (א)

 לסביבה.

 5יוצבו בעסק בחלל סגור )חדר או מכולה(, ומקורר בטמפרטורה שלא תעלה על  (ב)

 מעלות צלזיוס.

 של תוצרי יום עבודה בפעילות שיא. יהיו בנפח מתאים לקליטה (ג)

אזור אחסון הפסדים יהיה סגור בכל עת, פרט לזמן הכנסה או הוצאת פסדים/פסולת  (4)

 .שבאה במגע איתם

בעל העסק יפנה מכלי האיסוף לדם, נוצות ופסדים עם מילויים, ובתדירות שתמנע  (5)

 יצירת מטרדי ריח לסביבה. 
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בעל העסק יבצע בסוף כל יום עבודה שטיפת מכלי האיסוף לדם, נוצות ופסדים על  (6)

משטח אטום, המנוקז אל מערכת לאיסוף וטיפול בשפכים התעשייתיים, באופן 

 ים ושפכים לסביבה.הגעתם של תשטיפשתימנע 

 בעל העסק יטפל בדם ובפסדים בהתאם למפורט להלן: .3.10.2

 דם ופסדים יישמרו עד לסילוקם, באופן שימנע היווצרות מפגעים סביבתיים. (1)

 אין להזרים דם למערכת איסוף וטיפול בשפכים. (2)

 ינוי הדם והפסדים מהעסק:פ (3)

 יפונו לאחד או יותר מהיעדים הבאים: ,דם ופסדים ממשחטות (א)

 יפול בפסדים המאושר על פי כל דין.לסילוק וטלאתר  (1

 תר לסילוק פסולת מעורבת מאושר על פי כל דין.לא (2

 פי כל דין.ורשה על למתקן שריפה מ (3

 יפונו לאחד או יותר מהיעדים הבאים: ,דם ופסדים מבית מטבחיים ובית נחירה (ב)

 פסולת מעורבת מאושר על פי כל דין.לאתר לסילוק  (1

 כל דין. פילמתקן שריפה מורשה על  (2

סילוק הדם לאתר סילוק פסולת מעורבת ייעשה רק לאחר מיצוקו לתכולת רטיבות, שאינה  .3.10.3

 .75%עולה על 

בעל העסק ישמור קבלות חתומות על הובלת הדם וקליטת הדם באתר המקבל למשך  .3.10.4

 פי דרישתו.ויציגם או ימסרם לנותן האישור על תקופה של שלוש שנים לפחות, 

מצעות כלי קיבול סגור ואטום, באופן שימנע טפטוף נוזלים והפצת שינוע הפסולת ייעשה בא .3.10.5

 ריחות.

 :כל האמור לעיל הוא בנוסף על הוראות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא פסדים .3.10.6

 .4.1.9-ו 4.1.5סעיפים  -בהמות  - בית מטבחיים - 4.1פרק  (1)

 .4.2.9-ו 4.2.5סעיפים  -חזירים  - בית נחירה - 4.2פרק  (2)

 .4.3.9-ו 4.3.5סעיפים  -בית שחיטה לעופות  - 4.3פרק  (3)

 רעש .3.11

בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרם רעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנות למניעת  .3.11.1

 .1990-מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרם רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים )מניעת  .3.11.2

 .1992-רעש(, התשנ"ג

 אסבסט .3.12

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

בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט, ולא יבנה באסבסט,  .3.12.1

 ון, שיפוץ או חידוש לשימוש קיים.בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיק

 ו/או פסולת אסבסט. בעל העסק לא ימכור, לא יסחר ולא ימסור לאחר אסבסט .3.12.2

 5בעל העסק יפעל בהתאם להוראות סעיף  -אסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי  .3.12.3

 לחוק, לרבות:

 .4.8.2021יטמינו לא יאוחר מתאריך יפסיק שימוש באסבסט פריך, יסירו ו (1)
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יערוך באמצעות מפקח אסבסט פריך בדיקה לאיתור שימוש קיים באסבסט במתקן  (2)

דוד שיש בו בי כדומה, פעיל או לא, בשטח המפעל או מחוצה לו(, תעשייתי )דוד, צנרת ו

 .1990תרמי שהותקן עד תום שנת 

יערוך רישום של ממצאי הבדיקה, יסמן את המתקנים שיש בהם אסבסט, ויעדכן את  (3)

 הרישום והסימון מעת לעת.

 ידווח למנהל באופן מיידי על נוכחות אסבסט פריך בעסק. (4)

למניעת מפגע אסבסט, ובכלל זה יתחזק את החיץ שבין  יבצע כל פעולה נדרשת אחרת (5)

 האסבסט לאוויר, באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר. 

בעל העסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין,  .3.12.4

 ללא שברים וסדקים. 

חיתוך והשחזה, במוצרים  ניסור,בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש,  .3.12.5

 ובמבנים המכילים אסבסט.

נמצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים )במצב מתפורר, סדוק או שבור(, יפעל בעל  .3.12.6

 חודשים מרגע גילויים באחת האפשרויות הבאות: 3העסק בתוך 

 ן האסבסט ולאיטום הסדקים והשברים.לתיקו (א)

, באמצעות קבלן אסבסט צמנט, לאחר פי הוראות החוקלהסרת האסבסט ולסילוקו על  (ב)

 שהגיש בקשה להיתר עבודה באסבסט, ובהתאם לתנאי ההיתר.

בעל העסק ינהל יומן רישום של עבודה באסבסט שהתבצעה בשטח העסק, וישמור העתק  .3.12.7

בקשה להיתר עבודה באסבסט, היתר העבודה באסבסט ודו"ח מסכם של קבלן האסבסט. 

ויציגם שנים לפחות,  3רים בעסק למשך תקופה של בעל העסק ישמור את המסמכים האמו

 פי דרישתו.או ימסרם לנותן האישור על 

בעל העסק ידווח באופן מיידי במקרה של שריפה של אסבסט או מבנה המכיל אסבסט,  .3.12.8

*, ויפעל בהתאם 6911 או 08-9253321למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון: 

 להנחיות המשרד.

 מזיקים .3.13

 העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למטרדי מזיקים.בעל  .3.13.1

 בעל העסק יבצע ניטור מדי שבוע לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים.  .3.13.2

 בעל העסק ירשום וישמור את ממצאי הניטור למשך שנה לפחות. .3.13.3

במקרה שנמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, יינקטו אמצעים לסילוק בתי הגידול,  .3.13.4

 טנה פעולות להדברת מזיקים.ותינק

ידי מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי -פעולות הדברה באמצעות חומרי הדברה יבוצעו על .3.13.5

 . 1975-עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה

העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר יישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות.  .3.13.6

ח תקנות החומרים המסוכנים פעולות ההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו מכו

 .1994-)רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם(, התשנ"ד

 שמירת מסמכים ורישום  .3.14

 בעל העסק ינהל יומן אירועים סביבתיים חריגים. .3.14.1

 ביומן ירשמו כל האירועים והתקלות הנוגעים ל: .3.14.2
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י טיפול, הובלה ופינוי של אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים )לרבות תקלות במתקנ (1)

 שפכים(.

 זיהום אוויר ומטרדי ריח. (2)

 הזרמת שפכים לרשת הביוב באיכויות החורגות מהנדרש בתנאים אלה.  (3)

 הרישומים ביומן האירועים יכללו את הפרטים הבאים לפחות: .3.14.3

 תאריך ושעת גילוי האירוע, התלונה, התקלה או החריגה. (1)

 מהות האירוע או נושא התלונה ותיאורו המפורט, כולל מיקומו. (2)

 ים שננקטו לטיפול באירוע.האמצע (3)

 תאריך ושעת סיום האירוע/תקלה/חריגה. (4)

 חתימת איש הקשר. (5)

פי עיון, או יימסרו לנותן האישור על שנים לפחות ויועמדו ל 3רישומי היומן יישמרו בעסק  .3.14.4

 דרישתו.

בינואר בשנה העוקבת, יגיש בעל העסק לנותן האישור סיכום  31-אחת לשנה, ולא יאוחר מ .3.14.5

שנתי של: תוצאות דיגום שפכים, קבלות על פינוי תמלחת, שומנים ובוצה ממתקן טיפול, 

קבלות על פינוי פסדים ופסולת מעורבת מהעסק, אישור רואה חשבון על צריכת המלח 

 פינוי(.-ספיגה במוצר -יהבשנה, וכן מאזן מלח שנתי )קני

יעמידם או ימסרם שנים לפחות, ו 3בעל העסק ישמור את המסמכים הבאים בעסק למשך  .3.14.6

 פי דרישתו:לנותן האישור על 

 תוצאות בדיקות דיגום. (1)

 חודשית.-המפרט את צריכת המים הדו סיכום צריכת המים השנתית של העסק (2)

: שפכים סניטריים ותעשייתיים, טבלאות בהן רישום מסודר של פינוי ויעדי הפינוי של (3)

 ת חומרים מסוכנים, תמלחות ומלחים.פסולת מוצקה, פסול

קבלות ואסמכתאות בדבר פינוי וקליטת: שפכים סניטריים ותעשייתיים, פסולת  (4)

 מוצקה, פסולת חומרים מסוכנים, תמלחות ומלחים.

בדואר יועברו לנותן האישור במדיה מגנטית ו/או  (,2.)3.14.6-( ו1.)3.14.6 סעיפים (5)

 האישור. ידי נותן ו בפורמט אחר שייקבע על בקובץ אקסל אאלקטרוני, 

 נספחים .3.15
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 ערכי פליטה לעניין מזהמי אוויר - 1נספח 

 
 טבלה )א(: דו תחמוצת גופרית

 טור ג' טור ב' טור א'

הספק תרמי מותקן )מגוואט 

 תרמי(
 פליטה )במ"ג/מק"ת(ערכי  סוג הדלק

50 P < ≥ 1 

 200 ביומסה מוצק

 נוזל

 170 סולר

 מזוט
 21.12.2016עד ליום  – 1700

 1.1.2017החל מיום  – 850

 35  גז 

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

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

50 P < ≥ 10 

 400 ביומסה מוצק

 נוזל
 250 סולר

 21.12.2016עד יום  -700 מזוט
 1.1.2017החל היום  – 350

 200  גז

10 P < ≥ 5 

 500 ביומסה מוצק

 נוזל
 350 סולר

 21.12.2016עד יום  – 700 מזוט
 1.1.2017החל מיום  – 350

   גז

5 P < ≥ 1 
 500 ביומסה מוצק
 700 סולר/מזוט נוזל
 200  גז

 
 טבלה )ג(: חומר חלקיקי

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

50 P < ≥ 10 

   

 נוזל
 10 סולר

 מזוט
 31.12.2016עד ליום  -100
 1.1.2017החל מיום  -50

 5  גז

10 P < ≥ 5 
 ביומסה מוצק

20 

5 P < ≥ 1 50 
 

  

 

 טבלה )ד(: חד תחמוצת הפחמן
 טור ג' טור ב' טור א'

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

 *150 ביומסה מוצק
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50 P < ≥ 1 
 80 סולר/מזוט נוזל
 50  גז

  

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

 בעומס מרבי.

 טבלה )ה(: אמוניה

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

50 P < ≥ 1* 
 ביומסה מוצק

 סולר/מזוט נוזל 30
  גז

תוך שימוש באמוניה  *מתקן ייצור אנרגיה שהותקן בו מתקן לטיפול בגז פליטה מתחמוצת חנקן,

 או באוריאה.

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

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

50 P  <≥ 1* 10 ביומסה מוצק 

 

 טבלה )ז(: דיאוקסינים ופוראנים
 טור ג' טור ב' טור א'

הספק תרמי מותקן )מגוואט 
 תרמי(

 ערכי פליטה )ננוגרם/מק"ת( דלקסוג 

50 P < ≥ 1 0.1 ביומסה דלק 
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  2נספח 
 

 חישוב הספק תרמי מותקן 

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

 

 תרמי MW=   744*  30( * 2שטח הסקה )מ

1,000,000 

 

 נתונים לצורך שימוש בנוסחה:

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

 1  ק"ג קיטור; 12ק"ג דלק שווה ערך 

 1 = קילו קלוריות; 640ק"ג קיטור 

 1Kw/h  =  860 ;קילו קלוריות 

 1  = 744ק"ג קיטורw/h; 

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

 /0.98ה( *( = צריכת דלק שעתית )ק"ג לשע1צריכת דלק שעתית )שעה; 

 

 529בדיקת אופיין רשת מים למבנה על פי נוהל 

לחץ  לחץ שארי ספיקה תאריך

הידרנט  נחיר מס' קוטר הנחיר דינאמי

 קוטר קו עירוני נבדק

gpm bar psi bar psi מק"ש 

    in מ"מ 

שעת 

      בדיקה

 לחץ סטטי 1   

      

   2  

פרטי 

      הבודק

 כתובת ההידרנט הנבדק 3   

      

   4  

 חתימת הבודק:

פרטי   

 דגם וסוג מכשיר הספיקה: המזמין
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34 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 4פרק 
 

 בהמות: -בית מטבחיים  .4.1

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .4.1.1

 .1985-פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה (1)

 .1964-תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"ד (2)

 .1976-תקנות מחלות בעלי חיים )רישום, סימון והובלה של בקר(, התשל"ו (3)

 .1978-תקנות מחלות בעלי חיים )סימון צאן(,תשל"ט (4)

 .2000-תקנות מחלות בעלי חיים )מניעת שאריות ביולוגיות(, התש"ס (5)

 .1975-התשל"וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בשר טחון(,  (6)

יחד עם הצו ) 1975-ר טחון חי מתובל(, התשל"וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בש (7)

 .צווי הפיקוח( –להלן  - 1.6בסעיף 

 .1960-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו והחסנתו(, התשכ"א (8)

-י שתייה(, התשע"גתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה ומתקנ (9)

2013. 

 הגדרות .4.1.2

 -בפרק זה 

 בית המטבחיים כמקום לשחיטת בהמות.אולם שנקבע בתכנית  -אולם שחיטה  (1)

 מית המחזיק או מפעיל בית מטבחיים.אדם או רשות מקו -אחראי לבית מטבחיים  (2)

 בקר, כבשים, עזים. -בהמות  (3)

בעל רישיון העסק  כל אחד מאלה: המחזיק בעסק או בנכס בו מצוי העסק; - בעל העסק (4)

ו, בפיקוחו או בניהולו פועל אדם שבהשגחת, פי העניין-בקשה מבקש הרישיון עלאו ה

 העסק.

 שלו מקום שיועד לשחיטת בהמות, לרבות חצרות ומבני עזר - בית המטבחיים (5)

בית מטבחיים הבנוי, מצויד, וקיימים בו הסידורים ועומדים  - בית מטבחיים תעשייתי  (6)

פי צו הפיקוח על -רישיון יצרן על , ושיש לו4המפורטים בנספח לרשותו השירותים 

 .1960-מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו והחסנתו(, התשכ"א

 , עצמותיה, עורה וכל חלק אחר שלה.טבחת בהמה, לרבות אבריה, דמה -בשר  (7)

 דם במצבו הטבעי לאחר שחיטת הבהמה.בשר המיועד למאכל א -בשר גולמי  (8)

 שהופרד מעצמות אחרי פירוק הטבחה. בשר -בשר מפורק  (9)

מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לרבות מי  -המנהל  (10)

, כולן 1964-ות(, התשכ"דשהוא הסמיך לעניין תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמ

 או מקצתן.

שר בהמה, הרמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בב -ית הרמה המרב (11)

כמפורט ברשימה שערך מנהל השירותים הווטרינריים, בהסכמת מנהל שירות המזון 

במשרד הבריאות, המעודכנת מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור בלשכות המחוזיות 

של השירותים הווטרינריים ובספריית המכון הווטרינרי בבית דגן, בהתאם לתקנות 

 .2000-ת(, התש"ס)שאריות ביולוגיומחלות בעלי חיים 

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/79607987-2668-45EE-B5CB-1E2AAC5692A4/0/pkudat_mahalot_baaly_haim_1985.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/504699C9-9714-4912-8FDE-CF17C60BDAFE/0/shhitat_behhemot1964.doc
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%98%D7%91%D7%A2/teva67.pdf
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/DFFAFD7B-6B3E-4DF2-8998-18B3BA972D2B/0/simun_tzon_1978.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/02D6F53B-608C-4393-8420-1944A120926B/0/תקנותמחלותבעליחייםמניעתשאריותביולוגיותתשס2000.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/4F1329DF-45B2-4771-916F-4B5D817832BE/0/tzavpikuah_basar_tahun.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/A4D7B403-75B0-44F8-9C90-0BCBFC7D9045/0/tzav_pikuah_basar_hay.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/A4D7B403-75B0-44F8-9C90-0BCBFC7D9045/0/tzav_pikuah_basar_hay.doc
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Health_mazon14B.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
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בשר המיועד למאכל אדם אשר עבר תהליך פירוק מעצמות השלד כולן  -חבילת בשר  (12)

 בחבילה טרם הוצאתו מבית המטבחיים.או מקצתן, חיתוך או טחינה, ונארז 

חבילת בשר שכל חלק בה נמצא בטמפרטורה שבין אפס מעלות  -חבילת בשר מצונן  (13)

 עט חבילת בשר טחון.ס מעל לאפס, לממעלות צלזיו 4-צלזיוס ל

 .חבילת בשר קצוץ, ולרבות תוספותיהלרבות תוספות לה ולרבות  -חבילת בשר טחון  (14)

חבילת בשר טחון מצונן   חבילת בשר טחון שכל חלק בה נמצא בטמפרטורה שבין אפס  (15)

 מעלות צלזיוס מעל לאפס. 2-לזיוס למעלות צ

פי כל דין להטמנת -ידי הרשויות המוסמכות על-אתר שאושר על -ה מאושרת מטמנ (16)

 ירותים הווטרינריים להטמנת פסדים.ידי מנהל הש-פסדים ושאושר על

בעלי חיים  מפעל לכילוי פסדים, שאושר בהתאם לתקנות מחלות -מכון כילוי  (17)

 .1981-)פסדים(, תשמ"א

ידי הרשות המקומית שבשטחה נמצא -רופא וטרינר שמונה על -מנהל בית המטבחיים  (18)

הסכמת רופאים המפקחים שמונו לפקח באותו בית מטבחיים בבית המטבחיים מבין ה

 מנהל השירותים הווטרינריים.

 או חלקי בהמות שנפסלו למאכל אדם. בהמות -פסדים  (19)

רופא וטרינר שמנהל השירותים הווטרינריים הסכים למנות אותו  -רופא וטרינר  (20)

בהתאם שישמש אחראי לביצוע פיקוח ווטרינרי בבית מטבחיים ולבדיקת בשר, 

 .1964-לתקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"ד

רופא וטרינר עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שהוסמך  -רופא וטרינר ממשלתי  (21)

 .1985-פי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, תשמ"ה-כרופא וטרינר ממשלתי על

-ביולוגיות(, התש"סחיים )שאריות כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי  -ולוגית שארית בי (22)

חומר מתכתי, הורמונים, ה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר הדבר, 2000

אנטיביוטיקה, חומרי תילוע, חומרים מרגיעים או כל חומר אחר לרבות נגזרותיו, 

האברים או אחריה, באחת מן הרקמות או   המשאיר שאריות בבעל חיים בעת המתתו

 של בעל החיים עם חומר כאמור.מגע שלו, כתוצאה מטיפול או מ

 של בהמות לייצור, הפקה ועיבוד בשר. -שחיטה  (23)

 תנאים מוקדמים .4.1.3

המנהל ( בית מטבחיים ללא קבלת היתר מאת בעל העסק -לא יקים אדם )להלן  (1)

היתר הקמה(, ורק  -ישות החוק הנוגעות לעניין )להלן בהתאם לתנאי מפרט זה ודר

 ברשויות המאושרות להקמת בית מטבחיים בשטחם.

בעל עסק המבקש היתר הקמה של בית מטבחיים יגיש למנהל בקשה בכתב, ויצרף לה  (2)

 את כל אלה:

 שם הבעלים של בית המטבחיים ומענו. (א)

 שם בית המטבחיים ומענו. (ב)

 .1:1250תרשים סביבה בקנה מידה של  (ג)

 .1:250תרשים המגרש בקנה מידה של  (ד)

 .1:100על כל אגפיו בקנה מידה של  תרשים מבנה בית המטבחיים (ה)

 עותקים הכוללת את הפרטים הבאים: 4-חוברת מודפסת ב -פרשה טכנית  (ו)
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 .פי סוג בעל החייםהיקף מתוכנן לשחיטה יומית על  (1

 בודה ושעות פעילות בבית המטבחיים.ימי ע (2

 חים(.ייעוד בית המטבחיים )שיווק רבעים או פירוק ושיווק נת (3

 פירוט אגפי הייצור ואגפים נלווים. (4

 כולל הספק עבודה של כל פריט ציוד.פירוט ציוד הייצור והעיבוד,  (5

 ט סוג הרצפה, קירות, תקרות וגגות.סוג המבנה תוך פירו (6

 לרבות מקור המים והצריכה היומית. האמצעים לאספקת מים, (7

  הליכי זרימת המצרך באגפים השונים.תהליכי הייצור בפירוט ת (8

 ידי השירותים הווטרינריים.-ושר עלשיטה ויעד מא -פינוי פסדים  (9

מספר העובדים המתוכנן לכל עמדה )קליטת בעלי חיים, שחיטה, הורדת  (10

ק, אריזה, העור, הוצאת חלקי פנים, צוות כשרות, שינוע לחדרי קירור, פירו

 הפצה לקצביות ומנהלה(.

ום עבודה, בתחילת יתהליך תנועת כוח אדם בכניסה לבית המטבחיים  (11

 בהפסקות )אוכל ועישון(.

תהליך העברת ואספקת מצרכים וחומרי אריזה מהמחסנים השונים, כולל  (12

 ם, קרטונים, שקיות ותוויות מלווה.ארגזים, מכלי

שיטה, כיווני זרימה, כמויות והסבר כללי כיצד מונע עיבוי  -החלפת אוויר  (13

 באזורים השונים.

בעל העסק תכנית מפורטת על המבנה, מפרט טכני לאחר קבלת היתר הקמה יגיש  (3)

 ותהליך זרימה של תהליך העבודה.

שור על התכנית המפורטת בעל העסק יקים בית מטבחיים רק לאחר שקיבל אי (4)

 ידו מאת המנהל.שהוגשה על 

בעל העסק לא יפעיל את בית המטבחיים אלא לאחר שהמנהל בדק את מתקניו,  (5)

התאם לתכניות ולמפרטים שאושרו ה במקום ובואישר בכתב כי בית המטבחיים נבנ

 ידו ולתנאי היתר ההקמה, וקיבל היתר הפעלה.על 

בית המטבחיים יפעל רק לאחר שמונה לו רופא וטרינר אחד לפחות, שהוא עובד  (6)

שמש כמנהל בית המטבחיים הרשות המקומית, לפיקוח על בית המטבחיים, ואשר י

 ידי המנהל. שאושר על 

 דיווח .4.1.4

דאג לביצוע רישום מלא להיקף השחיטה המתבצע בבית המטבחיים בעל העסק י (1)

ברמה יומיומית, וכן ירשום ברמה יומית את הממצאים הפתולוגיים ופסילות הבשר 

 באמצעות מינוי עוזר או פקח לרופא הווטרינר.

שעות לגבי  48-בעל העסק יוודא כי מתבצע רישום בתום יום השחיטה, ולא יאוחר מ (2)

י. כמו כן, מתבצע דיווח שוטף באמצעים ממוחשבים שקבע היקף השחיטה היומ

צב הגהות והתנאים התברואיים בבית המנהל למערכת הפיקוח הווטרינרי בעניין מ

 המטבחיים, בהתאם להוראות מטעם המנהל ולהנחיות שימסרו בעניין זה מעת לעת.
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שנה, הוא  16בעל העסק לא יתיר כניסת אדם לבית המטבחיים אלא אם מלאו לו  - כללי .4.1.5

הכניסה, ושניתן לו היתר יום לפני מועד  30שחלה בה לפחות  בריא מכל מחלה מדבקת

 יסה בכתב מאת מנהל בית המטבחיים.כנ

 תשתיות וציוד .4.1.6

בעל העסק לא יקים בתחום בית המטבחיים או בשטח הסמוך לו כל מתקן או מבנה  (1)

 ידי המנהל.-שהקמתו לא אושרה מראש על

המטבחיים ואת דרכי הגישה אליו במצב תקין ומתאים בעל העסק יחזיק את בית  (2)

 להובלת בהמות ולשחיטתן, בהתאם להוראות המנהל.

 :מבנה בית המטבחיים (3)

 יהיה בנוי מקירות בטון, בלוקים או פנלים, ומכוסים חרסינה עד לתקרה. (א)

חלד. ציפוי -ידי תעלות עשויות פלדת אלרצפה תהיה חלקה, ומנוקזת היטב על ה (ב)

 את איכות הניקיון והחיטוי לאורך זמן.הרצפה יבטיח 

חלד -חיבורי הרצפה והקירות יהיו מעוגלים, ובפינות הקירות תותקנה זוויות אל (ג)

 .ציפויןלשם שמירה על 

 התקרה תהיה מחומר חלק ובהיר, שניתן לנקות ולשטוף בנקל. (ד)

 חלד בלבד.-הדלתות בין המדורים תהיינה תקינות ושמישות, ועשויות מתכת אל (ה)

מ' לפחות מכל בית  500וחצר בית המטבחיים יהיו מבודדים, ובמרחק של מבנה  (ו)

 מגורים ו/או משק אחר לגידול בעלי חיים.

היה בעל איטום מוחלט כלפי חוץ, עם זרימת אוויר מן האזור הנקי )פירוקים, י (ז)

 אריזה( אל האזור המלוכלך )שחיטה ומריטה(.

ת ניקוז ייעודיות, ולא ישירות ניקוז צינורות המים והברזים יבוצע ישירות לתעלו (ח)

 אל הרצפה.

 גורות מהאזור הנקי לאזור המלוכלךזרימת מי קולחין תיעשה בתעלות ס (ט)

 נקודות החשמל תהיינה מכוסות ואטומות, ומאובטחות נגד התחשמלות. (י)

גופי התאורה יהיו מכוסים ומוגנים, וניתנים לניקוי בנקל. עוצמת התאורה תהיה  (יא)

 לפחות בכל נקודות העבודה. LUX300 ברמה מספקת, ובשיעור של 

 חלד בלבד.-כל הציוד בבית המטבחיים יהיה עשוי ממתכת אל (יב)

 בבית המטבחיים יהיה ציוד נייד לניקוי וחיטוי המבנה בלחץ מים ובקיטור. (יג)

מעלות צלזיוס כך שנפחם יספיק  4עד  0-בית המטבחיים יכלול חדרי קירור מ (יד)

ור שלו מסוגלות להוריד את להיקף שני ימי שחיטה, ואשר יחידות הקיר

שעות. בכל חדרי הקירור  12מעלות צלזיוס תוך  8עד  4-טמפרטורות הטבחות מ

 יותקן טרמומטר תקני, שמאפשר לראות את הטמפרטורה בלי פתיחת הדלתות.

בתוך בית הקירור יותקן תא הקפאה בגודל מתאים, שבו תשרור בכל עת  (טו)

 לפחות.מעלות צלסיוס מתחת לאפס  10טמפרטורה של 

 :חצר בית המטבחיים (4)

יהיה מגודר מכל צדדיו עם שער כניסה נעול, למניעת כניסת בעלי חיים )כלבים,  (א)

 חתולים וכו'( ורכבים לא מאושרים לכניסה.
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בכניסה לבית המטבחיים לפני או אחרי השער ייבנה בור טבילה למעבר רכבים  (ב)

 בזמן התפרצות מחלה )כמו פה וטלפיים(.

 ובעל שיפועים המבטיחים ניקוז מי שטיפה.יהיה סלול כולו,  (ג)

 בשטח החצר ימוקמו האזורים הבאים: (ד)

 מכלאות מוצלות ומאווררות לקליטת והמתנת בעלי חיים לשני ימי שחיטה. (1

משטח ייעודי קשיח עשוי מבטון לשטיפת וחיטוי רכבים, המצויד בצינור  (2

 מים בלחץ וקיטור למטרה זו, והמחובר למערכת הביוב המרכזית.

 :ות ומדורים בבית המטבחייםעמד (5)

תהיה עם קירות מצופים חרסינה עד לתקרה. ממדור זה יועברו  -עמדת שחיטה  (א)

הבהמות בתלייה לעמדות הורדת הראש, הרגליים, פשיטת העור, הוצאת חלקי 

 פנים, ביתור הגופה והעברת הטבחה לצינון.

תולים )שני ( לעיקור הסכינים והשsterilizatorבכל עמדה יותקן סטריליזטור ) (ב)

 מעלות צלזיוס. 82רטורה של לפחות סכינים בצבעים שונים( עם מים חמים, בטמפ

תכלול כפפות לטקס או שקיות ניילון לסגירת הרקטום,  -עמדת הוצאת חלקי פנים  (ג)

 המקובלות על השירותים הווטרינריים.

 בעמדת הבדיקה הווטרינרית יותקנו המתקנים הבאים:  (ד)

 טיפת ידיים.ים לשכיור, וברז מים קרים וחמ (א)

 לחן לרישום ידני לפסילות ואבחנות.שו (ב)

 מחשב. (ג)

 לוקס. 800מתקני תאורה בעוצמה של  (ד)

 ולה או מסוע להפרדה ופינוי פסדים.מכ (ה)

 סטריליזטור. (ו)

תוקם מנהרה לשטיפת הטבחה אחרי ביתורה, שתמנע את זליגת מי השטיפה  (ה)

 המזוהמים מהטבחה הנקייה שעברה שטיפה.

טורה בחדרי הקירור, שתחובר למחשב הנמצא בחדרו תותקן מערכת בקרת טמפר (ו)

 של הרופא המפקח.

תוקם עמדה לריכוז ואריזת חלקי הפנים האכילים לאחר ניתוקם מהטבחה, כולל  (ז)

חלד, לצינון אברי הפנים עם כניסת מים קרים בצד -מצנן או אמבט מפלדת אל

 אחד, וניקוזם בצד השני באלכסון.

 נפרדים לאריזה ולמשלוח התוצרת.בבית המטבחיים יוקמו מדורים  (ח)

יוקם חדר ייעודי סגור במנעול לאחסנת המלח, שהגישה אליו מותרת לאחראים  (ט)

 בלבד.

יוקם מדור נפרד לאחסון חומרי אריזה חד פעמיים )כגון: קרטונים, ניילונים שונים,  (י)

 מגשיות(.

יוקם מדור נפרד להחזקת חומרי ניקוי, חיטוי והדברה, וכמו כן מקום נפרד  (יא)

 אחסון ציוד הניקוי.ל
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בבית המטבחיים יהיו: חדרי אוכל, מלתחות ושירותים לעובדים, בגודל ובכמות  (יב)

המתאימה למספר העובדים. פתח מתקנים אלה לא יופנה ישירות אל מדורי 

 העיבוד, אלא באמצעות פרוזדור מבדיל.

יוקצה אזור ייעודי לאספקת ציוד נקי לעובדים בתחילת העבודה, ומקום ייעודי  (יג)

 לאחסנתו במהלך ההפסקות.

מחסום סניטרי יותקן בכל הכניסות אל כל אחד מאזורי הייצור )אגף הפתיחה,  (יד)

 אגף פירוק, אריזה(.

חדר עבודה נפרד יוקצה עבור הפיקוח הווטרינרי ובו כיור מים קרים וחמים,  (טו)

 שולחן עבודה, ארון, טלפון ומחשב בעל חיבור לאינטרנט.

 בבית מטבחיים תהיה עמדה נפרדת לרחיצת פלסטונים, עגלות ודולבים. (טז)

משטח העמסת התוצרת המוגמרת יהיה מנוקז ובעל שיפוע מתאים, והגישה אליו  (יז)

 תהיה דרך דלת הנסגרת אוטומטית.

בית המטבחיים יצוייד במכלים מיוחדים תקינים ואטומים בכמות מספקת  (יח)

שהם במצב תקין. המכלים יהיו ממתכת להכלת כל כמות הפסדים עד לפינויים, וכ

בלתי מחלידה עם מכסה הנסגר במנעול, וביניהם מכלים ניידים לצורך איסופם, 

 כפי שיאשרם המנהל. המכלים יועמדו על גבי משטח מנוקז, שניתן לרחיצה וחיטוי.

מערכת  -ומטית תקינה לניפוח ריאות )להלן בבית המטבחיים תימצא מערכת פניא (יט)

 עסק או מי מטעמו לא ינפח ריאה אלא באמצעות מערכת ניפוח.ניפוח(. בעל ה

בכל בית מטבחיים שמתכוון לפרק ולהקפיא טבחות, יבקש בעל העסק מראש  (כ)

 אישור הקפאת הבשר.

מעלות צלזיוס במשך כל שעות  16הטמפרטורה בכל אגפי הייצור לא תעלה על  (כא)

 הפעילות.

, מבנים ומתקנים, בציוד ובדרכי בעל העסק יבצע את כל התיקונים, לרבות הוספת ציוד (6)

בהתאם להוראות ולמועד הגישה בבית המטבחיים, הדרושים לשם הפעלתו התקינה, 

 ידי המנהל.שייקבעו על 

בעל העסק יקים בבית המטבחיים מבנה מיוחד לצורך תצפית בבהמות לפני שחיטה  (7)

 )אלא אם קיבל אישור להקים זאת מחוץ לבית המטבחיים(. 

 ניקיון .4.1.7

א בבית מטבחיים או בתחום חצר בית המטבחיים, וכן המוביל בשר מבית אדם הנמצ (1)

 .1המטבחיים, ילבש בגדי עבודה, וישמור על נקיון אישי כפי שנקבע בנספח 

מכשירים המשמשים לשחיטת בהמה, לטיפול בה או בבשרה, יהיו עשויים מחומר  (2)

 .2שאינו מחליד, ינוקו ויוחזקו בהתאם להוראות נספח 

המטבחיים יוחזק במצב נקי, ויקוימו בו סידורי גהות ותברואה בהתאם בית  (3)

 .3להוראות שבנספח 

פי ימי השחיטה. צוות העובדים יתודרך המטבחיים תיקבע תכנית ניקיון על  בבית (4)

בנושא גהות וניקיון באופן שגרתי. בבית המטבחיים יימצאו המתקנים, הציוד ומלאי 

 .3בנספח חומרי ניקוי וחיטוי המפורטים 

 עובדים .4.1.8
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בעל העסק יעסיק עובדים ושוחטים שעברו הכשרה בנושא בטיחות מזון והרחקת  (1)

סיכונים בקשר למזון המופק בבית המטבחיים, במספר ובכושר מספיק לאחזקתו 

 ולהפעלתו התקינה של בית המטבחיים.

בעל העסק יתאים את מספר העובדים בבית המטבחיים ואת הכשרתם וכישוריהם  (2)

 פי הוראות המנהל.בודות בבית המטבחיים, מיידית, על היעיל של העלביצוע 

 טיפול בבשר ובעור שנפסלו ובפסדים .4.1.9

בשר או עור בהמה הנגועה באחת המחלות: גמרת, כלבת, דבר הבקר או דלקת קרום  (1)

החזה והריאות המידבקות בבקר, וכל מחלה אחרת שנקבעה בהוראות המנהל, 

 אושרת בלבד.יועברו למכון כילוי או למטמנה מ

לא יוצא  (,1.)4.1.9אינה מאותן המחלות המנויות בסעיף עור בהמה הנגועה במחלה ש (2)

-משטח בית המטבחיים, אלא לאחר שבוצעה בו פעולת חיטוי וניקוי המאושרים על

 ידי המנהל.

בשר ועורות של בהמה שנפסלו למאכל או לשימוש אחר בהתאם להוראות הרופא  (3)

 אושרת או למכון כילוי. הווטרינר יועברו למטמנה מ

לא יוצאו פסדים ועורות משטח בית מטבחיים לשם כילויים או העברתם למטמנה  (4)

 מאושרת אלא באישור הרופא הווטרינר.

פי האישור תיעשה אך ורק בכלי רכב מיועד ומותאם למטרה זו, הובלת הפסדים על  (5)

 ובדרך שתמנע נזילת דם, מיצים והפרשות.

ישתמש בפסדים למטרה תעשייתית כלשהי, אלא אם  בעל העסק או מי מטעמו לא (6)

 קיבל אישור לכך מאת המנהל.

העברת פסדים לצרכי מדע, מחקר או לכל מטרה מיוחדת תתבצע באישור המנהל  (7)

ובאותם אמצעי העברה שיקבע המנהל, ובלבד שלא יהיו מבהמות חולות באחת 

 (.1.)4.1.9מהמחלות שפורטו בסעיף 

פסדים המופיעים  להוראות המשרד להגנת הסביבה בנושאכל האמור לעיל בנוסף  (8)

 .3.10סעיף  3בפרק 

 שחיטה .4.1.10

בעל העסק לא יאפשר כניסת בהמות שאינן מיועדות לשחיטה או בעלי חיים אחרים,  (1)

 לרבות גוויות ופסדים, לשטח בית מטבחיים.

לא יישחט בבית המטבחיים בקר אשר לא סומן בתווית סימון, או אינו מלווה בתעודת  (2)

-בקר(, תשל"ו חיים )רישום, סימון והובלה של-רישום, בהתאם לתקנות מחלות בעלי

 פי היתר מאת המנהל., אלא על 1976

ות לא יישחט בבית מטבחיים צאן אשר לא סומן בתווית סימון, בהתאם לתקנות מחל (3)

 .1978-בעלי חיים )סימון צאן(, תשל"ט

פי תקנות מחלות או צאן שלא הועבר אליו בהיתר על  לא יישחט בבית מטבחיים בקר (4)

פי תקנות מחלות בעלי , או על 1976-בקר(, תשל"ו בעלי חיים )רישום, סימון והובלה של

 .1982-תנועת בעלי חיים בישראל(, התשמ"בחיים )הסדרת 

בעל העסק או מי מטעמו לא יוציא ולא יתיר להוציא משטח בית המטבחיים בהמה,  (5)

 היתר בכתב מאת הרופא הווטרינר.פי -אלא על
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 6-שעות ולא יותר מ 12לא ישחט בעל העסק בהמות שלא שהו במבנה התצפיות לפחות  (6)

ימים, למעט אם קיבל אישור לכך מאת הרופא הווטרינר לקיצור או הארכת תקופת 

ההחזקה. כמו כן, לא יכניס בעל העסק בהמות למבנה התצפיות, אלא באישור הרופא 

 הווטרינר.

ל העסק לא יאפשר שחיטת בהמה, אלא אם נבדקה באותו בית המטבחיים לפני בע (7)

 ידי רופא וטרינר.-שחיטתה על

מנהל בית המטבחיים יקבע, בהודעה שתפורסם במקום בולט בשטח בית המטבחיים,  (8)

 את הימים והשעות המיועדים לשחיטת בהמות בבית המטבחיים.

רופא וטרינר, בימים ובשעות שנקבעו בעל העסק לא יאפשר ביצוע שחיטה אלא בנוכחות  (9)

פי ועל  (,8.)4.1.10י מנהל בית המטבחיים כאמור בסעיף יד-בהודעה שפורסמה על

 הוראות המנהל.

פי מות בקבוצה אחת באולם השחיטה  על מנהל בית המטבחיים רשאי לשחוט בה (10)

 מספר שייקבע לו בכתב מאת המנהל.

עבר ליכולת הקיבול שלו מ לא יכניס בעל העסק לאולם השחיטה מספר בהמות (11)

 ידי המנהל.שנקבעה על 

לא תוכנס בהמה לאולם השחיטה בבית המטבחיים אלא אם האולם נקי, ולא נמצא  (12)

 בו בשר משחיטה קודמת.

לא תוכנס בהמה לאולם השחיטה בבית המטבחיים, אלא לשם ביצוע פעולות הדרושות  (13)

 לשם שחיטתה המיידית.

ידי אם היא מסוג ששחיטתה הותרה על  לאלא תישחט בהמה בבית מטבחיים, א (14)

 המנהל.

לא תבוצע שחיטת בהמות בבית מטבחיים בשעות החשכה, אלא אם קיימים באולמי  (15)

השחיטה, ברפתות ובדרכי הגישה לבית המטבחיים, מתקני תאורה מלאכותיים 

 מתאימים לדעת המנהל.

 מניעת צער בעלי חיים בתהליך השחיטה: (16)

עות תא עקידה מתהפך, המבטיח מניעת סבל כפיתת בקר תתבצע באמצ -בבקר  (א)

 ה, ובהתאם להוראות והנחיות המנהל.וכאב מהבהמ

אדם העוסק בכפיתת בהמה, הפלתה ושחיטתה, ישתמש במכשירים וינקוט  -בצאן  (ב)

 בשיטות שיקטינו צער, סבל וכאב מהבהמה, ובהתאם להוראות והנחיות המנהל.

במקומות וייעשו רק באולם השחיטה  ור הטבחהשחיטת הבהמה, פשיטת עורה ובית (17)

 שיועדו למניעת זיהום צולב לטבחה.

ובמהירות, מיד לאחר שחיטת הבהמה  פשיטת עורות מבהמות תבוצע בשלמותה (18)

 באמצעות מכשור מכני.

ה אל חדר העורות המיועד לאחסונם, העורות יועברו מיד לאחר פשיטתם מהטבח (19)

 המלחתם והעברתם למפעל עורות.

אתם מהטבחה מאולם השחיטה אל האגף יורחקו מיד לאחר הוצכרסים ומעיים  (20)

 המיועד להרקתם וניקויים.
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יים מיד לאחר השחיטה בסימן כל חלקי בהמה שנשחטה יסומנו בבית המטבח (21)

רקוד הניתן לזיהוי באמצעות אחיד לכל בהמה, באמצעות תוויות סימון עם בזיהוי 

 ועם מספר שחיטה רץ.סורק, 

 רופא וטרינר. אלא בנוכחותלא תבוצע שחיטת בהמות  (22)

בעל העסק יעמיד לרשות הרופא הווטרינר את האמצעים לבדיקת הבהמה  (23)

שנשחטה בבית מטבחיים מיד לאחר שחיטתה. בשר הבהמה ייבדק באותו בית 

 מטבחיים בו נשחטה הבהמה.

יהיה נוכח אדם שלא  ידי הרופא הווטרינר לאבעת בדיקת הבשר המבוצעת על  (24)

 הרופא הווטרינר או המנהל.ידי הורשה לכך על 

בשר שממנו נלקחה דוגמה מעבדתית יאוחסן על חשבון בעליו בבית קירור, ויוחזק  (25)

 בו עד לקבלת תוצאות הבדיקה.

בשר שנפסל למאכל אדם יפונה למטמנה מאושרת או למכון כילוי. לא ישולמו  (26)

 פיצויים בעד בשר שנפסל והושמד.

ם להוראות מנהל השירותים בעל העסק יכין חותמות לסימון הבשר בהתא (27)

הווטרינריים לשימוש הרופא הווטרינר בסימון הבשר. חותמת הבשר תהיה 

 באחזקתו ובפיקוחו של הרופא הווטרינר המפקח בלבד.

לא יקלף אדם מבשר, בבית המטבחיים או בתחום חצר בית המטבחיים, רקמות  (28)

 ים וורידים.עוריים, פסציות או עורק-חיבוריות, רקמות שומניות, שרירים תת

רשאי אדם לקלף רקמות שומניות מאזור (, 28.)4.1.10על אף האמור בסעיף  (29)

 (, ועורקים וורידים מאזור מרזב הינגולריס שבצוואר.flankהכליות, מאזור הכסל )

 מכירה ושיווק .4.1.11

בעל העסק לא ישווק בשר בהמה שנשחטה בבית המטבחיים, אלא אם נמצאה  (1)

ידו בלבד בחותם -ופא הווטרינר, וסומנה עלמתאימה למכירה לאחר בדיקה של הר

הכולל את המילים "בדוק והותר", וציון בית המטבחיים בתחומו בוצעה השחיטה. 

ידי -הבשר יסומן במספר טבחה ומספר שחיטה באמצעות ברקוד הניתן לזיהוי על

 קורא ברקוד.

בעל העסק לא ישווק בשר בהמה שנשחטה בבית מטבחיים, ונמצאה בבדיקה של  (2)

ופא הווטרינר כבלתי ראויה למכירה, או הטעונה בדיקה נוספת כדי לעמוד על הר

ידי הרופא הווטרינר מיד לאחר בדיקתו -מידת התאמתה למאכל אדם, וסומנה על

 הראשונה בצורה ברורה ובולטת במלים "פסול" או "טעון בדיקה נוספת".

לאחר שעבר  בעל העסק לא יאפשר הוצאת בשר גולמי מתחום בית המטבחיים, אלא (3)

 אחד התהליכים המפורטים להלן:

 מעלות צלזיוס לכל היותר מעל לאפס. 8צינון לטמפרטורה של  (א)

 מעלות צלזיוס לפחות מתחת לאפס. 18הקפאה לטמפרטורה של  (ב)

בעל העסק לא יכין חבילת בשר בבית מטבחיים ולא ימכור חבילת בשר שהוכנה בבית  (4)

מטבחיים, אלא אם כן בית המטבחיים הוא בית מטבחיים תעשייתי, שאושר ככזה 

לתקנות מחלות בעלי חיים  75פי תקנה -ידי מנהל השירותים הווטרינריים על-על

כל האמור בהוראות צו וחבילת הבשר עומדת ב 1964-)שחיטת בהמות(, התשכ"ד
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, או צו הפיקוח על 1975 -הפיקוח על מצרכים ושירותים )בשר טחון(, התשל"ו

פי להלן )צווי הפיקוח(, על  1975-מצרכים ושירותים )בשר טחון חי מתובל(, התשל"ו

 העניין.

 הכנת חבילת בשר תיעשה אך ורק בנוכחות רופא וטרינר. (5)

יים, אלא במבנה שהטמפרטורה בו אינה בעל העסק לא יכין חבילת בשר בבית מטבח (6)

נן יחולו מעלות צלזיוס מעל לאפס, ואולם על חבילת בשר טחון מצו 14עולה על 

 פי העניין.הוראות צווי הפיקוח, על 

בשר שפורק, בותר לבתרים ולא נארז בחבילות, יוחסן, מיד לאחר שבוצעו בו פעולות  (7)

רור, שהטמפרטורה שבו אינה שעות בחדר קי 24הפירוק והביתור, לא יותר מאשר 

 מעלות צלסיוס מעל לאפס. 2עולה על 

מעלות  2עד  0חבילת בשר טחון מצונן תאוחסן בחדר קירור בטמפרטורה שבין  (8)

 צלזיוס. 

יקוח, על חבילת בשר, למעט חבילת בשר טחון מצונן שקויימו לגביה הוראות צווי הפ (9)

הירה מיד לאחר אריזתן, פי העניין, וחבילת בשר מצונן, יוקפאו בחדר הקפאה מ

 לטמפרטורה שלא תעלה על המפורט להלן:

 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. 18 -פוא חבילת בשר טחון ק (א)

 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. 12 -חבילת בשר קפוא שאינו טחון  (ב)

בשיטה ובחומרי אריזה שיאושרו על  בעל העסק יארוז חבילת בשר אך ורק בהיקף, (10)

 ידי המנהל.

 נו פרטים אלה:תילווה תווית ובה יצויחבילת בשר לכל  (11)

 ל בו הוכנה חבילת הבשר ושם המפעל.מקום המפע (א)

 בשר, או מספר סימון אצוות הייצור.תאריך הכנת חבילת ה (ב)

 בהתאם להנחיות המנהל. -ימוש בבשר הוראות להחזקה וש (ג)

הבשר או סימן זיהוי שלו שם הרופא הווטרינר האחראי לפיקוח על הכנת חבילת  (ד)

 ידי המנהל.שאושר על 

התווית תצורף לכל חבילת בשר באופן שלא ניתן להורידה בקלות, ושניתן יהיה  (12)

 לקרוא את הכתוב בתווית מעל פני החבילה בעוד הבשר ארוז בה.

הוראות  על אריזה של חבילת בשר טחון מצונן יחולו, נוסף על האמור במפרט זה, (13)

 פי העניין.צווי הפיקוח, על 

היא חבילת בשר טחון  מהמבנה שהוכנה בו, אלא אם כן לא יוציא אדם חבילת בשר (14)

פי העניין, חבילת בשר מצונן או -מו לגביה הוראות צווי הפיקוח עלמצונן, שקוי

פי מפרט זה, וכל חלק שבה מצוי בטמפרטורה שאינה -חבילת בשר שהוקפאה על

 (.9.)4.1.11רטורה שנקבעה לסוגה בסעיף עולה על הטמפ

יועבר (, 13.)4.1.11( עד 5.)4.1.11 תאם להוראות סעיפיםכל בשר מפורק שהוכן בה (15)

רק בליווי תעודה ווטרינרית, שמולאה ונחתמה בידי הרופא הווטרינר. התעודה תוכן 

העתקים. המקור יימסר בידי נהג הרכב בו מועבר הבשר למקום היעד,  2-במקור וב

בידי מוציא  העתק שני יישלח לרופא הווטרינר של הרשות המקומית, והעתק שלישי

 התעודה.
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ידי -בעל העסק לא יוציא בשר מבית המטבחיים ללא תעודה וטרינרית, שהונפקה על (16)

הרופא הווטרינרי של בית המטבחיים, בין לרשות שבה נמצא בית המטבחיים ובין 

 . 1964-לרשות אחרת, בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"ד

המטבחיים למפעל עיבוד עורות או למחסן עורות המיועד לא יוצאו עורות מבית  (17)

 לעיבוד או לייצוא בלי תעודה ווטרינרית מהרופא הווטרינר.

 נספחים .4.1.12

 הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי. - 1נספח  (1)

 הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה. - 2נספח  (2)

 הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית המטבחיים. - 3נספח  (3)

 .הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית מטבחיים תעשייתי - 4ספח נ (4)

 הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית נחירה תעשייתי. - 5נספח  (5)

 

 הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי - 1נספח 
 

סינר, סרבל, מעטה ראש ומגפי גומי, ויהיו עשויים בגדי עבודה לעובדים בבתי מטבחיים יכללו:  .1

 בגדי העבודה(. -בנקל לניקוי, לחיטוי או לכביסה )בד, גומי או פלסטיק( )להלן מחומר הניתן 

 בגדי העבודה יהיו נקיים, שלמים או מתוקנים כראוי. .2

לפני התחלת העבודה יוחלפו הבגדים הרגילים בבגדי עבודה, במלתחה מיוחדת בבית  .3

 במלתחה.המטבחיים. לאחר סיום העבודה בבית המטבחיים יונחו בגדי העבודה 

מגפי גומי יש לנקות היטב אחרי העבודה במים חמים, בעזרת מברשת קשה, ובחומר חיטוי  .4

ידי המנהל. בשעת הצורך, גם לטבלם בתמיסת נתר מאכל )סודיום -וניקוי המאושרים על

 .0.5%הידרוקסיד( בריכוז 

 הרופא הווטרינר יקבע אם הבגדים נקיים וראויים לשימוש. .5

פי הצורך, -ים, בסבון ובמברשת לפני התחלת העבודה, במשך העבודה עלהידיים ינוקו במים חמ .6

 ולאחר סיום העבודה. הידיים ינוקו כאמור גם לאחר עשיית הצרכים בחדר השימוש.

בכל מקרה של מגע בטבחה נגועה במחלה מידבקת או במוגלה או בכל הפרשה אחרת, יש  .7

 -ם את שאר חלקי הגוף החשופים ובשעת הצורך ג -להפסיק את העבודה ולרחוץ את הידיים 

-במים חמים, בסבון ובעזרת מברשת, ולאחר מכן לטבול אותם בחומר ניקוי וחיטוי מאושר על

 ידי המנהל.

 

 הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה - 2נספח 
 

מכשירי עבודה( יהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי,  -סכינים, גרזנים ומסורים )להלן  .1

וחיטוי. הנדנים להחזקת הסכינים יהיו ממתכת בלתי מחלידה, ובצורה הניתנת לניקוי הרתחה 

 מושלם.

 מכשירי עבודה יוחזקו במצב נקי בקביעות. .2

 מכשירי עבודה שזוהמו מטיבחת בהמה חולה לרבות מוגלה והפרשות אחרות, מן ההכרח .3

 חוטאו.לנקותם ולחטאם מיד, ואין להמשיך להשתמש בהם אלא לאחר ש     
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ידי רחיצתם במים חמים וסבון, והחזקה לאחר -ניקוי וחיטוי של מכשירי העבודה ייעשה על .4

 מכן בסטריליזטור.

 

 הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית המטבחיים - 3נספח 
 

לפני התחלת השחיטה יהיה בית המטבחיים, על קירותיו, רצפותיו וכל מתקניו נקי לחלוטין.  .1

הקירות נתלכלכו בעת העבודה יש לנקותם בזרם מים, בחומרי ניקוי בכל פעם שהרצפה או 

 וחיטוי מאושרים, ובמברשת בעת הצורך.

אחרי השחיטה יש לנקות את בית המטבחיים על כל מתקניו ואת המכלאות באופן יסודי,  .2

באמצעות שטיפה בזרם מים חזק, בהקצפה ובחומר הקצפה, שכולל בו חומר לניקוי וחיטוי, 

 די מנהל השרותים הווטרינריים.ומאושר בי

כל פסולת וכל גללי בהמות יש לאסוף מיד לתוך מכלים סגורים, ולהעבירם למטמנה מאושרת  .3

 או למכון כילוי. 

ידי מנהל -המקררים, ציוד ההכשרה וציוד האריזה ינוקו, ויחוטאו בחומרים המאושרים על .4

 השירותים הווטרינריים.

 בכל בית מטבחיים יימצאו: .5

נקיים בכמות מספקת לניקוי המבנים, מכשירי העבודה והבגדים, ולצרכים האישיים מים  .5.1

 של העובדים;

 מתקן לאספקת מים חמים בכמות מספקת לכל הצרכים של חיטוי וניקוי; .5.2

 מתקן להגברת לחץ המים בצינורות לשטיפת המבנים )בוסטר(; .5.3

 מתקן קיטור; .5.4

-יוד )מגבות, מכלי ניקוי( שאושרו עלמחסן לחומרי חיטוי וניקוי עם מלאי של חומרים, וצ .5.5

 ידי מנהל השירותים הווטרינריים.

 
 -)הגדרות(  - 4נספח 

 הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית מטבחיים תעשייתי
  

 בית מטבחיים תעשייתי ייבנה, יצוייד ויעמדו לרשותו מתקנים כמפורט להלן:

חדירים לחרקים ומכרסמים הרצפות, הקירות, התקרות והדלתות ייבנו מחומרים בלתי  .1

 ומחומרים שניתנים לניקוי יסודי בקלות, והרצפה תהיה בלתי חדירה לרטיבות.

התאורה תהיה טבעית או מלאכותית, בדרך שתובטח העבודה התקינה בבית המטבחיים  .2

 ובסביבתו.

תקנות ידי רשות מוסמכת של משרד הבריאות, בהתאם ל-מים יסופקו ממקור מאושר על .3

 .2013-בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני שתייה(, התשע"ג

 שוטף במקום.ברזים, צינורות וברזי מקלחת תלויים יותקנו במספר הדרוש להחזקת ניקיון  .4

מים חמים יסופקו ללא הגבלה לאולמי השחיטה ולמלתחות, וכן, יותקן מתקן לשטיפה  .5

 באדים חמים.

 בית המטבחיים יצוייד במערכת שחיטה בתאים, או בתא עקידה מתהפך. .6

 תותקן מערכת פסים לתליית הטיבחות לכל אורך שלבי הטיפול בבשר עד אחסונו. .7

http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/6630A3E3-64A8-42B3-95A1-15DE3AB68F8F/0/takanot_btiut_mey_shtia_2013.doc
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/6630A3E3-64A8-42B3-95A1-15DE3AB68F8F/0/takanot_btiut_mey_shtia_2013.doc
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/6630A3E3-64A8-42B3-95A1-15DE3AB68F8F/0/takanot_btiut_mey_shtia_2013.doc
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 נעות בכוח חשמל.יותקנו מערכות תליית טיבחות המו .8

פתחים מיוחדים יותקנו באולם השחיטה עם משפכים מותאמים לשליחת הכרסים, המעיים,  .9

 העורות והרגליים לאגפים נפרדים.

באגף מיוחד בבית המטבחיים תותקן מערכת מכנית לטיפול ולניקוי הכרסים, המעיים,  .10

 העורות והרגליים.

 תאים לכושר הפעולות.מסורים חשמליים לביתור הטבחה יופעלו במספר שמ .11

ייבנה אגף לביצוע הכשרת בשר בבתי מטבחיים של בשר כשר. באגף זה יסופקו מים קרים  .12

מעלות צלסיוס. באגף יימצא מחסן מלח  7בכמות מספיקה, ובטמפרטורה שלא תעלה על 

 להמלחה בכמות מספקת.

 כל הציוד הממונע בבית המטבחיים יותקן ממתכת בלתי מחלידה. .13

אוורור שתבטיח זרימה בלתי פוסקת של האוויר בבית המטבחיים ומחוצה תורכב מערכת  .14

 לו.

יותקן אגף חדרי קירור לצינון, להקפאה ולאחסון, שכושר קליטתו יהיה מספיק לקליטת  .15

 תוצרת שבוע ימים.

 תותקן מערכת מיזוג אוויר לחדרי פירוק הבשר ולאריזתו. .16

 טיבחות חשודות. ייבנה מבנה מיוחד לשחיטת בהמות חולות, או לאחסון .17

 תיבנה רפת בשטח בית המטבחיים, בעלת כושר קליטה של בהמות לשני ימי שחיטה לפחות. .18

 רכב.-יותקן מתקן לניקוי וחיטוי כלי .19

 תיבנה מכבסה לניקוי בגדי העובדים. .20

לרשות בית המטבחיים יעמדו כלי רכב במספר מספיק, שבית קיבולם בנוי עם דפנות, רצפות,  .21

סנטימטרים משעם, או מחומר אחר בעל תכונות בידוד  8בעובי של לפחות גג, דלתות בידוד 

דומות, עם מערכת תלייה ממתכת בלתי מחלידה, לתליית טיבחות וחלקי טיבחות ובשר. כלי 

-הרכב יהיו מצויידים במערכת קירור מכנית אוטומטית להחזקת טמפרטורה של לא יותר מ

הם הבשר, ומצויידים בקשר אלחוטי עם בית מעלות צלזיוס מעל לאפס בכל עת שיימצא ב 2

 המטבחיים.

בית המטבחיים יעמוד בכל התנאים הנוספים לאישור בית מטבחיים כבית מטבחיים  .22

 תעשייתי, כמפורט להלן:

 תשתיות

 אספקת חשמל סדירה ומספקת עם חיבור ישיר מחברת חשמל. .א

 ניקוז תקני וחיבור למערכת הביוב המרכזית. .ב

 ימצא בצד הנגדי של בית המטבחיים, עם משפך פתח נפרד ומרוחק, שי .ג

 לפינוי פסדים.   

 פתח נפרד בצד הנגדי של  בית המטבחיים להוצאת עורות. .ד

 מעבר סניטרי לכניסת עובדים לאולם השחיטה. .ה

 ניקוז תקני באולם השחיטה. .ו

 מים חמים. .ז

 מערכת אוורור. .ח

 מתקן פינוי דם. .ט
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 מתקן לפינוי מי מלח. .י

 ידי חשמל.-המונעת עלמערכת תליית טיבחות  .יא

 מערכת הרמה ופשיטת עור בתלייה לכבשים. .יב

 במות לפשיטת עור. .יג

 משטח לניקוי וחיטוי רכבים, המחובר למערכת הביוב המרכזית. .יד

 חדרי קירור מספיקים לכמות השחיטה. .טו

 חדר הקפאה. .טז

 חדר סניטרי לבהמות בהמתנה, שנשלחו מהן דוגמאות למעבדה. .יז

 חדר אחסנה לחומרי חיטוי וניקוי. .יח

 מלתחות וכלים סניטרים. .יט

 חדר הלבשה תקני לעובדים, למדריכים ולאנשי הכשרות. .כ

 חדר אוכל לעובדים. .כא

 מעבר סניטרי מכני. .כב

 כוח אדם

 וטרינריים מפקחים קבועים. .כג

 צוות עובדים קבוע. .כד

 ציוד קבוע

 צי רכב קירור מספיק להובלת הבשר. .כה

 מערכת סימון ומעקב ממוחשבת אחר השחיטה והטבחות. .כו

 לביתור הטבחה. מסור חשמלי .כז

 מסור חשמלי לביתור הרגליים. .כח

 גנרטור חירום. .כט

 ציוד מתכלה

 מלאי של בגדים ומגפיים.  .ל

 מלאי של חומרי חיטוי וניקוי. .לא
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 חזירים -בית נחירה  .4.2

 וראות חוק הנוגעות לענייןה .4.2.1

 .1985-פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה (1)

 .1964-תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"ד   (2)

    .2000-יות ביולוגיות(, התש"סתקנות מחלות בעלי חיים )מניעת שאר (3)

 .1960-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו והחסנתו(, התשכ"א (4)

-תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני שתייה(, התשע"ג (5)

2013. 

 הגדרות .4.2.2

 -בפרק זה 

ההקמה של בית מטבחיים שהוא בית נחירה אולם שנקבע בתכנית  - אולם נחירה (1)

 ירים.כמקום לנחירת חז

 קומית המחזיק או מפעיל בית נחירה.אדם או רשות מ - אחראי לבית נחירה (2)

 חזירים. - בהמות (3)

ימים בו הסידורים ועומדים לרשותו בית נחירה הבנוי, מצויד, קי - בית נחירה תעשייתי (4)

פי צו הפיקוח על מצרכים -ן יצרן על, ושיש לו רישיו4השירותים המפורטים בנספח 

 .1960-ן, ייצורו והחסנתו(, התשכ"אושירותים )הסחר במזו

ידי הרשות המקומית שבשטחה נמצא בית -רופא וטרינר, שמונה על - מנהל בית הנחירה (5)

הסכמת מנהל הנחירה, מבין הרופאים המפקחים שמונו לפקח באותו בית נחירה ב

 השירותים הווטרינריים.

 ירים, לרבות חצרות ומבני עזר שלו.מקום שיועד לנחירת חז - רהבית נחי (6)

 , עצמותיה, עורה וכל חלק אחר שלה.טבחת חזיר, לרבות אבריה, דמה - בשר (7)

 החזיר.מאכל אדם במצבו הטבעי לאחר נחירת בשר המיועד ל - בשר גולמי (8)

ן בשר המיועד למאכל אדם, אשר עבר תהליך פירוק מעצמות השלד כול - חבילת בשר (9)

 ז בחבילה טרם הוצאתו מבית הנחירה.או מקצתן, חיתוך או טחינה, ונאר

חבילת בשר, שכל חלק בה נמצא בטמפרטורה שבין אפס מעלות  - חבילת בשר מצונן (10)

 מעלות צלזיוס מעל לאפס. 4-לזיוס לצ

פי כל דין להטמנת -ידי הרשויות המוסמכות על-אתר שאושר על - מטמנה מאושרת (11)

 ירותים הווטרינריים להטמנת פסדים.הש פסדים, ושאישר מנהל

ת בעלי חיים )פסדים(, מפעל לכילוי פסדים, שאושר בהתאם לתקנות מחלו - מכון כילוי (12)

 .1981-תשמ"א

מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לרבות מי  -המנהל  (13)

, כולן 1964-ות(, התשכ"דשהוא הסמיך לעניין תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמ

 או מקצתן.

 או חלקי בהמות שנפסלו למאכל אדם. בהמות - פסדים (14)

ים הווטרינריים הסכים למנות אותו רופא וטרינר שמנהל השירות - רופא וטרינר (15)

שישמש אחראי לביצוע פיקוח וטרינרי בבית נחירה ולבדיקת בשר, בהתאם לתקנות 

 .1964-חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"דמחלות בעלי 

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/79607987-2668-45EE-B5CB-1E2AAC5692A4/0/pkudat_mahalot_baaly_haim_1985.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/504699C9-9714-4912-8FDE-CF17C60BDAFE/0/shhitat_behhemot1964.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/504699C9-9714-4912-8FDE-CF17C60BDAFE/0/shhitat_behhemot1964.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/02D6F53B-608C-4393-8420-1944A120926B/0/תקנותמחלותבעליחייםמניעתשאריותביולוגיותתשס2000.doc
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Health_mazon14B.pdf
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/6630A3E3-64A8-42B3-95A1-15DE3AB68F8F/0/takanot_btiut_mey_shtia_2013.doc
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/6630A3E3-64A8-42B3-95A1-15DE3AB68F8F/0/takanot_btiut_mey_shtia_2013.doc
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רופא וטרינר עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שהוסמך  - וטרינר ממשלתירופא  (16)

 .1985-תשמ"הפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, -כרופא וטרינר ממשלתי על

 הרמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בבשר חזיר, כמפורט  - הרמה המרבית (17)

מנהל שירות המזון במשרד ברשימה שערך מנהל השירותים הווטרינריים, בהסכמת 

הבריאות המעודכנת מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של 

השירותים הווטרינריים ובספריית המכון הווטרינרי בבית דגן, בהתאם לתקנות 

 .2000-)שאריות ביולוגיות(, התש"ס מחלות בעלי חיים

-)שאריות ביולוגיות(, התש"ס כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי חיים - שארית ביולוגית (18)

ומר הדברה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר מתכתי, הורמונים, , ח2000

אנטיביוטיקה, חומרי תילוע, חומרים מרגיעים או כל חומר אחר לרבות נגזרותיו, 

המשאיר שאריות בבעל חיים בעת המתתו או אחריה באחת מן הרקמות או האברים 

 ו ממגע של בעל החיים עם חומר כאמור.שלו, כתוצאה מטיפול א

 תנאים מוקדמים .4.2.3

בעל העסק( בית נחירה ללא קבלת היתר מאת המנהל בהתאם  -לא יקים אדם )להלן  (1)

היתר הקמה(, ורק ברשויות  -ישות החוק הנוגעות לעניין )להלן לתנאי מפרט זה ודר

 המאושרות להקמת בית נחירה בשטחם.

נחירה יגיש למנהל בקשה בכתב, ויצרף לה את בעל עסק המבקש היתר הקמה של בית  (2)

 כל אלה:

 שם הבעלים של בית הנחירה ומענו. (א)

 שם בית הנחירה ומענו. (ב)

 .1:1250 תרשים סביבה בקנה מידה של (ג)

 .1:250תרשים המגרש בקנה מידה של  (ד)

 .1:100על כל אגפיו בקנה מידה של  תרשים מבנה בית הנחירה (ה)

 הכוללת את הפרטים הבאים:עותקים  4-חוברת מודפסת ב -פרשה טכנית  (ו)

 היקף מתוכנן לנחירה יומית. (1

 עבודה ושעות פעילות בבית הנחירה. ימי (2

 פירוט אגפי הייצור ואגפים נלווים. (3

 כולל הספק עבודה של כל פריט ציוד.פירוט ציוד הייצור והעיבוד,  (4

 ט סוג הרצפה, קירות, תקרות וגגות.סוג המבנה תוך פירו (5

 לרבות מקור המים והצריכה היומית. האמצעים לאספקת מים, (6

  הליכי זרימת המצרך באגפים השונים.תהליכי הייצור בפירוט ת (7

 רותים הווטרינריים.ידי השי-שיטה ויעד, מאושר על -פינוי פסדים  (8

מספר העובדים המתוכנן לכל עמדה )קליטת בעלי חיים, נחירה, הורדת העור,  (9

ק, אריזה, הפצה לקצביות הוצאת חלקי פנים, שינוע לחדרי קירור, פירו

 ומנהלה(.

ום עבודה ובהפסקות תהליך תנועת כוח אדם בכניסה לבית הנחירה בתחילת י (10

 )אוכל ועישון(.
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תהליך העברת ואספקת מצרכים וחומרי אריזה מהמחסנים השונים, כולל  (11

 ם, קרטונים, שקיות ותוויות מלווה.ארגזים, מכלי

ות והסבר כללי, כיצד מונע עיבוי שיטה, כיווני זרימה, כמוי -החלפת אוויר  (12

 באזורים השונים.

לאחר קבלת היתר הקמה יגיש בעל העסק תכנית מפורטת על המבנה, מפרט טכני  (3)

 ותהליך זרימה של תהליך העבודה.

נהל על התכנית בעל העסק יקים בית נחירה רק לאחר שקיבל אישור מאת המ (4)

 ידו.המפורטת שהוגשה על 

הנחירה אלא לאחר שהמנהל בדק את מתקניו, אישר בעל העסק לא יפעיל את בית  (5)

ידו התאם לתכניות ולמפרטים שאושרו על בכתב כי בית הנחירה נבנה במקום, ב

 ולתנאי היתר ההקמה, וקיבל היתר הפעלה.

בית הנחירה יפעל רק לאחר שמונה לו רופא וטרינר אחד לפחות, שהוא עובד הרשות  (6)

ידי ישמש כמנהל בית הנחירה שאושר על  המקומית, לפיקוח על בית הנחירה, ואשר

 המנהל. 

 רישום ודיווח .4.2.4

בעל העסק ידאג לביצוע רישום מלא להיקף הנחירה המתבצע בבית הנחירה ברמה  (1)

יומיומית, וכן ירשום ברמה יומית את הממצאים הפתולוגיים ופסילות הבשר 

 ידי בעל העסק.י עוזר או פקח לרופא הווטרינר על באמצעות מינו

שעות לגבי  48 -יוודא כי מתבצע רישום בתום יום הנחירה, ולא יאוחר מ על העסקב (2)

היקף הנחירה היומי. כמו כן, מתבצע דיווח שוטף באמצעים ממוחשבים שקבע המנהל 

למערכת הפיקוח הווטרינרי בעניין מצב הגהות והתנאים התברואיים בבית הנחירה, 

 יין זה מעת לעת.בהתאם להוראות מטעם המנהל, ולהנחיות שתימסרנה בענ

שנה, הוא בריא  16על עסק לא יתיר כניסת אדם לבית הנחירה אלא אם מלאו לו ב -כללי  .4.2.5

יום לפני מועד הכניסה, ושניתן לו היתר כניסה  30מכל מחלה מדבקת שחלה בה לפחות 

 בכתב מאת מנהל בית הנחירה.

 תשתיות וציוד .4.2.6

ו מבנה, לו כל מתקן אבעל העסק לא יקים בתחום בית הנחירה או בשטח הסמוך  (1)

 ידי המנהל.שהקמתו לא אושרה מראש על 

בעל העסק יחזיק את בית הנחירה ואת דרכי הגישה אליו במצב תקין ומתאים  (2)

 להובלת חזירים ונחירתם, בהתאם להוראות המנהל.

 מבנה בית הנחירה: (3)

 יהיה בנוי מקירות בטון, בלוקים או פנלים, ומכוסים חרסינה עד לתקרה. (א)

חלד. ציפוי -ידי תעלות עשויות פלדה אלה חלקה, ומנוקזת היטב על רצפה תהיה (ב)

 הרצפה יבטיח את איכות הניקיון והחיטוי לאורך זמן.

חלד -וויות אלחיבורי הרצפה והקירות יהיו מעוגלים, ובפינות הקירות תותקנה ז (ג)

 ן.לשם שמירה על ציפוי

 התקרה תהיה מחומר חלק ובהיר, שניתן לנקות ולשטוף בנקל. (ד)

 חלד בלבד.-הדלתות בין המדורים תהיינה תקינות ושמישות, ועשויות מתכת אל (ה)
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מ' לפחות מכל בית מגורים  500מבנה וחצר בית הנחירה יהיו מבודדים במרחק של  (ו)

 ו/או משק אחר לגידול בעלי חיים.

יהיה בעל איטום מוחלט כלפי חוץ, עם זרימת אוויר מן האזור הנקי )פרוקים,  (ז)

 מלוכלך.אריזה( אל האזור ה

ניקוז צינורות המים והברזים יבוצע ישירות לתעלות ניקוז ייעודיות, ולא ישירות  (ח)

 אל הרצפה.

 זרימת מי קולחים תיעשה בתעלות סגורות, מהאזור הנקי לאזור המלוכלך. (ט)

 נקודות החשמל תהיינה מכוסות ואטומות, ומאובטחות נגד התחשמלות. (י)

לניקוי בנקל. עוצמת התאורה  גופי התאורה יהיו מכוסים ומוגנים, וניתנים (יא)

 לפחות בכל נקודות העבודה. LUX300 תהיה ברמה מספקת, ובשיעור של 

 חלד בלבד.-כל הציוד בבית הנחירה יהיה עשוי ממתכת אל (יב)

 בבית הנחירה יהיה ציוד נייד לניקוי וחיטוי המבנה בלחץ מים ובקיטור. (יג)

שנפחם יספיק להיקף מעלות צלזיוס כך  4עד  0-בית הנחירה יכלול חדרי קירור מ (יד)

שני ימי נחירה, ואשר יחידות הקירור שלו מסוגלות להוריד טמפרטורות 

שעות. בכל חדרי הקירור יותקן  12מעלות צלזיוס תוך  8עד  4-הטבחות מ

 טרמומטר תקני, שמאפשר לראות את הטמפרטורה בלי פתיחת הדלתות.

בכל עת  בתוך בית הקירור יותקן תא הקפאה בגודל מתאים, שבו תשרור (טו)

 מעלות צלסיוס מתחת לאפס לפחות. 10טמפרטורה של 

 חצר בית המטבחיים: (4)

תהיה מגודרת מכל צדדיה עם שער כניסה, כשהיא נעולה למניעת כניסת בעלי  (א)

 חיים )כלבים, חתולים וכו'(, ורכבים שאינם מאושרים לכניסה.

בים בכניסה לבית הנחירה, לפני או אחרי השער, ייבנה בור טבילה למעבר רכ (ב)

 בזמן התפרצות מחלה )כמו פה וטלפיים(.

 תהיה סלולה כולה, ובעלת שיפועים המבטיחים ניקוז מי שטיפה. (ג)

 בשטח החצר ימוקמו האזורים הבאים: (ד)

 ימי נחירה.ות לקליטת והמתנת בעלי חיים לשני מכלאות מוצלות ומאוורר (1

משטח ייעודי קשיח עשוי מבטון לשטיפת וחיטוי רכבים, המצויד בצינור  (2

 מים בלחץ וקיטור למטרה זו, והמחובר למערכת הביוב המרכזית.

 עמדות ומדורים בבית הנחירה: (5)

תהיה עם קירות מצופים חרסינה עד לתקרה. ממדור זה תועברנה  -עמדת נחירה  (א)

הבהמות בתלייה לעמדות הורדת הראש, הרגליים, פשיטת העור, הוצאת חלקי 

 פנים, ביתור הגופה והעברת הטבחה לצינון.

( לעיקור הסכינים והשתולים )שני sterilizatorכל עמדה יותקן סטריליזטור )ב (ב)

מעלות  82סכינים בצבעים שונים(, עם מים חמים בטמפרטורה של לפחות 

 צלזיוס. 

תכלול כפפות לטקס או שקיות ניילון לסגירת  -עמדת הוצאת חלקי פנים  (ג)

 הרקטום, המקובלות על השירותים הווטרינריים.

 בעמדת הבדיקה הווטרינרית יותקנו המתקנים הבאים:  (ד)
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 טיפת ידיים.כיור וברז מים קרים וחמים לש (1

 לחן לרישום ידני לפסילות ואבחנות.שו (2

 מחשב. (3

 לוקס. 800מתקני תאורה בעוצמה של  (4

 ולה או מסוע להפרדה ופינוי פסדים.מכ (5

 סטריליזטור. (6

אחרי ביתורה, שתמנע את זליגת מי השטיפה  תוקם מנהרה לשטיפת הטבחה (ה)

 המזוהמים מהטבחה הנקייה שעברה שטיפה.

רו חדרי הקירור, שתחובר למחשב הנמצא בחדתותקן מערכת בקרת טמפרטורה ב (ו)

 של הרופא המפקח.

תוקם עמדה לריכוז ואריזת חלקי פנים האכילים לאחר ניתוקם מהטבחה, כולל  (ז)

אברי הפנים עם כניסת מים קרים בצד  חלד, לצינון-מצנן או אמבט מפלדת אל

 אחד וניקוזם בצד השני באלכסון.

 בבית הנחירה יוקמו מדורים נפרדים לאריזה ומשלוח התוצרת. (ח)

יוקם חדר ייעודי סגור במנעול לאחסנת המלח, שהגישה אליו מותרת לאחראים  (ט)

 בלבד.

נים יוקם מדור נפרד לאחסון חומרי אריזה חד פעמיים )כגון: קרטונים, ניילו (י)

 שונים, מגשיות(.

יוקם מדור נפרד להחזקת חומרי ניקוי וחיטוי והדברה, וכמו כן מקום נפרד  (יא)

 לאחסון ציוד הניקוי.

בבית הנחירה יהיו: חדרי אוכל, מלתחות ושירותים לעובדים, בגודל ובכמות  (יב)

המתאימה למספר העובדים. פתח מתקנים אלה לא יופנה ישירות אל מדורי 

 פרוזדור מבדיל. העיבוד, אלא באמצעות

יוקצה אזור ייעודי לאספקת ציוד נקי לעובדים בתחילת העבודה, ומקום ייעודי  (יג)

 לאחסנתו במהלך ההפסקות.

מחסום סניטרי יותקן בכל הכניסות אל כל אחד מאזורי הייצור )אגף הפתיחה,  (יד)

 אגף פירוק, אריזה(.

וחמים,  חדר עבודה נפרד יוקצה עבור הפיקוח הווטרינרי ובו כיור מים קרים (טו)

 שולחן עבודה, ארון, טלפון ומחשב בעל חיבור לאינטרנט.

 בבית הנחירה תהיה עמדה נפרדת לרחיצת פלסטונים, עגלות ודולבים. (טז)

משטח העמסת התוצרת המוגמרת יהיה מנוקז ובעל שיפוע מתאים, והגישה אליו  (יז)

 תהיה דרך דלת הנסגרת אוטומטית.

אטומים בכמות מספקת להכלת ד במכלים מיוחדים תקינים ובית הנחירה יצוי (יח)

כל כמות הפסדים עד לפינויים, וכשהם במצב תקין. המכלים יהיו ממתכת בלתי 

מחלידה עם מכסה הנסגר במנעול, וביניהם מכלים ניידים לצורך איסופם, כפי 

 שיאשרם המנהל. המכלים יועמדו על גבי משטח מנוקז, שניתן לרחיצה וחיטוי.

ולהקפיא טבחות, יבקש בעל העסק מראש בכל בית נחירה שמתכוון לפרק  (יט)

 אישור הקפאת הבשר.
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מעלות צלזיוס במשך כל שעות  16הטמפרטורה בכל אגפי הייצור לא תעלה על  (כ)

 הפעילות.

בעל העסק יבצע את כל התיקונים, לרבות הוספת ציוד, מבנים ומתקנים, בציוד  (6)

ובדרכי הגישה בבית הנחירה, הדרושים לשם הפעלתו התקינה, בהתאם להוראות 

 ידי המנהל. -ולמועד שייקבעו על

בעל העסק יקים בבית המטבחיים מבנה מיוחד לצורך תצפית בבהמות לפני נחירה  (7)

 קים זאת מחוץ לבית הנחירה(.)אלא אם קיבל אישור לה

 ניקיון .4.2.7

אדם הנמצא בבית הנחירה או בתחום חצר בית הנחירה, וכן המוביל בשר מבית  (1)

 .1הנחירה, ילבש בגדי עבודה וישמור על ניקיון אישי, כפי שנקבע בנספח 

מכשירים המשמשים לנחירת חזיר ולטיפול בבשרו יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד,  (2)

 .2בהתאם להוראות נספח ינוקו, ויוחזקו 

בית הנחירה יוחזק במצב נקי, ויקוימו בו סידורי גהות ותברואה בהתאם להוראות  (3)

 .3שבנספח 

פי ימי הנחירה. צוות העובדים יתודרך בנושא -בבית הנחירה תיקבע תכנית ניקיון על (4)

גהות וניקיון באופן שגרתי. בבית הנחירה יימצאו המתקנים, הציוד, ומלאי חומרי 

 .3י וחיטוי המפורטים בנספח ניקו

 עובדים .4.2.8

בעל העסק יעסיק עובדים רק לאחר שעברו הכשרה בנושא בטיחות מזון והרחקת  (1)

סיכונים בקשר למזון המופק בבית הנחירה, במספר ובכושר מספיק לאחזקתו 

 ולהפעלתו התקינה של בית הנחירה.

ריהם לביצוע בעל העסק יתאים את מספר העובדים בבית הנחירה ואת הכשרתם וכישו (2)

 פי הוראות המנהל.העבודות בבית הנחירה, מיידית, על היעיל של 

 טיפול בבשר שנפסל ובפסדים .4.2.9

בשר בהמה הנגועה באחת המחלות: גמרת, כלבת, דבר החזירים, וכל מחלה אחרת  (1)

 שנקבעה בהוראות המנהל, יועבר למכון כילוי או למטמנה מאושרת בלבד.

כל או לשימוש אחר בהתאם להוראות הרופא שר ועורות של בהמה, שנפסלו למאב (2)

 הווטרינר, יועברו למטמנה מאושרת או למכון כילוי. 

לא יוצאו פסדים ועורות משטח בית הנחירה לשם כילויים או העברתם למטמנה  (3)

 מאושרת, אלא באישור מאת הרופא הווטרינר.

למטרה זו, פי האישור תיעשה אך ורק בכלי רכב מיועד ומותאם הובלת הפסדים על  (4)

 ובדרך שתמנע נזילת דם, מיצים והפרשות.

המנהל רשאי להתיר העברת פסדים לצרכי מדע, מחקר או לכל מטרה מיוחדת ובכל  (5)

חולות באחת מהמחלות אמצעי העברה מתאים שהוא ימצא, ובלבד שלא יהיו מבהמות 

 (.1.)4.2.9שפורטו בסעיף 

עדים למאכל אדם למטרה בעל העסק או מי מטעמו לא ישתמש בפסדים שאינם מיו (6)

 תעשייתית כלשהי, אלא לאחר שקיבל אישור לכך מהמנהל.
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-ד במכלים מיוחדים במספר מספיק ובמצב תקין, בנויים ממתכת אלבית הנחירה יצוי (7)

חלד עם מכסה הנסגר במנעול, וביניהם מכלים ניידים, לצורך איסוף הפסדים, בהתאם 

 להנחיות המנהל.

בה בנושא פסדים, המופיעים הוראות המשרד להגנת הסביכל האמור לעיל הוא בנוסף ל (8)

 .3.10סעיף  3בפרק 

 נחירת חזירים .4.2.10

בעל העסק לא יאפשר כניסת בהמות שאינן מיועדות לנחירה או בעלי חיים אחרים,  (1)

 לרבות גוויות ופסדים, לשטח בית נחירה.

בעל העסק לא יאפשר כניסת חזירים לאולם הנחירה, אלא לשם ביצוע פעולות הדרושות  (2)

 לשם נחירה מיידית.

בעל העסק או מי מטעמו לא יוציא ולא יתיר להוציא חזיר משטח בית הנחירה, אלא  (3)

 אם קיבל היתר לכך בכתב מאת רופא וטרינר ממשלתי.

שעות, למעט אם  12 -ל 3בין לא ינחר בעל העסק חזירים שלא שהו במבנה התצפיות  (4)

קיבל אישור לכך מאת הרופא הווטרינר לקיצור או הארכת תקופת ההחזקה. כמו כן, 

 לא יכניס בעל העסק חזירים למבנה התצפיות, אלא באישור הרופא הווטרינר.

ידי באותו בית נחירה לפני נחירתו על  בעל העסק לא יאפשר נחירת חזיר, אלא אם נבדק (5)

 .הרופא הווטרינר

מנהל בית הנחירה יקבע, בהודעה שתפורסם במקום בולט בשטח בית הנחירה, את  (6)

 עדים לנחירת חזירים בבית הנחירה.הימים והשעות המיו

בעל העסק לא יאפשר ביצוע נחירה אלא בנוכחות הרופא הווטרינר, בימים ובשעות  (7)

פי ועל  (,6.)4.2.10ידי מנהל בית הנחירה כאמור בסעיף -שנקבעו בהודעה שפורסמה על

 הוראות המנהל.

לא יוכנס חזיר לאולם הנחירה אלא אם האולם נקי, ולא נמצאים בו לכלוך או שאריות  (8)

 מנחירה קודמת.

לא תבוצע נחירת חזירים בבית הנחירה בשעות החשכה אלא אם קיימים באולמות  (9)

הנחירה, בחצרי ההמתנה ובדרכי הגישה לבית הנחירה מתקני תאורה מלאכותיים 

 לדעת המנהל. מתאימים

 ידי מכשיר חשמלי המיועד להימום חזירים.-בסמוך לנחירה יעבור החזיר הימום על  (10)

 המכשיר החשמלי להימום החזירים יתאים לסטנדרטים אלה: (11)

 ק"ג. 150לחזיר במשקל עד AMP  1.3 – 1.25-לא פחות מ (א)

לרבייה  )זכרים ואמהותק"ג  150-לחזיר במשקל מעבר ל AMP 3-לא פחות מ (ב)

 בסוף דרכן(.

 .HZ 50 -לא פחות מ (ג)

 בזרם חילופין. VOLT 220 - 250 (ד)

מיקום האלקטרודות לזרימת החשמל להימום הוא בין אוזן לעין, בשני הצדדים.  (12)

 אין להניח את האלקטרודות להימום חזירים מאחורי האוזניים או על הצוואר.

 שניות. 3-2 -הזרמת חשמל תימשך לא פחות מ (13)

 א כי מכשיר ההימום ייבדק מדי יום לפני תחילת העבודה.בעל העסק יווד (14)
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בעל העסק ידאג לתיקון מכשיר ההימום אם בבדיקה שביצע הרופא הווטרינר בבית  (15)

 מהחזירים שננחרו עם סימני הימום שאינו מספק.  1%הנחירה יימצאו מעל 

 מניעת צער בעלי חיים: (16)

 חזיר ונחירתו ישתמש במכשירים המיועדים, לכך וינקוט אדם העוסק בהימום (א)

 בשיטות שיקטינו צער וכאב מהחזיר.

בעל העסק או מי מטעמו לא יכניס לאולם הנחירה מספר חזירים יחדיו, אלא  (ב)

 כל חזיר בנפרד, ויקפיד למנוע מצב בו חזיר חי רואה חזיר אחר בעת נחירתו. 

שניות לאחר  15 -נחירה תתבצע דרך חיתוך עורקי וורידי הצוואר, לא יאוחר מ (17)

 דקות. 5 -הימום החזיר. זמן הדימום שלאחר הנחירה לא יפחת מ

תוכנס הטבחה לבריכת מים חמים,  10.17מיד לאחר דימום החזיר כאמור בסעיף  (18)

 מעלות צלזיוס. 60שהטמפרטורה שלהם תעלה על 

ס למתקן הסרת שערות ושריפתן במבער )ברנר(, המותקן לאחר הנחירה החזיר יוכנ (19)

בצע שטיפה של הטבחה בתוך המתקן. מיד אחרי הסרת השערות ושריפתן, תת

 במתקן מסתובב.

ייעשו רק באולם הנחירה, ובמקומות נחירת חזירים, הסרת שערות וביתור הטבחה  (20)

 שיועדו למניעת זיהום צולב לטבחה.

 :סיבוב הטבחה להסרת שערות תתבצע (21)

 אחרי שטיפת הטבחה וניקוי מלכלוך. רק (א)

 מעלות צלזיוס. 60 - 55בטמפרטורה מבוקרת בין  (ב)

הפסדים, כולל המעיים והקיבות, יפונו ויועברו למכון כילוי או למטמנה מאושרת,  (22)

 .9בהתאם לסעיף 

חצאי החזיר שננחר יסומנו בבית הנחירה מיד לאחר הנחירה בסימן זיהוי אחיד לכל  (23)

וויות סימון עם ברקוד הניתן לזיהוי באמצעות סורק, ועם מספר חזיר, באמצעות ת

 נחירה רץ.

 חזירים אלא בנוכחות רופא וטרינר. לא תבוצע נחירת (24)

ידי הרופא הווטרינר מיד לאחר זיר שננחר ייבדק על בעל העסק חייב לוודא שכל ח (25)

 נחירתו, ובאותו בית נחירה שבו ננחר החזיר.

י הרופא הווטרינר, לא יהיה נוכח אדם שלא ידבעת בדיקת הטבחה המבוצעת על  (26)

 ידי המנהל.ידי הרופא הווטרינר או על -לכך על הורשה

קחה דוגמה לצורך בעל העסק יאחסן בבית קירור, על חשבונו, את הטבחה שממנו נל (27)

ידי רופא וטרינר. הטבחה תוחזק בקירור עד לקבלת תוצאות בדיקת מעבדה, על 

 הבדיקה.

לסימון הבשר בהתאם להוראות המנהל לשימוש הרופא בעל העסק יכין חותמות  (28)

הווטרינר בסימון הבשר. חותמת הבשר תהיה באחזקתו ובפיקוחו של הרופא 

 הווטרינר המפקח בלבד.

 הכנת חבילת בשר, מכירה ושיווק .4.2.11

בעל העסק לא ישווק בשר חזיר שננחר בבית הנחירה, אלא אם נמצא מתאים למכירה  (1)

ידו בלבד בחותם הכולל את המילים "בדוק -לאחר בדיקת הרופא הווטרינר, וסומן על
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והותר", וציון בית הנחירה שבתחומו בוצעה הנחירה. הבשר יסומן במספר טבחה 

 די קורא ברקוד.יקוד הניתן לזיהוי על ומספר נחירה באמצעות בר

בעל העסק לא ישווק בשר חזיר שננחר בבית נחירה, ונמצא בבדיקת הרופא הווטרינר  (2)

כבלתי ראוי למכירה, או טעון בדיקה נוספת כדי לעמוד על מידת התאמתו למכירה. 

מיד לאחר בדיקתו הראשונה של הרופא הווטרינר יסומן הבשר בצורה ברורה 

ין בית הנחירה שבתחומו יקה נוספת", ויצוול" או "טעון בדובולטת במלים "פס

 בוצעה הנחירה.

פי סעיף העבירו למטמנה או למכון כילוי על בעל העסק ידאג לפנות בשר שנפסל, ול (3)

4.2.9. 

בעל העסק לא יאפשר הוצאת בשר גולמי מתחום בית הנחירה לצורך מכירתו, אלא  (4)

 לאחר שעבר אחד התהליכים המפורטים להלן:

 .מעלות צלזיוס לפחות מעל לאפס 8ל צינון לטמפרטורה ש (א)

 מעלות צלזיוס לפחות מתחת לאפס. 18הקפאה לטמפרטורה של  (ב)

בעל העסק לא יכין חבילת בשר בבית נחירה ולא ימכור חבילת בשר שהוכנה בבית  (5)

ידי המנהל -ייתי שאושר ככזה עלהנחירה, אלא אם בית הנחירה הוא בית נחירה תעש

, וחבילת 1964-לי חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"דלתקנות מחלות בע 75פי תקנה על 

הבשר עומדת בכל האמור בהוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בשר טחון(, 

, או צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בשר טחון חי מתובל(, 1975-התשל"ו

 פי העניין.להלן )צווי הפיקוח(, על  1975-והתשל"

 כחות רופא וטרינר.הכנת חבילת בשר תיעשה אך ורק בנו (6)

בעל העסק לא יכין חבילת בשר בבית נחירה אלא במבנה, שהטמפרטורה בו אינה  (7)

נן יחולו מעלות צלזיוס מעל לאפס, ואולם על חבילת בשר טחון מצו 14עולה על 

 פי העניין.הוראות צווי הפיקוח, על 

פעולות בשר שפורק, בותר לבתרים ולא נארז בחבילות יוחסן, מיד לאחר שבוצעו בו  (8)

שעות, בחדר קירור, שהטמפרטורה שבו  24הפירוק והביתור, משך לא יותר מאשר 

 מעלות צלסיוס מעל לאפס. 2אינה עולה על 

-חבילת בשר, למעט חבילת בשר טחון מצונן שקוימו לגביה הוראות צווי הפיקוח, על (9)

 פי העניין, וחבילת בשר מצונן, יוקפאו בחדר הקפאה מהירה מיד לאחר אריזתן,

 לטמפרטורה שלא תעלה על המפורט להלן:

 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. 18 -חבילת בשר טחון קפוא  (א)

 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. 12 -ן חבילת בשר קפוא שאינו טחו (ב)

-בעל העסק יארוז חבילת בשר אך ורק בהיקף, בשיטה ובחומרי אריזה שיאושרו על (10)

 ידי המנהל.

 יצויינו פרטים אלה:לכל חבילת בשר תילווה תווית, ובה  (11)

 ל בו הוכנה חבילת הבשר ושם המפעל.מקום המפע (א)

 הבשר או מספר סימון אצוות הייצור.תאריך הכנת חבילת  (ב)

 בהתאם להנחיות המנהל. -הוראות להחזקה ושימוש בבשר  (ג)
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בשר, או סימן זיהוי שם הרופא הווטרינר האחראי לפיקוח על הכנת חבילת ה (ד)

 ידי המנהל.שלו שאושר על 

תצורף לכל חבילת בשר באופן שלא ניתן להורידה בקלות, ושניתן יהיה  התווית (12)

 לקרוא את הכתוב בתווית מעל פני החבילה בעוד הבשר ארוז בה.

מפרט זה, הוראות על אריזה של חבילת בשר טחון מצונן יחולו, נוסף על האמור ב (13)

 פי העניין.צווי הפיקוח, על 

, אלא אם כן היא חבילת בשר טחון לא יוציא אדם חבילת בשר מהמבנה שהוכנה בו (14)

פי העניין, חבילת בשר מצונן או ימו לגביה הוראות צווי הפיקוח על מצונן, שקוי

פי מפרט זה, וכל חלק שבה מצוי בטמפרטורה שאינה -חבילת בשר שהוקפאה על

 (.9.)4.2.11על הטמפרטורה שנקבעה לסוגה בסעיף עולה 

יועבר  (,13.)4.2.11( עד 5.)4.2.11 יםכל בשר מפורק שהוכן בהתאם להוראות סעיפ (15)

רק בליווי תעודה ווטרינרית, שמולאה ונחתמה בידי הרופא הווטרינר. התעודה תוכן 

העתקים. המקור יימסר בידי נהג המכונית שבה מועבר הבשר למקום  2-במקור ו

היעד, העתק שני יישלח לרופא הווטרינר של הרשות המקומית, והעתק שלישי בידי 

 תעודה.מוציא ה

ידי ה ללא תעודה וטרינרית שהונפקה על בעל העסק לא יוציא בשר מבית הנחיר (16)

ירה ובין לרשות הרופא הווטרינר של בית הנחירה, בין לרשות שבה נמצא בית הנח

 אחרת.

 נספחים .4.2.12

 הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי. - 1נספח  (1)

 הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה. - 2נספח  (2)

 הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית הנחירה. - 3נספח  (3)

 הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית נחירה תעשייתי. - 4נספח  (4)

 

 הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי - 1נספח 
 

 בגדי עבודה לעובדים בבתי נחירה יכללו: .1

לחיטוי או סינר, סרבל, מעטה ראש ומגפי גומי, ויהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי,  

 בגדי העבודה(. -לכביסה )בד, גומי פלסטיק( )להלן 

 בגדי העבודה יהיו נקיים, שלמים או מתוקנים כראוי. .2

לפני התחלת העבודה יוחלפו הבגדים הרגילים בבגדי עבודה, במלתחה מיוחדת בבית הנחירה.  .3

 לאחר סיום העבודה בבית הנחירה יונחו בגדי העבודה במלתחה.

מי יש לנקות היטב אחרי העבודה במים חמים, בעזרת מברשת קשה ובחומר חיטוי מגפי גו .4

ידי המנהל. בשעת הצורך גם לטבלם בתמיסת נתר מאכל )סודיום -וניקוי המאושרים על

 .0.5%הידרוקסיד( בריכוז 

 הרופא הווטרינר יקבע אם הבגדים הם נקיים וראויים לשימוש. .7

פי -בון ובמברשת לפני התחלת העבודה, במשך העבודה עלהידיים תנוקינה במים חמים, בס .8

 הצורך ולאחר סיום העבודה. הידיים תנוקינה כאמור גם לאחר עשיית הצרכים בחדר השימוש.
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בכל מקרה של מגע בטבחה נגועה במחלה מידבקת או במוגלה או בכל הפרשה אחרת, יש  .9

 -את שאר חלקי הגוף החשופים ובשעת הצורך גם  -להפסיק את העבודה ולרחוץ את הידיים 

-במים חמים, בסבון ובעזרת מברשת, ולאחר מכן לטבול אותם בחומר ניקוי וחיטוי מאושר על

 ידי המנהל.

 

 הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה - 2נספח 
 

מכשירי עבודה( יהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי,  -סכינים, גרזנים ומסורים )להלן  .1

וי. הנדנים להחזקת הסכינים יהיו ממתכת בלתי מחלידה, ובצורה הניתנת לניקוי הרתחה וחיט

 מושלם.

 מכשירי עבודה יוחזקו במצב נקי בקביעות. .2

מכשירי עבודה שזוהמו מטבחת חזיר נגוע, לרבות מוגלה והפרשות אחרות, מן ההכרח לנקותם  .3

 ולחטאם מיד, ואין להמשיך להשתמש בהם אלא לאחר שחוטאו.

ידי רחיצתם במים חמים וסבון, והחזקה לאחר -ניקוי וחיטוי של מכשירי העבודה ייעשה על .4

 מכן בסטריליזטור.

 

 הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית הנחירה - 3נספח 
 

לפני התחלת הנחירה יהיה בית הנחירה על קירותיו, רצפותיו וכל מתקניו נקי לחלוטין. בכל  .1

בעת העבודה, יש לנקותם בזרם מים ובחומר ניקוי  פעם שהרצפה או הקירות נתלכלכו

 וחיטוי מאושרים, ובמברשת בעת הצורך.

ידי -אחרי הנחירה יש לנקות את בית הנחירה על כל מתקניו ואת המכלאות באופן יסודי על .2

שטיפה בזרם מים חזק, בהקצפה ובחומר הקצפה הכולל בו חומר לניקוי וחיטוי, ומאושר 

 הוטרינריים.ידי השרותים -על

כל פסולת וכל פרש חזירים יש לאסוף מיד לתוך מכלים סגורים, ולהעבירם לבור הזבל או  .3

 למכון כילוי.

המקררים, ציוד ההכשרה וציוד האריזה ינוקו ויחוטאו בחומרים המאושרים על   .4

 השירותים הווטרינריים.

העמודים בתמיסה לאחר הניקוי המכני יש לחטא את האולמות, הרצפות, הקירות, הציוד ו  .5

או קלציום היפוכלוריט מסחרי  10%של תרכובת כלורית )סודיום היפוכלוריט מסחרי 

 ליטר מים, או בכל חומר אחר שיקבע המנהל. 24(, בתערובת של ליטר חומר על 10%

 בכל בית נחירה יימצאו:  .6

מים נקיים בכמות מספקת לניקוי המבנים, מכשירי העבודה, הבגדים ולצרכים  .6.1

 ם של העובדים;האישיי

 מתקן לאספקת מים חמים בכמות מספקת לכל הצרכים של חיטוי וניקוי; .6.2

 מתקן להגברת לחץ המים בצינורות לשטיפת הבניינים )בוסטר(; .6.3

 מתקן קיטור; .6.4

 מחסן לחומרי חיטוי וניקוי עם מלאי של חומרים וציוד )מגבות, מכלי ניקוי(  .6.5

 ידי הממונה או השירותים הווטרינריים.-שאושרו על   
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 הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית נחירה תעשייתי - )הגדרות( 4נספח 

 

 בית נחירה תעשייתי ייבנה, יצוייד ויעמדו לרשותו מתקנים כמפורט להלן:

הרצפות, הקירות, התקרות והדלתות ייבנו מחומרים בלתי חדירים לחרקים ומכרסמים,  .1

 ומחומרים הניתנים לניקוי יסודי בקלות, והרצפה תהיה בלתי חדירה לרטיבות.

התאורה תהיה טבעית או מלאכותית, בדרך שתובטח העבודה התקינה בבית הנחירה  .2

 ובסביבתו.

ידי רשות מוסמכת של משרד הבריאות, בהתאם לתקנות -מים יסופקו ממקור מאושר על .3

 .2013 –שתייה ומתקני שתייה(, התשע"ג בריאות העם )איכותם התברואית של מי 

 ברזים, צינורות וברזי מקלחת תלויים יותקנו במספר הדרוש להחזקת נקיון שוטף במקום. .4

מים חמים יסופקו ללא הגבלה לאולמי בית הנחירה ולמלתחות, וכן יותקן מתקן לשטיפה  .5

 באדים חמים.

( המתאימה לנחירת חזירים, עם sectio jugularesבית הנחירה יצוייד במערכת הימום ונחירה ) .6

מעבר לנקודת הימום, מחסום לביצוע הימום, שיפוע להחלקת חזירים מהוממים ועמדת נחירה 

 עם ניקוז דמים. 

 תותקן מערכת פסים לתליית הטיבחות לכל אורך שלבי הטיפול בבשר עד אחסונו. .7

 יותקנו מערכות תליית טיבחות המונעות בכוח חשמל. .8

קנו באולם הנחירה עם משפכים מותאמים לשליחת הכרסים, הקיבה פתחים מיוחדים יות .9

 והמעיים, והרגליים, אם נפרדו מהטבחה לאגפים נפרדים.

 מסורים חשמליים לביתור הטבחה יופעלו במספר המתאים לכושר הפעולות.  .10

 כל הציוד הממונע בבית הנחירה יותקן ממתכת בלתי מחלידה.  .11

 ה בלתי פוסקת של האוויר בבית הנחירה ואל מחוצה לו.תורכב מערכת אוורור, שתבטיח זרימ  .12

יותקן אגף חדרי קירור לצינון, להקפאה ולאחסון, שכושר קליטתו יהיה מספיק לקליטת   .13

 תוצרת שבוע ימים.

 תותקן מערכת מיזוג אוויר לחדרי פירוק הבשר ואריזתו.  .14

 במחלה. ייבנה מבנה מיוחד לנחירת חזירים נגועים, או אחסון טיבחות חשודות  .15

ייבנו תאים או חצרות בשטח בית הנחירה, בעלי כושר קליטה של חזירים לשני ימי נחירה   .16

 לפחות.

 יותקן מתקן לניקוי וחיטוי כלי רכב.  .17

 תיבנה מכבסה לניקוי בגדי העובדים.  .18

לרשות בית הנחירה יעמדו כלי רכב במספר מספיק, שבית קיבולם בנוי עם דפנות, רצפות, גג,   .19

סנטימטרים משעם, או מחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות,  8ד בעובי של לפחות דלתות בידו

עם מערכת תלייה ממתכת בלתי מחלידה, לתליית טיבחות וחלקי טיבחות ובשר. כלי הרכב יהיו 

מעלות  2-מצויידים במערכת קירור מכנית אוטומטית להחזקת טמפרטורה של לא יותר מ

 ומצויידים בקשר אלחוטי עם בית הנחירה. צלזיוס בכל עת הימצא בהם הבשר,

בית הנחירה יעמוד בכל התנאים הנוספים לאישור בית נחירה כבית נחירה תעשייתי, כמפורט  .20

 להלן:



 

60 

 

 :תשתיות

 אספקת חשמל סדירה ומספקת, עם חיבור ישיר מחברת חשמל. .א

 ניקוז תקני וחיבור למערכת הביוב המרכזית. .ב

 של בית הנחירה עם משפך, לפינוי פסדים. פתח נפרד ומרוחק, שיימצא בצד הנגדי .ג

 פתח נפרד בצד הנגדי של בית הנחירה להוצאת עורות. .ד

 מעבר סניטרי לכניסת עובדים לאולם הנחירה. .ה

 ניקוז תקני באולם הנחירה. .ו

 מים חמים.  .ז

 מערכת אוורור. .ח

 מתקן פינוי דם. .ט

 מתקן לפינוי מי מלח. .י

 ידי חשמל.-מערכת תליית טבחות המונעת על .יא

 יטת עור.במות לפש .יב

 משטח לניקוי וחיטוי רכבים, המחובר למערכת הביוב המרכזית. .יג

 חדרי קירור מספיקים לכמות הנחירה. .יד

 חדר הקפאה. .טו

 חדר סניטרי לבהמות בהמתנה, שנשלחו מהן דוגמאות למעבדה. .טז

 חדר אחסנה לחומרי חיטוי וניקוי. .יז

 מלתחות וכלים סניטרים. .יח

 חדר הלבשה תקני לעובדים ולמדריכים. .יט

 לעובדים. חדר אוכל .כ

 מעבר סניטרי מכני. .כא

 כוח אדם

 ווטרינריים מפקחים קבועים. .כב

 צוות עובדים קבוע. .כג

 ציוד קבוע

 צי רכב קירור מספיק להובלת הבשר. .כד

 מערכת סימון ומעקב ממוחשבת אחר הנחירה והטבחות. .כה

 מסור חשמלי לביתור הטבחה. .כו

 מסור חשמלי לביתור הרגליים. .כז

 גנרטור חירום. .כח

 ציוד מתכלה

 בגדים ומגפיים.מלאי של  .כט

 מלאי של חומרי חיטוי וניקוי. .ל
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 בית שחיטה לעופות .4.3

 ןהוראות חוק הנוגעות לעניי .4.3.1

 .1985-פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה (1)

 .1960-תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, תש"ך (2)

 .1976-, תשל"זן החי )מוצרי עוף(תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מ (3)

 .2000-תקנות מחלות בעלי חיים )מניעת שאריות ביולוגיות(, התש"ס (4)

 .2011-תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת עופות(, תשע"ב (5)

 .2013-תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני שתיה(, התשע"ג (6)

 הגדרות .4.3.2

 -בפרק זה 

בעל בית השחיטה, מחזיקו או מפעילו, שותף פעיל, מנהל,  - אחראי על בית השחיטה (1)

 ת או עובד אחראי אחר בבית השחיטה.מנהל חשבונו

 כבד לאחר ניתוק כיס המרה והרחקתו, לב לאחר הרחקת -של עוף  -אברים פנימיים  (2)

נו, טחול, כולם לאחר הקרום החיצוני, קורקבן לאחר הרחקת הקרום הפנימי ותכ

 ורוחצו כהלכה.שנוקו 

 ק או כל אריזה אחרת, ציפוי וכסוי.לרבות ארגז, פחית, אריג, פלסטי -אריזה  (3)

-קנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, תש"ךכל בדיקה בהתאם לת -בדיקה  (4)

 והתזונתית של המצרך בזמן הבדיקה. , אשר תבטיח איכותו התברואתית1960

עסק כל אחד מאלה: המחזיק בעסק או בנכס בו מצוי העסק; בעל רישיון ה -בעל העסק  (5)

 .תו, בפיקוח או בניהולו פועל העסקאדם שבהשגח, או מבקש הרישיון לפי העניין

עוף שחוט או חלק מעוף שחוט, אשר ממנו הורחקו כל הנוצות, השערות,  -בשר עוף  (6)

הרגליים, הראש, בלוטות השומן, הקנה, הוושט, המעיים, איברי המין של מטילות 

 ר מיועדים לבישול ללא עיבוד נוסף.ותרנגולים וריאות, ואש

עוף או על גבי סרט  על גבי אריזת מוצרי -באופן שאינו חודר למצרך  -סימון  -הטבעה  (7)

 הדפסה, בדרך שאינה ניתנת למחיקה. חותם )פלומבה(, לרבות

ין תקנות מחלות בעלי ימנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיך לענ -המנהל  (8)

 כולן או מקצתן. 1960-לעופות( תש"ךחיים )בתי שחיטה 

עוף, המפורטת הרמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בבשר  - הרמה המרבית (9)

ברשימה שקבע מנהל השירותים הווטרינריים, בהסכמת מנהל שירות המזון במשרד 

הבריאות, כפי שתעודכן מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור בספרית המכון 

דגן, בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים -הווטרינרי  בשירותים הווטרינריים בבית

 .2000-ת שאריות ביולוגיות(, התש"ס)מניע

כל פעולה הנעשית בעוף מעת הגיעו לבית השחיטה ועד לאחר שחיטתו וכל  -ייצור  (10)

פעולה הנעשית במצרך, לרבות הכשרה, עיבוד, הפקה, הכנה והתקנת מזון, שינוי 

 בחינה אחרת, מזיגה, אריזה וסימון.מבחינת הצורה, הטיב, האיכות או מכל 

 של עופות שלדעת המנהל ניתןהמספר המקסימאלי  -לגבי בית שחיטה  -כושר קליטה  (11)

 לשחטם ביום אחד באותו בית שחיטה.

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/79607987-2668-45EE-B5CB-1E2AAC5692A4/0/pkudat_mahalot_baaly_haim_1985.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/EAF8AE50-7D7B-4532-ADC7-907B14F87B14/0/תקנותמחלותבעליחייםבתישחיטהלעופותתשך1960.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/02D6F53B-608C-4393-8420-1944A120926B/0/תקנותמחלותבעליחייםמניעתשאריותביולוגיותתשס2000.doc
http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/19EC6CF1-3971-4ED2-A755-D79EEAB390FF/0/takanot_tsaar_baaley_haim_hagana_ofot_2011.doc
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/6630A3E3-64A8-42B3-95A1-15DE3AB68F8F/0/takanot_btiut_mey_shtia_2013.doc
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כלי רכב המיועד להובלת מצרכים בלבד, המצויד במיתקן קירור תקין בעל  -כלי רכב  (12)

מעלות  4ת מצרך קפוא, ושל צלזיוס אם הוא מיועד להובל °18כושר קירור של מינוס 

במכשיר למדידת  אם הוא מיועד להובלת כל מצרך אחר, וכן המצוידצלזיוס 

מתאים טמפרטורה הניתן לקריאה נוחה מחוץ לכלי הרכב, ושארגזו יהיה מבודד בידוד 

 לשמירת הטמפרטורות האמורות.

חלד, אשר בתוכו -אל-כלי קיבול העשוי מפלסטיק בלתי רעיל, או ממתכת -מכל  (13)

 או למכירה בסיטונות או בקמעונאות.נארזים מצרכים ומוצרי עוף למשלוח, להצגה 

 בשר עוף ואיברים פנימיים. -מצרך  (14)

שחיטת עופות, מריטת נוצות מן עוף מקום שבו מבוצעות פעולות אלה:  -בית שחיטה  (15)

 ואי, לרבות חצרות ומבני העזר שלו.השחוט, הוצאת האיברים ממנו ופעולות לו

 גינאה, שלו ופסיון מכל מין הודו, יונה, ברבור, עוף-תרנגול, אווז, ברווז, תרנגול -עוף  (16)

 וגיל.

ושלמים עוף לאחר שחיטתו ומריטתו, כאשר ראשו, רגליו וקרביו תקינים  -עוף שחוט  (17)

 וטרם הורחקו.

לקל, רקוב, מלוכלך, מסריח, עוף או מצרך נגוע במחלה, מנוון, פגום, מקו -פסדים  (18)

בתנאים בלתי סניטריים, מכיל חומרים רעילים או מקולקלים או מכיל חומר מיוצר 

מר מוסף או צבע העלולים לפגוע בבריאות אדם, או ארוז באריזה הדברה כימי או חו

 ם, או עוף שמת מסיבה שאינה שחיטה.העלולה לפגוע בבריאות אד

כל מן הגוף המרוט, המלחתו, ניתוק חלקי גוף ואיברים שאינם למא -פעולות לוואי  (19)

 וחלקים, אריזתו, קירורו והקפאתו. בשר העוף לנתחיםפירוק 

לתקנות מחלות בעלי חיים )בתי  23שמונה על ידי המנהל לפי תקנה  מי -פקח וטרינרי  (20)

 , לגבי בית שחיטה מסוים.1960-ש"ךשחיטה לעופות(, הת

 כונות, מכשירים, כלים וכלי קיבול.לרבות מ -ציוד  (21)

ושט, זפק, קורקבן, מעיים, קנה, ריאות, לב, כבד, טחול, כליות,  -של עוף  -קרביים  (22)

 ם, בלוטות השומן, ציפורניים וראש.המין, חלמוני ביצי-אברי

רופא וטרינר עובד רשות מקומית או עובד תאגיד סטטוטורי  -רופא וטרינר מפקח  (23)

הנוגע לעניין ושאושר על ידי המנהל לביצוע פיקוח וטרינרי על בית השחיטה, בהתאם 

 .1960-)בתי שחיטה לעופות(, תש"ך לתקנות מחלות בעלי חיים

-ה בתקנות מחלות בעלי חיים )שאריות ביולוגיות(, התש"סכהגדרת -שארית ביולוגית  (24)

חומר הדברה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר מתכתי, הורמונים, חומרים  - 2000

דמויי הורמונים, אנטיביוטיקה, חומרים נגד תלוע, חומרים מרגיעים, או כל חומר אחר 

יה, באחת מן הרקמות או לרבות נגזרותיו, המשאיר שאריות בעוף בעת המתתו או אחר

 .האיברים שלו כתוצאה מטיפול או ממגע של העוף עם חומר כאמור

 שחיטת עופות למאכל אדם, לרבות הקזת דם מהם. -שחיטה  (25)

 תנאים מוקדמים .4.3.3

בעל העסק( בית שחיטה ללא קבלת הסכמה מראש מאת ראש  -לא יקים אדם )להלן  (1)

 הרשות המקומית, שבשטחה יקום העסק.
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ם בית שחיטה רק לאחר שקבל אשור על התוכניות שהוגשו על ידו מאת בעל העסק יקי (2)

 מנהל השירותים הווטרינריים )להלן היתר ההקמה(.

בעל עסק המבקש היתר הקמה של בית שחיטה יגיש למנהל בקשה בכתב ויצרף לה את  (3)

 כל אלה:

 שם הבעלים של בית השחיטה ומענו. (א)

 שם בית השחיטה ומענו. (ב)

 .1:1250של  תרשים סביבה בקנה מידה (ג)

  .1: 250תרשים המגרש בקנה מידה של  (ד)

 .1:100קנה מידה של תרשים מבנה המתקן על כל אגפיו ב (ה)

 עותקים הכוללת את הפרטים הבאים: 3-פרשה טכנית מודפסת ב (ו)

 בעל הכנף עבורו מוקמת הבית שחיטה.היקף מתוכנן לשחיטה יומית לפי סוג  (1

 אגפי הייצור ואגפים נלווים. (2

 והעיבוד.ציוד הייצור  (3

 רוט סוג הרצפה, קירות, תקרות וגג.סוג המבנה תוך פי (4

 רבות מקור המים והצריכה היומית.האמצעים לאספקת מים ל (5

  הליכי זרימת המוצר באגפים השונים.תהליכי הייצור בפירוט ת (6

 ושר על ידי השירותים הווטרינריים.שיטה ויעד מא -פינוי פסדים  (7

 מספר העובדים. (8

 ומספר ימי העבודה.ת פעילות המתקן שעו (9

 דרכי שינוע המוצר. (10

לאחר קבלת היתר ההקמה יגיש בעל העסק תכניות מפורטות על המבנה, מפרט טכני  (4)

 ותהליך זרימה של התוכנית.

בעל העסק לא יפעיל בית שחיטה אלא לאחר שהמנהל בדק את מתקניו ואישר בכתב  (5)

על ידו ולתנאי כי בית השחיטה נבנה במקום ובהתאם לתכניות ולמפרטים שאושרו 

היתר ההקמה, וקיבל היתר הפעלה לפי תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, 

 .1960-התש"ך

בית השחיטה יפעל רק לאחר שמונה לו לפחות רופא וטרינר אחד, שהוא עובד הרשות  (6)

המקומית או עובד תאגיד סטטוטורי הנוגע לעניין, לפיקוח וטרינרי על בית השחיטה 

כרופא וטרינר מפקח על בית השחיטה לאחר הסכמת מנהל השירותים  ואשר ישמש

 .1960-הווטרינריים לפי תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, התש"ך

בעל העסק ימלא את כל ההוראות בתקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(,  (7)

 , בכל האמור להקמה והפעלה של בית השחיטה.1960-התש"ך

 ודיווחרישום  .4.3.4

בעל העסק יבצע רישום מלא להיקף השחיטה היומי המתבצע בבית השחיטה בחלוקה  (1)

 לפי סוגי העופות השונים שנשחטים בבית השחיטה.

בעל העסק יוודא כי מתקיים רישום מלא של כל הממצאים הפתולוגיים והפסילות  (2)

 שנקבעו על ידי הרופא הווטרינר המפקח.
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הווטרינר המפקח תסקירים על פעולות בית השחיטה, בעל העסק חייב למסור לרופא  (3)

 דוחות, מסמכים ונתונים שונים על פעילות בית השחיטה, לפי דרישתו.

בעל העסק יספק למנהל השירותים הווטרינריים תחזית שחיטה שבועית מבעוד מועד,  (4)

 בהתאם להוראות המנהל.

שימת משקי בעל העסק חייב למסור לרופא הווטרינר המפקח בבית שחיטה את ר (5)

 24העופות מהם אמורים להגיע לבית השחיטה העופות המיועדים לשחיטה, לפחות 

 שעות לפני מועד השחיטה.

 תשתיות .4.3.5

 הנחיות כלליות: (1)

בעל העסק יקים את בית השחיטה על כל מדוריו, חדריו, מתקניו והציוד הדרושים  (א)

בנספח  למטרתו וייעודו, הבנויים והעשויים מהחומרים האמורים בהתאם לאמור

 ב.-חלק א ו 1

בעל העסק לא יקים או יפעיל בתחום בית השחיטה או בסביבתו מבנה או מיתקן,  (ב)

שהוא או שעלול להיות בו, מקור לזיהום, שלדעת המנהל עלולים לגרום לפסילת 

 מוצרי העוף והמצרכים המיוצרים בבית השחיטה.

ב תקין המאפשר בעל העסק חייב להחזיק את בית השחיטה, לרבות הציוד שבו, במצ (ג)

 עבודה סדירה וכן בתנאים סניטריים נאותים. 

בעל העסק חייב לבצע את כל התיקונים ו/או השיפוצים ו/או פעולות ההרחבה, אשר  (ד)

דרושים בבית השחיטה בהתאם להוראות המנהל, בתוך הזמן שקבע המנהל, ובכל 

כניות עת בו ימצאו ליקויים ואי התאמות בבית השחיטה לדרישות מפרט זה, לת

ולמפרטים שאושרו על ידי המנהל, לתנאי היתר ההקמה או היתר ההפעלה, ולכל 

 הוראה אחרת לפי כל דין הנוגע לעניין.

בעל העסק חייב למלא מידית אחר הוראות המנהל בדבר שימוש נכון ומתאים בבית  (ה)

 השחיטה במבנים, במיתקנים ובציוד כפי שנראה למנהל.

מ' לפחות מכל בית  500ו מבודדים ובמרחק של מבנה הבית שחיטה וחצרותיו יהי (ו)

 מגורים ו/או משק חקלאי.

מבנה בית השחיטה, ובכלל זה חלונות ודלתות בו, יהיה בעל איטום מוחלט כלפי  (ז)

 חוץ, באופן המונע לחלוטין חדירת בעלי חיים, מזיקים, ציפורים ונברנים לתוכו.

 (:1דורים בנספח בית שחיטה יכלול מדורים וחדרים אלה )פירוט והסבר למ (2)

 מדור להחזקת עופות לפני השחיטה. (א)

 מדור שחיטה. (ב)

 מדור מריטה. (ג)

 תיחה להוצאת קרביים.מדור פ (ד)

צינון  העופות  מדור צינון הכולל מתקנים לצינון במים קרים ו/או חדרי קירור ל (ה)

 באמצעות אוויר קר.

 מדור מוצרי עוף. (ו)

 מדור למשלוח תוצרת. (ז)

  מדור לאיסוף וטיפול בפסולת. (ח)



 

65 

 

 לאחסון מוצרים מצוננים.מדור  (ט)

 ור לרחיצה וחיטוי של רכב וכלובים.מד (י)

 תי שימוש.מלתחה, חדרי רחצה וב (יא)

 חדר משרד לרופא הווטרינר המפקח. (יב)

 מדור לחומרי אריזה. (יג)

ה. חדר זה יהיה סגור במנעול ותהא חדר להחזקת מלח במשחטות שמבצעות המלח (יד)

 גישה אליו רק לעובד האחראי לנושא.

 חיטוי והדברה.מדור לחומרי ניקוי,  (טו)

 מדור לרחיצת כלים וחיטויים. (טז)

 מדור שטיפת פלסטונים ובו מכונה לשטיפה וחיטוי הפלסטונים בקיטור. (יז)

 ציוד ותהליכי הייצור:  (3)

בלבד, הניתן לניקוי וחיטוי חלד -ציוד בית שחיטה יהיה עשוי כולו ממתכת אל (א)

 בנקל.

ה, בזרימה נכונה למפרט ז 2תהליכי הייצור יבוצעו בהתאם לפירוט המופיע בנספח  (ב)

 המונעת כל זיהום של המוצרים לרבות זיהום צולב.

 חצר בית השחיטה: (4)

חצר בית השחיטה תהיה מגודרת מכל צדדיה בגדר שלמה ותקינה, ובפתחה שער  (א)

כניסה סגור בכל עת בה פתיחתו אינה נחוצה. בעת פתיחת השער יקפיד בעל העסק 

ים )כלבים, חתולים וכו'( וכלי חי -וכל עובד מטעמו כי לא תתאפשר כניסת בעלי 

 כב בלתי מאושרים לשטח בית השחיטה.ר

חצר בית השחיטה תהיה סלולה כולה בחומר קשיח הניתן לשטיפה ולניקוי ובעלת  (ב)

 שיפועים המבטיחים ניקוז מי שטיפה.

 בשטח החצר ימוקמו: (ג)

סככה מוצלת ומאווררת להמתנת העופות לשחיטה, שיש בה אור בעוצמה  (1

 יטה על ידי הרופא הווטרינר המפקח.הבדיקה טרם השח מספיקה לביצוע

אזור לרחיצה וחיטוי כלובים עם ניקוז ראוי. בבית שחיטה בו מתבצעת שחיטה  (2

עופות ליום, או בבית שחיטה אחר אם הורה על כך המנהל,  5000 -של יותר מ

 זה מכונה מתאימה לשטיפת הכלובים. תוצב באזור

 ם בלחץ ובעל מתקן לחיטוי.נקודת מיאזור רחיצת כלי רכב עם  (3

שיח ומנוקז המאפשר מכל אטום לקליטת פסדים אשר ימצא על גבי משטח ק (4

 רחיצה וחיטוי.

 ניקיון .4.3.6

העובדים העוסקים בייצור בבית השחיטה יהיו לבושים בגדים הולמים וינהגו בהתאם  (1)

 .3להוראות נספח 

יטה, בעל העסק יחזיק במצב נקי את המכשירים המשמשים לייצור בבית השח (2)

הכלובים המשמשים להובלת עופות לבית השחיטה וכלי הרכב המשמשים להובלת 

מצרכים לבית השחיטה או ממנו, ויהיה אחראי לניקוים וחיטוים בהתאם להוראות 

 .4נספח 
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 ניקיון בית השחיטה: (3)

בעל העסק יחזיק את בית השחיטה במצב נקי, יקיים בו סדרי תברואה תקינים  (א)

 .5חיטויו, בהתאם להוראות נספח ויהיה אחראי לניקויו ו

בעל העסק יתקין בבית השחיטה סידורים, מיתקנים וציוד ויחזיק בבית השחיטה  (ב)

ויתר הוראות מפרט  5מלאי חומרי ניקוי וחיטוי, ככל הדרוש לקיום הוראות נספח 

 זה וכל הוראה אחרת לפי כל דין הנוגע לעניין.

יים, חדירת זבובים, חולדות, בעל העסק ימנע, תוך שימוש בכל האמצעים האפשר (ג)

עכברים ומזיקים אחרים, כניסת כלבים, חתולים וחיות שעשוע אחרות לחדרים 

 ולמדורים בהם נמצאים עופות חיים או שחוטים.

 לא תתחיל משמרת ייצור במדור כלשהו בבית השחיטה אלא אם הוא נקי ומחוטה. (4)

בעלי כישורים מתאימים בעל העסק יעסיק בבית השחיטה עובדים מתאימים  - עובדים .4.3.7

ובמספר הנדרש בהתאם להיקף הפעילות המתבצע בבית השחיטה לביצוע יעיל ונאות של 

 הייצור בבית השחיטה, על פי הוראות מנהל השירותים הווטרינריים.

 תנאי ייצור .4.3.8

לא יבוצע ייצור בבית השחיטה, אלא אם שורר בכל מקום בבית השחיטה אור  -תאורה  (1)

 בעוצמה מספקת.

לא תבוצע בבית השחיטה פעולת ייצור כלשהי אלא במדור  -ר במקום מתאים ייצו (2)

 ובמקום המיועדים ומתאימים לכך.

לא יישחטו ביום ייצור אחד מספר עופות העולה על כושר הקליטה של  -היקף הייצור  (3)

 בית השחיטה כפי שקבע המנהל.

שעות  10ה על אורך משמרת ייצור בבית שחיטה המייצר בשתי משמרות ייצור, לא יעל (4)

 שעות רצופות. 12רצופות, ובבית שחיטה המייצר במשמרת אחת, לא יעלה על 

בעל העסק לא יפעיל בית שחיטה אם לא ימצא בו צוות פיקוח וטרינרי במספר ובהיקף  (5)

שקבע המנהל לגבי אותו בית שחיטה. הוצאות העסקתו של הפקח שימונה מטעם 

 המנהל יוטלו על בעל העסק.

המבקש להגביר את היקף הייצור בשעות נוספות וחגים, חייב לקבל על כך בעל העסק  (6)

אישור מראש ובכתב מטעם המנהל, וזאת לאחר הגשת בקשה מתאימה בכתב זמן סביר 

 מראש.

בעל העסק חייב לנקוט את כל האמצעים למנוע הכנסה של בעלי חיים שאינם עופות  (7)

 המיועדים לשחיטה לשטח בית השחיטה.

פרד מכל חלק חלק של בית שחיטה שניתן לו היתר הפעלה יו -שחיטה  הפרדה של בית (8)

לא יהיו דלתות, שערים או פתחים אחרים בין בית השחיטה אחר של בית השחיטה: 

שניתן לו היתר הפעלה כאמור לבית שחיטה או מבנה אחר אלא בהסכמת המנהל 

 ובתנאים שיקבע המנהל.

 שחיטה .4.3.9

יטה אלא אם בידיו אישור לכך מאת הרופא לא יוציא בעל העסק עוף חי מבית השח (1)

 הווטרינר המפקח ובהתאם לתנאי האישור.

 בדיקת עופות וגופות:  (2)
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בעל העסק לא יעביר ולא יתיר להעביר עוף לבית שחיטה אם יש בבשר העוף, לרבות  (א)

 שארית ביולוגית מעל הרמה המרבית. בכבדו או בכלייתו,

צורפה אליהם תעודת בריאות לא יכניס אדם עופות לבית שחיטה אלא אם כן  (ב)

(, חתומה ביד רופא וטרינר ומגדל עופות; 6לעופות המיועדים לשחיטה )ראה נספח 

 מעת חתימתה בידי הרופא הווטרינר. שעות 144-תוקף תעודת הבריאות ל

עוף המובא לבית שחיטה ייבדק בשטח בית השחיטה לפני השחיטה ולאחריה על  (ג)

 ידי הרופא הווטרינר המפקח.

בדיקות מעבדה של עופות וגופות שנשלחו על ידי הרופא הווטרינר המפקח ובהתאם  (3)

 להחלטתו הבלעדית, בעל העסק חייב לשאת בהוצאות הבדיקה והמשלוח כאמור.

עופות שלמים או חלקיהם שאושרו על ידי הרופא הווטרינר למאכל אדם יסומנו בחותם  (4)

ואשר צוין בו קוד תאריך יום  או בסימן אחר של בית השחיטה שאושר על ידי המנהל

 יך יום ייצור ותאריך תוקף המוצר.שחיטה, תאר

עופות, גופות של עופות או חלקיהם, שנפסלו על ידי הרופא הווטרינר, יועברו למכון  (5)

ידי הרופא הווטרינר  פסדים מאושר לפי כל דין, בלווי תעודה וטרינרית חתומה על

 המפקח בלבד.

ת שחיטה ייאספו בתא או בחדר מיוחד בתחום בית נוצות של עופות שנשחטו בבי (6)

 וטרינר המפקח.השחיטה ויטופלו בהתאם להוראות הרופא הו

 לא יובאו עופות לבית שחיטה אלא בכלובים שאושרו לכך על ידי המנהל. (7)

 לא יוציא אדם בשר עוף מתחום בית שחיטה אלא אם כן: (8)

 העוף, קרביו ורגליו הוסרו מגופתו.ראש  (א)

 ין.י, לפי הענº18cאו על מינוס  º4cקפא לטמפרטורה שאינה עולה על הוא צונן או הו (ב)

 אושרו על ידי המנהל.הוא נארז באריזות ש (ג)

(, שנחתמה בידי 7צורפה לו תעודת בריאות וטרינרית למוצרי עוף )ראה נספח  (ד)

 הווטרינר המפקח שפיקח על השחיטה. הרופא

ין הובלת מזון ינלע הוא הועמס על כלי רכב שמתקיימות לגביו הוראות כל דין (ה)

 בטמפרטורה מבוקרת.

 אסור לשווק חלמונים שהוצאו מגופו של עוף לאחר שחיטתו. (9)

 טיפול בעוף שחוט .4.3.10

הקזת דם מעוף שחוט תבוצע בשלמות ומיד בתום שחיטתו, תוך שמירה על ניקיון  (1)

 ותנאים סניטריים.

לאחר גמר מריטת נוצות מעוף שחוט, כולל הרחקת נוצות עדינות ושערות, תבוצע מיד  (2)

הקזת הדם ותיעשה בשלמות בתנאים מקובלים ובהתאם להוראות והנחיות המנהל 

 והרופא הווטרינר המפקח.

 נוצות יועברו מיד לאחר המריטה אל המיתקן המיועד להחסנתן או לעיבודן. (3)

פתיחת העוף וכל פעולה אחרת בו, עד לגמר ניתוק קרביו ייעשו בבית השחיטה שבו  (4)

תליה, בשיטה שהורה המנהל -הקזת הדם, כשהעוף תלוי על פסנשחט, מיד לאחר גמר 

ושמטרתה מניעת זיהומו של העוף בתכולת הזפק, המעיים, הקורקבן או כיס המרה 
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ומבעד פי הטבעת; כל הפעולות הללו ייעשו לפני השטיפה האחרונה ובכל מקרה לפני 

 הכנסת בשר העוף למכלי הצינון.

ידי העברתם דרך מערכת של מתיזים עם הספקת  רחיצת עוף שחוט ובשר עוף תיעשה על (5)

 מים נקיים וטריים בלחץ מוגבר.

 קירור בשר עוף ואיברים פנימיים .4.3.11

עם גמר תהליך ניתוק הקרביים מעוף שחוט, יישטף ויירחץ בשר העוף במים המותזים  (1)

לחץ ויוכנס לשם קירור מוקדם -בחזקה באמצעות מיתקן התזה המופעל על ידי מגבר

 צלזיוס. °7מים המתחלפים קבע ושהטמפרטורה שלהם אינה עולה על למכלים שבהם 

צינון העוף יכול להתבצע באמצעות מים קרים בטמפרטורה שלא תעלה  -תהליך הקירור  (2)

 צלזיוס או º2צלזיוס, באמצעות אויר קר וחדר צינון שבו הטמפ' לא תעלה על  º7על 

 פי הטבלה הבאה:בשיטה משולבת, בתהליך שיימשך על 

 

 

 

 

 

מעלות צלזיוס לא יאוחר משעתיים מרגע  4על חלקי הפנים להגיע לטמפרטורה של עד  (3)

 ניתוקם מהעוף.

יוחזק בשר עוף בכל עת, בטמפרטורה  (,2.)4.3.11חר ביצוע הקירור כאמור בסעיף לא (4)

 צלזיוס. °4-שאינה גבוהה מ

 צלזיוס לפחות. °18בשר עוף מוקפא יוחזק בכל עת בטמפרטורה של מינוס  (5)

שעות  48תוך (, 5.)4.3.11קפא בחדר הקפאה בהתאם לסעיף בשר עוף המיועד להקפאה יו (6)

 (.3.)4.3.11-ו (2.)4.3.11מוקדם בהתאם לסעיפים ממועד השחיטה וזאת לאחר צינון 

לא יופשר בשר עוף קפוא אלא אם ההפשרה תיעשה על  -הפשרת בשר עוף קפוא  (7)

שולחנות או מדפים מחומר אל חלד, משופעים ומנוקזים להפשרה בטמפרטורה שלא 

ס"מ ובתנאים סניטריים  1בכל עת, בשטח הפנים של הבשר בעומק של עד  °4תעלה על 

 נאותים.

 יל או מזיק העלול להסב נזק לבריאות אדם. לא יימצא בבשר עוף חומר רע (8)

 מכירה ושיווק .4.3.12

בעל העסק לא יוציא מבית השחיטה עופות שחוטים לגביהם לא החליט וטרינר מפקח  (1)

שהינם ראויים למאכל אדם. עופות שלא אושרו למאכל אדם יוחזקו בבית השחיטה 

טעון בתנאים שיורה מבקר וכשהם נתלים על מיתקן התליה, ומסומנים, במלים "

 בדיקה נוספת".

מצרך הראוי למאכל אדם, על פי בדיקת הרופא הווטרינר המפקח, יסומן בסימן הכולל  (2)

 את המלים "נבדק והותר". 

 הסימון האמור במפרט זה ייעשה באחת מדרכים אלה: (3)

 º4 -זמן הגעה ל ל יחידת הבשרמשק

 שעות 4עד  ק"ג 1.8

 שעות 6עד  ק"ג 3.6 -ל 1.8בין 

 שעות 8עד  ק"ג 3.6מעל 
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אריזת המצרך בעטיפה שעליה מוטבע הסימן, באופן שלא יהא ניתן להסיר את  (א)

; העטיפה תהיה עשויה מפלסטיק בלתי רעיל או הסימן מן האריזה בלי לפגוע בה

 .מנייר בלתי רעיל העמיד בפני רטיבות או מחומר אחר שאישר לכך המנהל

 בעזרת מדבקת חבק ובה הסימון "נבדק והותר" המוצמדת על שוק העוף. (ב)

לא יוצא בשר עוף מבית השחיטה כשהוא ארוז באריזה מכל חומר שהוא אלא אם  (4)

ווית המודבקת עליה באופן שלא ניתן להסירה כשהיא סומנה האריזה או סומנה ת

 שלמה, בסימן שאישר המנהל וכאמור לעיל.

 אריזה והובלה .4.3.13

בעל העסק לא יוציא מצרכים מבית השחיטה, לא יובילם, לא יכניסם לבית השחיטה  (1)

ולא יקבלם בבית השחיטה אלא אם הותרו למאכל אדם והם מלווים בתעודה וטרינרית 

המתאימה להמשך ייצורם וייעודם בהתאם למפרט זה ולפי כל  ומובלים בטמפרטורה

 דין הנוגע לעניין.

בעל העסק לא יתיר לשום אדם להוציא משטח בית השחיטה או להכניס לשטח בית  (2)

השחיטה מצרכים שאינם ארוזים, אלא אם הם במכלים סגורים בכיסוי מפלסטיק 

(, 7נרית לבשר עוף )ראה נספח בלתי רעיל, נקי וללא ריח ומלווים בתעודת בריאות וטרי

 שנחתמה בידי הרופא הווטרינר המפקח שפיקח על השחיטה.

מכל ומכסהו העשויים מפלסטיק או ממתכת ינוקו, לפני שימוש חוזר, על ידי קיטור  (3)

 ויחוטו בחומר שאישר לכך המנהל.

כל מכל שבו מוצרים של בשר עוף ואיברים פנימיים יסומן בתווית שבה  -סימון מכלים  (4)

 יצוינו פרטים המזהים את אצוות הייצור כולל תאריך השחיטה של האצווה.

בעל העסק לא יתיר לכל אדם להוביל מצרך, או למסור מצרך להובלה, אלא בכלי רכב  (5)

 שהטמפרטורה בו אינה עולה על:

 צלזיוס. °18על מינוס  -צרך מוקפא לגבי מ (א)

 צלזיוס. °4על  -לגבי כל מצרך אחר  (ב)

בעל העסק יאפשר לרופא הווטרינר המפקח או לפקח הווטרינרי ליטול, ללא תשלום,  (6)

דוגמאות ממצרכים ככל שימצאו לנכון ובדרך שימצאו לנכון, לשם עריכת בדיקות או 

 מבחנים בהם במעבדה וטרינרית שאישר המנהל.

 נספחים .4.3.14

 ים ושיטת בנייה:מדורים חדר - 1נספח  (1)

 מדורים וחדרים בבית השחיטה. -חלק א'  (א)

 שיטת הבנייה של בית השחיטה ומיתקנים. -חלק ב  (ב)

 ציוד ותהליכי הייצור בבית השחיטה. - 2ספח נ (2)

 הוראות בדבר לבוש העובדים, בריאותם וניקיונם האישי. - 3נספח  (3)

 הוראות בדבר ניקוי מכשירי עבודה וכלובים. - 4נספח  (4)

 הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית השחיטה. - 5נספח  (5)

 תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה. - 6נספח  (6)

 תעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף. - 7נספח  (7)
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  1נספח 

 

 מדורים וחדרים בבית השחיטה -חלק א' 

 

 כללי .1

קירות כל אגפי הייצור בבית השחיטה, כולל מדור השחיטה, יהיו עשויים מבטון או  .1.1

 ומכוסים, עד לתקרה, חרסינה או כל חומר אחר הניתן לניקוי בנקל.בלוקים 

חלד, ציפוי הרצפה -הרצפה תהיה חלקה ומנוקזת היטב על ידי תעלות עשויות פלדת אל .1.2

 יבטיח איכות הניקיון והחיטוי לאורך זמן.

 התקרה תהיה עשויה מחומר חלק ובהיר המאפשר שמירה על ניקיון שוטף. .1.3

 חלד בלבד.-יינה תקינות ושמישות ועשויות פלדת אלהדלתות בין המדורים תה .1.4

 זרימת מי קולחין תעשה בתעלות סגורות מהאזור הנקי לאזור המלוכלך. .1.5

 כל צינורות המים והברזים ינוקזו לתעלות ניקוז ייעודיות ולא יונחו ישירות על הרצפה. .1.6

 נקודות החשמל תהיינה מכוסות ואטומות, למניעת התחשמלות. .1.7

ו מכוסים ומוגנים, וניתנים לניקוי. עוצמת התאורה תהיה ברמה גופי התאורה יהי .1.8

 מספקת בכל נקודות העבודה בבית השחיטה.

בית השחיטה יכלול חדר קירור תפעולי )בטמפרטורה של אפס מעלות צלזיוס( שיתאים  .1.9

לנפח היקף השחיטה היומי ובהספק אשר יאפשר צינון העופות השחוטים לטמפרטורה 

ק"ג, תוך  1.8שעות ממועד השחיטה בעופות שמשקלם עד  4וס תוך מעלות צלזי 4של עד 

שעות בעופות שמשקלם הוא  8ק"ג, ותוך  3.6-ק"ג ל 1.8שעות לעופות שמשקלם בין  6

 ק"ג. חדר הקירור יצויד בטרמומטר חיצוני תקין. 3.6מעל 

 הפרדה מוחלטת על ידי קיר בטון בין מדור השחיטה למדור מריטה ובין מדור המריטה .1.10

 לאגף הפתיחה. מעבר העופות בין המדורים השונים תעשה מבעד לאשנב.

 פירוט מתקנים לעובדים .2

חדר אוכל, מלתחות העובדים והשירותים יהיו בגודל המתאים למספר העובדים בבית  .2.1

השחיטה. פתח מתקנים אלה לא יפתח ישירות אל מדורי העיבוד אלא באמצעות 

סניטרי המונע מעבר עובדים שלא עברו ניקיון פרוזדור מבדיל שבסופו יהיה מחסום 

 סניטרי הכולל:

 מתקן לשטיפת המגפיים וחיטויים. .2.2

 מתקן לשטיפת הידיים וחיטויים. .2.3

 מתקן למגבות נייר לניגוב הידיים לאחר השטיפה. .2.4

 פח אשפה. .2.5

 

 פירוט המתקנים לפיקוח הווטרינרי .3

עוף על ידי הרופא על קו הבדיקה תמוקם עמדה לבדיקת ה -לעמדת הפיקוח הווטרינרי  .3.1

 הווטרינר המפקח באורך מספיק דיו לעמידת הפקח/ים והווטרינר/ים והיא תצויד:
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חלד, בעל כניסה חד כיוונית הניתן לנעילה -במכל החרמה העשוי פלדת אל .3.1.1

בעזרת מנעול ואשר ישמש לקליטת עופות וחלקי עופות שנפסלו למאכל אדם 

 נרי.בידי הרופא הווטרינר המפקח או הפקח הווטרי

 מ"צ לפחות. 82בסטריליזטור מים חמים בטמפ' של  .3.1.2

 עמדת הצלה. .3.1.3

 מתקן לתליית דו"ח הפסילות. .3.1.4

 מפסק חשמלי להפסקת פעולת קו השחיטה. .3.1.5

 מראה לכל אורך עמדת הפיקוח הווטרינרי. .3.1.6

 עבור הפיקוח הווטרינרי יוקצה חדר עבודה נפרד בתוכו ימוקמו:   .3.2

 כיור מים קרים וחמים. .3.2.1

 שולחן עבודה. .3.2.2

 ארון. .3.2.3

 מקרר ומקפיא. .3.2.4

 טלפון. .3.2.5

 מחשב בעל חיבור פעיל לרשת האינטרנט. .3.2.6

 

 שיטת הבנייה של בית השחיטה ומתקנים -חלק ב' 

 

 בית השחיטה ייבנה מחומרי בנייה מוצקים, כגון אבן, בטון או לבנים. .1

סטרית רצופה של עופות ומוצרים, ללא -המדורים יסודרו בשיטה שתאפשר תנועה חד .2

 של חזרה לאחור. הצטלבויות וללא אפשרות

 תהא הפרדה גמורה בין המדורים המשמשים לשחיטה, לייצור, לבידוד ולפסולת. .3

מחיצות, קירות פנימיים, דלתות, רצפות ותקרות ייבנו מחומרים המאפשרים רחיצה וחיטוי  .4

 ויהיו בלתי חדירים לרטיבות.

בלתי חדיר  בכל המדורים, למעט מדור השחיטה, יצופו הקירות, המחיצות והדלתות בחומר .5

וכמוהם  -מטר לפחות; מעל לגובה זה הם  2למים הניתן לרחיצה בקלות ובצבע בהיר, עד לגובה 

יהיו עשויים מחומרים עמידים לרטיבות. הרצפות יהיו מחומר בלתי חדיר לרטיבות  -התקרות 

ללא סדקים ובשיפוע שיאפשר זרימת הנוזלים לביבי השופכין וימנע הצטברות נוזלים ברצפה. 

 משקופי החלונות ייעשו מחומר קל ונוח לניקוי, כגון אלומיניום.

 מערכת החשמל תהיה מבודדת ותותקן בדרך שתמנע מגע עם מים ואדים. .6

תותקן מערכת אוורור ופליטה שתאפשר זרימה בלתי פוסקת של אוויר לבית השחיטה ומחוצה  .7

 יטת אדים.לו על מנת למנוע הצטברות אדים ו/או עיבוי וגם הרחקת ריחות ופל

הפתחים ירושתו באופן שימנע חדירת חרקים ומכרסמים לבית השחיטה. מבנה בית השחיטה  .8

יהיה בעל איטום מוחלט של חלונות ודלתות על מנת למנוע חדירת חרקים, מכרסמים, ציפורים 

 ובעלי חיים אחרים ומניעת אבק וזרימת אוויר מזוהם מבחוץ.

 ם ללא מגע ידיים )סנסורים או רגלית(. יותקנו מתקני מים לשתיה ולשטיפת ידיי .9

 כל הכלים והמיתקנים בבית השחיטה יהיו עשויים מחומרים הניתנים לרחיצה ולחיטוי יעילים. .10

יותקנו מכלים לאיסוף פסולת; המכלים יהיו בעלי מכסים הניתנים לסגירה ויהיו מחומר בלתי  .11
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המכלים יהיו מסומנים בפס חדיר למים; על המכלים יהיה כתוב באותיות גדולות "החרמה"; 

 אדום לכל היקפם.

 יותקן מיתקן להגברת לחץ המים בצינורות לשטיפת הבניינים )בוסטר(. .12

 יותקנו מכלים מתאימים להכנת תמיסת חיטוי ולהחזקתה. .13

 

 

 ציוד ותהליכי הייצור בבית השחיטה - 2נספח 

 

 .במדור המריטה יימרטו העופות בתליה בעזרת מכונות מריטה אוטומטיות .1

במדור הפתיחה תבוצע פתיחת העופות בתליה בלבד וזאת לאחר חיתוך הביב בעזרת  .2

מכשיר פנאומטי והרחבת חלל הבטן בעזרת מספריים קטומים או בעזרת מכונה 

 המיועדת לכך. 

 ליד כל עמדת עבודה על קו הפתיחה ימוקם ברז עם פתיחה רגלית לשטיפת ידי העובדים. .3

 סכין:ליד כל עמדת עובדים הנעזרים ב .4

 מ"צ לפחות. 82ימוקם סטריליזטור עם מים חמים בטמפ' של  .4.1

סכינים עבור כל עובד כאשר אחת תמתין בתוך הסטריליזטור לצורך  2יהיו זמינים  .4.2

 דקות. 20החלפה בכל 

העוף יגיע לעמדת הבדיקה הווטרינרית לאחר שכל אשכול האברים הפנימיים הוצא  .5

 מהטבחה בעזרת "כף הוצאה". 

המעיים יבוצע בעזרת מסוע מצויד באמצעים המאפשרים רחיצה ושטיפה איסוף  .6

 ברציפות.

תוקם עמדה לאיסוף חלקי פנים האכילים לאחר ניתוקם מהעוף השחוט. עמדה זו תהיה  .7

מורכבת מצ'ילר או מאמבטיה העשויות פלדת אל חלד בעלות כניסה של זרם מים קרים 

 ומנוקזים לתעלת הביוב.מצד אחד ויציאה של המים מהצד השני באלכסון 

 באזור ניתוק הקורקבן מהעוף תמוקם עמדה לניקוי, שטיפה וחיתוך הקורקבנים. .8

 תופעל מערכת לאספקת מים קרים או קרח )לצ'ילר ולקירור אברי פנים(. .9

 בבית שחיטה יהיה ציוד נייד לניקוי וחיטוי המבנה וציוד בלחץ מים ובקיטור. .10

 מ"צ במשך כל שעות הפעילות. 16ה על הטמפרטורה בכל אגפי הייצור לא תעל .11
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 הוראות בדבר לבוש העובדים, בריאותם וניקיונם האישי - 3נספח 

 

 עובד יקפיד על ניקיון גופו, בגדיו ומקום עבודתו בבית השחיטה. .1

בגדי עבודה לעובדים בבית השחיטה יכללו כיסוי ראש, סרבל, סינר ומגפי גומי, עשויים מחומר  .2

 בגדי עבודה(. -יטוי או לכביסה בנקל )להלן הניתן לניקוי, לח

בגדי העבודה יהיו נקיים, שלמים או מתוקנים כראוי, וישמשו אך ורק לעבודה בבית השחיטה.  .3

הרופא הווטרינר המפקח או הפקח הווטרינרי יקבעו אם בגדי העבודה נקיים וראויים לשימוש. 

נקיים שיוחזקו במלתחה מיוחדת  לפני התחלת העבודה יוחלפו הבגדים הרגילים בבגדי עבודה

 בבית השחיטה; לאחר סיום העבודה בבית השחיטה יונחו בגדי העבודה במלתחה.

 על בית השחיטה לספק לעובדים בגדי עבודה נקיים בכל יום וכן לדאוג לכיבוסם וגיהוצם. .4

בשעת עבודתו בבית השחיטה לא יענוד העובד עדיים/ תכשיטים, יאסוף את שערותיו סמוך  .5

 ש ויחבוש כיסוי ראש שיכסה את כל שטח השערות.לרא

ידי העובדים בבית השחיטה ינוקו היטב לפני תחילת העבודה, לפני ולאחר כל הפסקה במהלך  .6

 העבודה ובסיום העבודה, במים חמים, בסבון ובמברשת לציפורנים. 

-מרשת אלעובד בבית השחיטה לא ילבש כפפות על ידיו אלא אם הן מחומר פלסטי חד פעמי או  .7

חלד. הוראה זו אינה מגבילה את השימוש בכפפות בחדרי קירור בהם מאוחסנים מוצרים 

 באריזה.

כל העובדים יהיו במצב בריאות תקין, חופשיים ממחלת עור, ויעברו בדיקה רפואית תקופתית  .8

 בהתאם להוראות המנהל.

במזון, מחסינים  אסור לאכול, לעשן ולירוק במדורים ובחדרים שבבית השחיטה בהם מטפלים .9

 אותו או מוכרים אותו.

אסורה כניסתו אל יתר חלקי בית  -עובד המועסק בבתי שימוש, במלתחות או בחדרי הפסולת  .10

 השחיטה.

עובד בבית השחיטה לא יעבוד כשהוא חולה במחלה מדבקת או החלים ממחלה מדבקת ללא  .11

 אישור רופא.

רועותיו או ידיו חבורות חטטים או פצעים עובד בבית השחיטה לא יעבוד כשעל פניו, צווארו, ז .12

 פתוחים או מוגלתיים, שאינם מכוסים בתחבושת עמידה לנוזלים.

עובד שקיבל הוראה לבצע בדיקה מעבדתית או בדיקת רנטגן לא יוכל לעבוד בבית השחיטה עד  .13

שיבצע הוראת הרופא הווטרינר המפקח ויציג את תוצאת הבדיקה המעידה כי אינו סובל 

 שחפתי לרופא.מתהליך 
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 הוראות בדבר ניקוי מכשירי עבודה וכלובים - 4נספח 

 

הסכינים ומכשירי העבודה האחרים יהיו עשויים מחומר ובצורה הניתנת בנקל לניקוי, הרתחה  .14

וחיטוי. הנדנים להחזקת הסכינים יהיו ממתכת בלתי מחלידה או מחומר פלסטי שאישר 

 ך כדי פירוק לחלקים.המנהל, ובצורה המאפשרת ניקוי מושלם תו

סכינים וציוד נלווה יוחזקו תמיד במצב נקי. ליד עמדות העבודה יותקנו סטריליזטורים לשם  .15

 החזקתם כשאינם בשימוש.

ידי רחיצתם במים חמים וחיטוים בחומרי חיטוי -ניקוי וחיטוי של מכשירי עבודה ייעשה על .16

 המאושרים על ידי מנהל השירותים הווטרינריים.

שבו מוחזקים עופות, קבוע או נייד, יעבור ניקוי וחיטוי בחומרים המאושרים על ידי כל כלוב  .17

 מנהל השירותים הווטרינריים מיד לאחר הוצאת העופות ממנו.

 

 נספח 5 - הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית השחיטה

 

נקי  לפני התחלת עבודה בבית השחיטה יהיה בית השחיטה, על קירותיו, רצפותיו וכל מתקניו, .1

 לחלוטין.

בתום משמרת ייצור יש לנקות באופן יסודי את בית השחיטה על כל מתקניו, וכן הכלובים, על  .2

ידי שטיפה בזרם מים חזק בעזרת מברשות קשות ומתאימות, בתמיסת סבון או חומר דטרגנט 

 אחר שאישר המנהל.

 כל פסולין ופסולת יש לאסוף מיד לתוך מכלים סגורים המיועדים לכך. .3

, יחוטו הרצפות, הקירות, המיתקנים והציוד בחומרים שאישר 2ר הניקוי כאמור בסעיף לאח .4

המנהל. לאחר החיטוי יש לשטוף את הרצפות, הקירות, המיתקנים והציוד בזרם מים בלחץ כך 

 שיסולקו שיירי החומרים הכימיים וחומרי הניקוי.

 חיטה.כלי רכב יעברו ניקוי וחיטוי בקביעות ולפני צאתם את בית הש .5

ואשר סיפק  4לא יכנסו אנשים לבית השחיטה אלא בלבוש מתאים בדומה לעובדים על פי נספח  .6

 אותם האחראי על בית השחיטה.

חומרים קוטלי חיידקים, חרקים ומכרסמים, וכן דטרגנטים, לא יהיו בשימוש בבית השחיטה  .7

 אלא באישור המנהל.

והפסולת ירוקנו לאשפתונים ואלה יובלו בכלי רכב סגור למניעת דליפת נוזלים  מכלי הפסולין .8

ו/או פסולת בסוף כל משמרת ייצור למשרפה או לבור רקב או למכון לעיבוד פסדים מאושר על 

 ידי השירותים הווטרינריים. 
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 6נספח 

 

 תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה

 ./../../../..../...................../מס' /............../../../../.

 )מס' שוטף(              )תאריך(                  )מס' רישיון(         

 

אני מאשר בזאת כי בתאריך ........................ בשעה ................ בדקתי קלינית, במשק הגידול, 

 את להקת העופות כמפורט להלן:

 

 שם המשק המגדל ........................ 

 כתובת מדויקת ..............................................

 מס' המשק..........................         שם היישוב..........................     מיקוד..............

 

 סוג העופות: תרנגולות / הודו / עופות מים*

 פיטום / רביה קלה / רביה כבדה / רביה הודים / הטלה* סוג השלוחה:

 סך כל העופות המיועדים לשחיטה: ........................................

 משקל הלהקה )בטון( ...............................

 

 הצהרת הרופא הווטרינר המטפל

רפואי הרצוף מאז הגעתה אני מצהיר כי הלהקה אשר פרטיה רשומים לעיל נמצאת בטיפולי ה

 למשק עד העברתה לשחיטה המתוכננת לתאריך ........................

 בבדיקה קלינית שערכתי בעופות במשק הגידול:

לא מצאתי סימנים למחלה המסכנת את בריאות הציבור, או סיבה אחרת מכל סוג שהוא   .1

 הפוסלת את הלהקה לשחיטה למאכל אדם;

 בעת הבדיקה הקלינית מצאתי סימנים למחלת ..................................  .2

למיטב ידיעתי הלהקה לא טופלה בתרופות וטרינריות ללא אישורי והמגדל נקט בכל   .3

הצעדים הנדרשים למניעת שאריות כימיות מעל הרמה המרבית כהגדרתה בתקנות מחלות 

 . 1960 –בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, התש"ך 

 

 תאריך ......................

.......................................  .......... ............................................... 

 חותמת                                             חתימת הרופא הווטרינר          

 הצהרת מגדל העופות

פרטיה רשומים לעיל לא קיבלה טיפול רפואי כלשהו בלא אני מצהיר כי להקת העופות אשר 

אישור בכתב של הרופא הווטרינר שחתם לעיל וכי מאז יום האישור עד לשיווק העופות לשחיטה 

 לא ניתן לעופות כל חומר העלול להשאיר בו שארית ביולוגית.

 

             ......................................................            ................................... 
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 תאריך                      שם פרטי ושם משפחה                          חתימה         

----------------- 

 * סמן את המתאים.

 

 )יש להצטייד בטופס מקורי עם לוגו( 7נספח 
 

 החקלאותמדינת ישראל/משרד 

 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית דגן

 המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי

 

 תעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף מס' .................

 )בתוקף רק בחתימתו וחותמתו של רופא הווטרינרי במפעל(

בתוקף הסמכויות אשר הוענקו לי על ידי מנהל השירותים הווטרינריים על פי תקנות מחלות 

 הריני לאשר כי: 1960 –בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, תש"ך 

 

 בשר העוף הופק בבית שחיטה ................. / .................................... .1

שם מלא         מספר האישור של בית השחיטה                                                

 ומיועד לאחסון או לשיווק ל...........................................;

 שם וכתובת מלאים                                                             

 אדם.בשר עוף המפורט בטבלה שלהלן נבדק בידי ונמצא ראוי למאכל  .2

( לתקנות, והועמס 3)19בשר העוף הוצא מבית השחיטה במכלים שאישר המנהל לפי תקנה  .3

 על רכב ............................. שמיועד להובלת בשר עוף שמתקיימות בו הדרישות כאמור

 מס רישוי                

 ( לתקנות.5)19בתקנה 

 

 ________שם הלקוח:___________________________________
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 תאריך השחיטה משקל בקילוגרמים תיאור אריזה תיאור בשר העוף

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 תאריך: ..............................

 

 חתימה וחותמת                                       שם הרופא הווטרינר של בית השחיטה
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 משרד הבריאות - 5פרק 

 

  יןיהוראות החוק הנוגעת לענ .5.1

 .1940פקודת בריאות העם,  .5.1.1

-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ) סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים(, התשמ"ד .5.1.2

1984. 

-תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם( תשל"בתקנות רישוי עסקים ) .5.1.3

1971. 

-ומיתקני מי שתייה(, התשע"ג שתייהתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי  .5.1.4

2013. 

 .1983-התשמ"ג תקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי שתייה(, .5.1.5

 .1992-תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת( התשנ"ב .5.1.6

 .2007-)הל"ת(, התשס"זהוראות למתקני תברואה  .5.1.7

 .2014-כללי תאגידי מים וביוב, התשע"ד .5.1.8

ות ותעשיות המרחיקות מי פסולת לביוב או תיעול )להוסיף תנאים מיוחדים למלאכ .5.1.9

 .קישור למסמך באתר האינטרנט של המשרד(

 הגדרות .5.2

טיהור  ומתקני בקרה תאי ,קולטנים, ביבים הכוללת שפכים סילוק מערכת - ביוב .5.2.1

 לשפכים.

 השפכים את ן והמעבירהילבני שמחוץ הראשון הבקרה בתא המתחילה הביוב צנרת - ביב .5.2.2

 .שפכים פרטית סילוק למערכת או ציבורי לביוב ןיהבני מנקז

 לאספקת מי שתיה.מבנה המיועד לאגירה, לויסות ו - בריכה .5.2.3

או מי שהסמיכו מבין  המשרד(, -כללי של משרד הבריאות )בפרק זה המנהל ה - המנהל .5.2.4

 עובדי המשרד.

 ,פירוק ,פריסה ,חיתוך טיפול במזון, 2007-התשס"ז -הוראות למתקני תברואה  - הל"ת .5.2.5

 בזה. וכיוצא אריזה ,הפשרה ,תיבול ,ערבוב ,טחינה

 .1940א לפקודת בריאות העם, 52כהגדרתם בסעיף  - מי שתייה .5.2.6

 להקפאה חדר או עמוקה להקפאה מיתקן ,קירור חדר ,חשמלי מקרר - מיתקן קירור .5.2.7

 .עמוקה

 .כהגדרתו בהל"ת - מיתקן תברואה .5.2.8

 הנדרש לשאיבת וציוד שאיבה, צנרת מיכל הכוללת מערכת - מתקן שאיבה לשפכים .5.2.9

 ופיקוד. חשמל ולוח משאבות, שסתומים לרבות מתוכו, השפכים

 כהגדרתם בתקנות מי שתייה. - מערכת אספקת מים, מתקן הפקה .5.2.10

 ריח. הנותן או למישוש הניתן ,לעין הנראה זיהום כל סילוק של פעולה - ניקוי .5.2.11

התברואית של מי שתייה ומתקני מי תקנות בריאות העם )איכותם  - תקנות מי שתיה .5.2.12

 .2013-שתייה(, התשע"ג

 תנאים מוקדמים .5.3

 לבקשה לרישיון יצורפו המסמכים הבאים, בנוסף לכל מסמך הנדרש לפי כל דין: .5.3.1
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ותכנית  1:2500תכנית אדריכלית וסניטרית שתכלול: תרשים סביבה בקנה מידה   (1)

 . בתוכניות יש לציין:1:250מגרש בקנה מידה 

גבולות השטחים המיועדים לעסק: אחסון, טיפול בפסולת, בריכות אגירת מים,  (א)

תחנות שאיבת שפכים, מתקני מיזוג אוויר, אזורי פריקה וטעינה של משאיות 

                 וחנייתן.      

צינורות, אבזרי מים,  -י שתייה, כיבוי אש, השקיה ועוד( מערכות אספקת מים )מ (ב)

 כולל אבזרים למניעת זרימת מים חוזרת; 

סימון הזנות מים לצרכים שונים: סניטרית, לכיבוי אש או לצרכנים אחרים כגון  (ג)

 וכו'ויר, דישון, רחיצה מכוניות תהליכי ייצור, מתקני מיזוג או

ל יבת שפכים ומתקני טיפומערכת סילוק שפכים )קולטנים, ביב בניין, תחנות שא (ד)

 שפכים(.

אזוריות: מערכות אספקת מים, סילוק נקודות חיבור לתשתיות עירוניות/ (ה)

 שפכים וניקוז מי גשם.

 ין:בה תצו 1:100ה תכנית בקנה מיד (2)

 .תנוחה וחתך של העסק (א)

לרבות: אזורי האחסון,   רחבו, ארכו, גבהו, ויעודו של כל חדר מחדרי העסק (ב)

ורי אחסון חומרים וכלי ניקוי, מתקני קירור, השירותים הסניטרים לעובדים, אז

 וכו'., מיקום מתקני מיזוג אוויר בריכות אגירת מים

 -מיכני  מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האיוורור, ואם האיוורור (ג)

 המיתקנים וההספקים שלהם.

 ות, גובה הציפוי וצבעו על גווניו.סימון ציפוי הקיר (ד)

צינורות אספקת המים וצינורות סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים,  (ה)

מערכות  אספקת  השפכים, בציון קטרם, שיפועם ואופן סילוק השפכים לרבות

 בזרים למניעת זרימת מים חוזרת.מים )מי שתייה, כיבוי אש, השקיה ועוד( וא

 סימון מיתקני החסנת האשפה ונפחם. (ו)

 סידור הציוד והריהוט בתוך העסק. (ז)

 אור של:יפרשה טכנית שתכלול ת (3)

 .היקף הפעילות המתוכננת ) מרבית ליום, ממוצעת לחודש( (א)

 .צריכת מלח ) מרבית ליום, ממוצעת לחודש( (ב)

 .כמות השפכים )מרבית ליום, ממוצעת לחודש( (ג)

 ים  )מרבית ליום, ממוצעת לחודש(.כמות המלח והפסדים המסולק (ד)

 קדם לשפכים ויעוד סילוק השפכים. טיפול (ה)

 הפסדים והמלח.יעוד סילוק הפסולת המוצקה , בעיקר  (ו)

 לבקשה לחידוש רישיון יצרף בעל העסק את המסמכים הבאים:  .5.3.2

הבקשה הקודמת לרישיון או  הצהרת בעל עסק שלא נערכו שינויים ממועד הגשת (1)

 חידושו.

ניעת זרימת מים חוזרת דו"חות מתקין מוסמך על התקנה ובדיקה של אבזרים למ (2)

 מז"ח(. -)בפרק זה 
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 דיווח .5.4

אות, הנתונים, אישורים והמסמכים כלהלן לתקופה של חמש בעל העסק ישמור את התוצ .5.4.1

 יעבירם לרשות הבריאות לפי דרישה:שנים לפחות ו

 ור התקנת מז"ח ופנקסי בדיקת מז"ח.איש (1)

 תוצאות בדיקות מים. (2)

 מאגרי מי שתייה ואוגרי מים חמים. אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי (3)

 תוצאות בדיקות שפכים. (4)

 שומן. תעודות פינוי מפרידי (5)

 מי שתייה .5.5

לעסק יסופקו מי שתייה על ידי חיבור למערכת אספקת מים או למתקן הפקה שאושרו  .5.5.1

 על ידי רשות הבריאות בלבד.

בעל העסק אחראי בכל עת לכך, שהמים המסופקים בגבולות הנכס, הינם באיכות  .5.5.2

 הנדרשת לפי תקנות מי שתייה. חובה לספק מים קרים ומים חמים.

יתוכננו, יוקמו, יופעלו ויתוחזקו בהתאם לדרישות המפורטות מערכות המים בעסק  .5.5.3

 להלן:

 :1940לפקודת בריאות העם,  1' חלק ה (1)

שתייה ומתקני מי שתייה( -תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי (א)

 .2013-התשע"ג

 .1983-תקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי שתייה(, התשמ"ג (ב)

 .1992-תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, התשנ"ב (ג)

 : אספקת מים.2פרק  -אות למתקני תברואה )הל"ת( הור (ד)

 :תקנים (2)

מערכות  -התקנת מתקני תברואה ובדיקתם  - 1205.1תקן ישראלי ת"י  (א)

תקן ישראלי ת"י  -ים וחמים )בפרק זה שרברבות: מערכות אספקת מים קר

1205.) 

: בנייני מגורים וסביבתם תחזוקת בניינים - 2, חלק 1525תקן ישראלי ת"י  (ב)

 .(1525ת"י  -מערכות שירות. ) בפרק זה -הקרובה 

 בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה. 5452תקן ישראל ת"י  (ג)

 הנחיות משרד הבריאות:  (3)

  - הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים (א)

ov.il/hozer/bz22_2013.pdfhttp://www.health.g 

 - הנחיות משרד הבריאות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים (ב)

http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Document

s/BSV_liguner02_07.pdf 

 - "ובמרכולים במטבחים מים אספקת מערכות על הגנה "הנחיות (ג)

2003.pdf2005-10-6http://www.health.gov.il/hozer/bsv_ 

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut31.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bsv_1-11-2006_2.pdf
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 - 2010, מרץ הנחיות משרד הבריאות לדיגום מים (ד)

http://www.health.gov.il/hozer/bsv_140310.pdf 

 - טיפול במי שתייה הנחיות לתפעול, תחזוקה וניטור מתקן (ה)

http://www.health.gov.il/hozer/bsv_110911.pdf 

בעל העסק יבצע ניקוי וחיטוי במערכת אספקת מים לרבות בריכה, כמפורט בתקנות מי  .5.5.4

 אספקת מים. שתייה, תקנות מערכות בריכה ובהנחיות לניקוי וחיטוי מערכות

בעל העסק יתקין מערכת חיטוי משלימה להבטחת רמת חיטוי נאותה, אם דרש זאת  .5.5.5

 המנהל ובהתאם להנחיותיו.

בעסק בו מותקנים מערכות ערפול, מזרקות ומגדלי קירור, יבצע בעל העסק בדיקות  .5.5.6

לגילוי חיידקי ליגיונלה בהתאם להנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות 

 מים.

 בעל העסק יבטיח מניעת זרימת מים חוזרת למי שתייה בתחום העסק ומחוץ לו. .5.5.7

 :5.5.7י לגרוע מכלליות האמור בסעיף מבל .5.5.8

על בעל העסק להתקין מז"ח בראש מערכת אספקת המים ולעמוד בכל התנאים  (1)

התקנות מכשיר מונע זרימת מים חוזרת( הוראות , לפי תקנות בריאות העם )וה

 1992-התשנ"ב

בעל העסק יהיה אחראי לכך שבכל עת תתקיים בעסק הפרדה מוחלטת בין מערכת  (2)

אספקת מי שתייה ובין מערכת אספקת מים לתהליכי עבודה, ייצור ושימושים 

 אחרים, כגון: כיבוי אש, גינון וכו'.

בכל מקרה בו לא ניתן ליצור הפרדה בין מערכות המים כאמור לעיל, בנקודת החיבור  (3)

ת, יותקן מכשיר מונע זרימה חוזרת, לפי הל"ת ותקנות בריאות העם בין שתי המערכו

 )התקנות מכשיר מונע זרימת מים חוזרת( והנחיות משרד הבריאות.

ריים בעל העסק יבטיח את תחלופת המים בבריכה כך שכל נפח המיכל יוחלף במים ט .5.5.9

 ימים.  לפחות פעם בשלושה

 שפכים .5.6

סילוק שפכים אשר תחובר למערכת ביוב מרכזית שפכי העסק יסולקו אך ורק דרך מערכת  .5.6.1

 יב לקבל את אישור משרד הבריאות.באישור הרשות המקומית. כל פתרון אחר חי

תקנים ולהנחיות מערכות סילוק שפכים בעסק יותקנו, יופעלו ויתוחזקו בהתאם ל .5.6.2

 המפורטים להלן:

ביב  -להל"ת  5ם ואוורים בבניין, בפרק מערכת נקזי - 4)בפרק  4, 5פרקים  -הל"ת  (1)

 הבניין(.

קבועות שרברבות  -התקנת מתקני תברואה ובדיקתם  - 1205.3תקן ישראלי ת"י  (2)

 ואבזריהם.

ביוב הבניין ותיעול  -התקנת מתקני תברואה ובדיקתם  - 1205.4תקן ישראלי ת"י  (3)

 הבניין.

 2008-הנחיות משרד הבריאות לתכנון והפעלת תחנות שאיבה לשפכים, התשס"ח (4)

gov.il/hozer/bsv_10052-08.pdf 

 .2011-כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"א (5)

http://www.health.gov.il/hozer/bsv_140310.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/bsv_110911.pdf
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  תנאים מיוחדים למלאכות ותעשיות המרחיקות מי פסולת לביוב או תיעול. (6)

 .בספר " החקיקה בבריאות , תברואה ומזון" 32.13.7סעיף  (7)

זון, בריכות או מאגרי של עסקי מ קולטנים וקווי איסוף שפכים לא יעברו מתחת לתקרה .5.6.3

 מי שתייה.

מור יותקן בהתאם מערכת סילוק שפכים של העסק תחובר למפריד שומן. מפריד שומן כא .5.6.4

 להוראות המנהל.

 במידה ויש בעסק שפכים לא סניטריים שמקורם בפעילות העסק: .5.6.5

 (.5.)5.6.2יה בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף איכות השפכים תה (1)

בעל העסק יבצע בדיקות שפכים המוזרמים למערכת הביוב בתדירות בהתאם לכללי  (2)

או בהתאם לדרישה ייחודית של (, 5.)5.6.2תאגידי המים והביוב המפורטים בסעיף 

 משרד הבריאות.

ט בעל העסק ידאג לכך שסתימה במערכת הביוב הציבורית לא תגרום להצפה בעסק וינקו .5.6.6

 ם.לצורך כך בכל האמצעים הדרושי

בכל מקרה של גלישה או הצפה של שפכים בתחום העסק, בעל העסק יסגור מיידית את  .5.6.7

 העסק, ידווח על כך לרשות הבריאות ויפעל לניקוי וחיטוי העסק.

 מזון והזנה .5.7

במידה ובעסק  יש מטבח וחדר אוכל לעובדים, יש לקבל לכך רישיון עסק נפרד לפי פריט  .5.7.1

 ולמלא את הדרישות בהתאם ל:עסקים )בתי אוכל( לצו רישוי  4.2

-  1983-התשמ"גל(, אוכ לבתי נאותים תברואה תנאי (עסקים רישוי תקנות (1)

http://www.old.health.gov.il/download/fcs/laws/healthmazon37A.pdf 

 ם.( בצו רישוי עסקיאוכל)בתי  4.2המפרט  (2)

 סידורים תברואיים בשירותים הציבוריים  .5.8

 להל"ת. 3מספר השירותים ומתקני התברואה יחושב לפי פרק  .5.8.1

 שלטים בולטים המכוונים לשירותים יוצבו .5.8.2

 סוף אשפה.מגבות נייר ומכלים לאי ליד הכיורים יוצב ציוד  לסבון נוזלי, .5.8.3

 העסק למבקרים.בוצעו פעולות ניקיון שוטף בכל שעות פתיחת  .5.8.4

 פסולת .5.9

פתרון סילוק פסולת יהיה תואם לחלק ו' לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו  .5.9.1

"אצירת אשפה וסילוקה מבנין", וימנע מטרדים סביבתיים  - 2008-ואגרות(, התשכ"ח

 ובריאותיים.

 , בכמות ובמקומות המבטיחים נקיוןל לאיסוף פסולת מוצקהבעל העסק יציב מיכלי קיבו .5.9.2

 להנחת דעתו של המנהל.

 מיכלים להחסנת פסולת: .5.9.3

 המיכלים יוצבו בחצר העסק או בחדר מיוחד המיועד למטרה זו בלבד. (1)

המיכלים יהיו בעלי נפח קיבול המבטיח אחסנת כל הפסולת המוצקה הנוצרת  (2)

 מהעסק.

 , תקינים ובעלי מכסים למניעת חדירת מזיקים לתוכם.המיכלים יהיו שלמים .5.9.4

 על מצב תברואי תקין בחדר האשפה.בעל העסק ישמור  .5.9.5

http://www.old.health.gov.il/download/fcs/laws/healthmazon37A.pdf
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 שונות .5.10

ע נזק למנו שרברבות יתוחזקו באופן שוטף כדי בעל העסק  אחראי לכך שמערכות .5.10.1

 בריאותי ומטרדים סביבתיים.

 בעל העסק יהיה אחראי על  התחזוקה השוטפת של מערכות שרברבות. .5.10.2
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 הרשות הארצית לכבאות והצלה - 6פרק 

ועונים על תנאי מסלול "אישור  מ"ר 500ששטחם עד בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה 

 2013-על יסוד תצהיר" לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .6.1

 , והתקנות על פיו.2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב .6.1.1

חלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה )בקשה  דיני התכנון והבנייה, לרבות .6.1.2

 בטיחות אש בבניינים. - 1970-להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

 החוק(, והתקנות על פיו. -)להלן  1968-שוי עסקים התשכ"חחוק רי .6.1.3

 הגדרות .6.2

לרבות אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן  -" סידורי בטיחות  אש והצלה" .6.2.1

 יועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה:ארעי, והמ

 מניעת דליקות והתפשטותן. (1)

 כיבוי דליקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות. (2)

 מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם. (3)

 הצלת חיי אדם ורכוש. (4)

 דרכי התקשרות. (5)

 כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה. (6)

מתקנים  158גז פחמימני מעובה כמשמעותו תקן ישראלי תקן ישראלי ת"י  - "גפ"מ"  .6.2.2

 לגזים  פחמימניים מעובים )גפ"מ(.

 ם המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן.ציוד, מתקנים וחומרי -" "ציוד כיבוי .6.2.3

 תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים.תקן ישראלי רשמי או  -" תקן ישראלי )ת"י(" .6.2.4

 מאלה:  אחד -" גורם מוסמך" .6.2.5

 גורם מוסמך נושא

 תקינות מטפים מטלטלים

תחזוקאי או מבקר מטפים מורשה בהתאם לתקן 

 -מטלטלים  מטפים 1חלק  129ישראלי ת"י 

 תחזוקה

 תקינות מערכת החשמל ותאורת החירום

בעל רישיון בתוקף לעבודות חשמל לפי חוק 

ותקנותיו, אשר רשאי  1954-החשמל, התשי"ד

 בהתאם לסוג רישיונולתת אישור כאמור, 

התאמה ותקינות מערכת הגז לתקן 

מתקנים לגזים  158ישראלי  ת"י 

 פחמימניים מעובים )גפ"מ(

בעל רישיון בתוקף לעבודת גפ"מ לפי תקנות הגז 

)בטיחות ברישוי( )רישוי עסקים עבודות בגפ"מ(, 

, אשר רשאי לתת אישור כאמור, 2006-התשס"ו

 בהתאם לסוג רישיונו

 כללי .6.3
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מפרט זה מתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש הבסיסיות והחיוניות לצמצום הסכנה  .6.3.1

לחיים ולרכוש באירוע כבאות והצלה, וביצועו אינו מבטיח מניעת דליקות ונזקיהן. בעל 

העסק יפעיל את העסק בכל עת, תוך נקיטה והתקנת סידורי בטיחות אש והצלה ההולמים 

ון הנובעת מאופי הפעילות בעסק, ממספר השוהים את היקף הפעילות בעסק, רמת הסיכ

 בו, ממיקומו, משטחו ולפי כל דין, ולכל הפחות לפי מפרט זה.

אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין, לרבות  .6.3.2

 דיני התכנון והבנייה. 

ת מפרט זה כדי לגרוע , אין בהוראו6.3.2-ו 6.3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .6.3.3

מהדרישות הקבועות בדיני התכנון והבנייה, לצורך קבלת היתר בנייה, או ההוראות לעניין 

המשך אכלוס הנכס, ובכל מקום בו ישנה התייחסות במפרט לדרישות הנוגעות לבטיחות 

 אש בעסק, הן יבואו בנוסף לדרישות תקנות אלו.

בה ליידע על כך את רשות הכבאות, ועשויות לא התקיימו בעסק דיני התכנון והבנייה, חו .6.3.4

לחול לגביו דרישות נוספות בהתאם לקביעת נותן האישור, עד להסדרת עמידתו בהוראות 

 דיני התכנון והבנייה.

כי תתקיים התאמה מלאה בין מבנה העסק,  הפניות במפרט לתקן ישראלי )ת"י( מחייבות .6.3.5

ובעל העסק, או מי , ות הקבועות בתקןבו, לבין הדריש תכולתו וסידורי בטיחות אש והצלה

מטעמו שמונה לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן ולוודא כי תתקיים 

 התאמה מלאה של העסק כנדרש.

הדרישות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק, ובעל העסק  .6.3.6

להוראות המפרט ולתנאי  אחראי לכך שלא יתבצעו כל שינויים בעסק, העומדים בסתירה

 הרישיון.

 תחזוקת סידורי בטיחות אש והצלה: .6.3.7

סידורי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל רישיון העסק יוודא את  (1)

תחזוקת  -ולה אחרת הנדרשת לצורך כך )להלן ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פע

 אמצעי כיבוי אש והצלה(.

הצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי )ת"י( התקף תחזוקת אמצעי כיבוי אש ו (2)

בהתאם להוראות  -והוראות היצרן, ואם ניתנו הוראות נוספות על ידי נותן האישור 

 אלו.

 4ג7תיקון הוראות הנציב אליהן מפנה מפרט זה, יחול על העסק בהתאם להוראות סעיף  .6.3.8

 לחוק.

 פתח יציאה .6.4

 יציאה אחד.מ"ר יהיה לפחות פתח  250בעסק ששטחו עד  .6.4.1

 מ"ר יהיו לפחות שני פתחי יציאה. 250בעסק ששטחו עולה על  .6.4.2

 שילוט .6.5

בעסק יותקנו שלטים שבהם נכתב "יציאה" מעל פתחי העסק ובמקומות בהם כיוון היציאה  .6.5.1

 מהעסק לא נראה באופן ברור
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סנטימטרים  15הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק; גובה האותיות יהיה  .6.5.2

 סנטימטר. 1מילימטרים לפחות. המרווח בין האותיות יהיה לפחות  15ת ועוביים יהיה לפחו

לשלטים תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על  .6.5.3

גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי . דקות 60המאפשרות זמן תאורה של  סוללות נטענות

מנורות לתאורת חירום, והוא יופעל בעת  -ת מנורות: דרישות מיוחדו 2.22, חלק 20ת"י 

 הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל. 

 ציוד כיבוי .6.6

עם מזנק צמוד,  3/4מ"ר, יותקן גלגלון כיבוי אש עם זרנוק בקוטר " 200בעסק ששטחו עד  .6.6.1

כך שייתן מענה לכיסוי כל שטח העסק. תשתית הצינורות לגלגלון תהיה ממתכת. אם 

 שן בין חלקי העסק, יש להתקין ציוד כאמור בכל אחד מחלקיו.קיימת הפרדת אש וע

מ"ר תותקנה עמדות כיבוי אש כך שיתנו מענה לכיסוי כל שטח  200בעסק ששטחו מעל  .6.6.2

 העסק.

 כל אחת מעמדות הכיבוי תכיל: .6.6.3

 .2ברז כיבוי בקוטר " (1)

 מ' כל אחד. 15באורך  2זרנוקים בקוטר " 2 (2)

 .2מזנק בקוטר " (3)

 עם מזנק צמוד.  3/4" גלגלון עם צינור בקוטר (4)

 ק''ג.  6מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של  (5)

 ס''מ.  30ס''מ, ועומק  80ס''מ, רוחב  120הציוד יאוחסן בארון שמידותיו לכל הפחות: גובה 

 על הארון יותקן שלט פולט אור בו ייכתב: ''עמדת כיבוי אש''.  

 תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה מתכת. .6.6.4

ק''ג, במספר של מטפה אחד על  6סק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של בע .6.6.5

מ"ר וזאת בנוסף למטפי הכיבוי שנדרש להציב בעמדת כיבוי )אם נדרש(. אחד  200כל 

 המטפים יוצב בקרבת לוח החשמל. 

מטפים  1, חלק 129ת"י  בדיקת מטפי הכיבוי ותחזוקתם תעשה לפי האמור בתקן ישראלי .6.6.6

 תחזוקה.   - טליםמיטל

 ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקין בכל עת. .6.6.7

 מערכת החשמל  .6.7

 1954-ה לחוק החשמל התשי"דמערכת החשמל המותקנת במקום תתוכנן ותבוצע בהתאמ .6.7.1

 חוק החשמל( ותקנותיו. -)להלן 

 על גבי לוח חשמל יותקן שלט פולט אור שבו ייכתב "חשמל, לא לכבות במים". .6.7.2

 החשמל תיבדק אחת לחמש שנים.מערכת  .6.7.3

 מערכת הגפ"מ .6.8

מתקנים לגזים  158מערכת הגפ"מ המשמשת את העסק תענה לתקן ישראלי ת"י  .6.8.1

 פחמימניים מעובים )גפ"מ(.
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מערכת הגפ"מ, המכשירים והאביזרים לצריכת גפ"מ והמנדפים הקיימים בעסק, יתוחזקו  .6.8.2

 במצב תקין, בכל עת.

 אישורים  .6.9

בכל עת את המסמכים המפורטים להלן, ויציגם או ימסרם  בעל העסק ישמור בשטח העסק .6.9.1

 לאדם המוסמך לבדוק עמידת העסק בדרישות לעיל:

אישור גורם מוסמך כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי ת"י  (1)

 תחזוקה, ונמצאו תקינים. -יטלטלים , מטפים מ1חלק  129

במקום, נבדקה ונמצאה תקינה  אישור גורם מוסמך כי מערכת החשמל המותקנת (2)

בהתאמה לחוק  החשמל ותקנותיו, כולל תאורות החירום המותקנות במקום. על 

האישור לכלול התייחסות למיקום מפסק חשמל ראשי לשעת חירום )אם קיים( 

ספרם ואת גודל האמפר  לתקינותו וכן טבלה המפרטת את מיקום לוחות החשמל, מ

 של כל לוח.

מתקנים  158אמתה ותקינותה של מערכת הגז לתקן ישראלי ת"י אישור על בדיקת הת (3)

האישור יינתן על ידי בעל רישיון לעבודת גפ"מ לפי  לגזים פחמימניים מעובים)גפ"מ(.

, אשר 2006-תקנות הגז )בטיחות ברישוי( )רישוי עסקים עבודות בגפ"מ(, התשס"ו

 רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.)אם קיימת מערכת גז בעסק(.

 שונות  .6.10

 בעסק בו קיימות מערכות גילוי וכיבוי אוטומטיות מומלץ לתחזקם.  .6.10.1

 חיםנספ .6.11

את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה כולל תיקיית טפסים אחידים לאישורים ניתן  .6.11.1

 למצוא באתר הרשות הארצית לכבאות והצלה ולהורידם ממנו.
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 הרשות הארצית לכבאות והצלה - 7פרק 

 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .7.1

 .2012-והצלה, התשע"בארצית לכבאות חוק הרשות ה .7.1.1

-חלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל .7.1.2

1970. 

 הגדרות .7.2

 -בפרק זה 

אש חלק מבניין המופרד מחלקי הבניין האחרים באמצעות אלמנטים עמידי  - אש אגף .7.2.1

 כמפורט בתקנות התכנון והבנייה.

המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן ארעי, אמצעים  - אמצעי בטיחות אש והצלה .7.2.2

 ומיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה:

 לקות והתפשטותן.מניעת ד (1)

 זקיהן והקלת פעולות לכיבוי דלקות.כיבוי דלקות, צמצום נ (2)

 , והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם.מילוט וחילוץ לכודים (3)

 הצלת חיי אדם ורכוש. (4)

 דרכי התקשרות. (5)

 פעולות כיבוי והצלה. כל צורך הנדרש לביצוע (6)

 אחד מאלה: -גורם מוסמך  .7.2.3

פי חוק הרשות -ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, על-מעבדה שהוסמכה על (1)

שלגביהם נדרש , בתחומים ובסוגי בדיקות 1997-הלאומית להסמכת מעבדות, תשנ"ז

 האישור.

 מי שיש לו תו תקן לתחזוקת מערכת בתחום שלגביו נדרש האישור. (2)

מתקנים לגזים  158כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י גז פחמימני מעובה  - גז או גפ"מ .7.2.4

 מעובים )גפ"מ(. פחמימניים

 אש.-עמידות - דלתות אש 1212לי ת"י כמשמעותה בתקן ישרא - דלת אש .7.2.5

חלק מדרך מוצא, לרבות פרוזדורים ומעברים,  - (Exit Accessגישה למוצא בטוח ) .7.2.6

מחוץ לעסק או בדלת שתחילתו בכל נקודה שהיא בעסק, וסופו בכניסה למוצא בטוח או 

 יציאה חיצונית.

נתיב יציאה מעסק הפנוי ממכשולים, והכולל אחד או  - (Means of Egressדרך מוצא ) .7.2.7

 יותר ממרכיבים אלה:

 גישה למוצא בטוח. (1)

 מוצא בטוח. (2)

 יציאה. (3)

-הנדסאי רשום, כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג - הנדסאי .7.2.8

 בסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישור., אשר עוסק בתחום ו2012
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אלמנטי סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ו 755כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י  - חומר לא דליק .7.2.9

 בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה. שיטות -בניין 

חומר המשמש לציפוי, כיסוי או חיפוי, לרבות: טפטים, ציפוי עץ,  - חומר ציפוי וגימור .7.2.10

 .PVCשטחים, פרקט, תקרות עץ, בד, או 

 .2012-ארצית לכבאות והצלה, תשע"בחוק הרשות ה - חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה .7.2.11

 .1953-חוק התקנים, התשי"ג - חוק התקנים .7.2.12

)ב(  3.2.1.21דלת בעלת מנגנון בהלה המקיים את הדרישות המנויות בפרט  - ידית בהלה .7.2.13

 פת  השנייה לתקנות התכנון והבניה.לתוס

חלק מדרך מוצא שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח או  - (Exit Dischargeיציאה" ) .7.2.14

 במישרין ובין דרך שטח פתוח., בין בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב

, אשר 1958-מהנדס רישום, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - מהנדס .7.2.15

 בסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישור.עוסק בתחום ו

די אלמנטים עמידי מוצא, המופרד משאר חלקי העסק על יחלק מדרך  - (Exitמוצא בטוח ) .7.2.16

 אל מחוץ לעסק. מוביל אל היציאה אואש ודלתות אש, וה

ידי השר -לכך על , שהוסמךרשות הכבאות וההצלהלעניין פרק זה, עובד  - נותן אישור .7.2.17

 לביטחון פנים.

 .ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן - ציוד כיבוי .7.2.18

הארצית  לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הרשות הארצית - רשות הכבאות והצלה .7.2.19

 .לכבאות והצלה

 לחוק התקנים. 12פי סעיף -ניתנה עלתעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן ש - תעודת בדיקה .7.2.20

 תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים.תקן ישראלי רשמי או  - תקן ישראלי )ת"י( .7.2.21

-תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל - תקנות התכנון והבנייה .7.2.22

1970. 

 תנאים מוקדמים .7.3

 לבקשת רישיון עסק או להיתר זמני יצורפו המסמכים הבאים: .7.3.1

פי הטופס שבנספח "בדיקת אופיין רשת מים יון רשת המים המזינה את העסק, על אפ (1)

 ידי אחד מאלה:", החתום על 529נוהל פי -למבנה על

 מהנדס. (א)

  הנדסאי. (ב)

 גורם מוסמך. (ג)

א לתקנות התכנון והבנייה. 11נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש, כאמור בתקנה  (2)

מ"ר, ושאינו מיועד להכיל  100דרישה זו לא תחול על עסק ששטחו הכולל אינו עולה על 

 איש או לאחסון חומרים מסוכנים. 50מעל 

ניתן להגיש העתק מנספח תיאור אמצעים לבטיחות אש שצורפה לבקשה להיתר בנייה,  (3)

 בד שיצורפו אליו כל אלה:בלו

 העתק מהיתר הבנייה. (א)

פיה לא נעשה שינוי פנימי או שינוי בשימוש בחתימת ידו של המבקש, על  הצהרה (ב)

 או מקצתו, מיום הכנת הנספח האמור.של הבניין המשמש את העסק, כולו 

http://www.102.gov.il/Fire%20Documents/Legislation/FireAuthorityLaw2381.pdf
http://www.102.gov.il/Fire%20Documents/Legislation/FireAuthorityLaw2381.pdf


 

90 

 

 רישום ודיווח .7.4

ידו, -אש עלבעל העסק יודיע לנותן האישור על כוונה לניתוק יזום של מערכות כיבוי  (1)

וזאת לכל הפחות שבעה ימים לפני היום בו מתוכנן הניתוק; לעניין סעיף זה, "מערכת 

פי דין: ת, אם קיימת לגביה חובת התקנה על אחת מהמערכות הבאו -כיבוי אש" 

 לחץ ושחרור עשן.-גלאים, מתיזים, גנרטור, מערכת על

ממערכות כיבוי אש חדלה  תבעל העסק יודיע לנותן האישור באופן מיידי בכל פעם שאח (2)

 מלפעול.

 כללי .7.5

בעל העסק יפעיל את העסק תוך נקיטה והתקנת אמצעי בטיחות אש והצלה ההולמים את  .7.5.1

פר השוהים בו, היקף הפעילות בעסק, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בעסק, ממס

 פי כל דין. ממיקומו, שטחו ועל 

פי כל דין, לרבות -אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על .7.5.2

 דיני התכנון והבנייה. 

אין בהוראות מפרט זה כדי לגרוע , 7.5.2-ו 7.5.1ת האמור בסעיפים י לגרוע מכלליומבל .7.5.3

מהדרישות הקבועות בתקנות התכנון והבנייה, לצורך קבלת היתר בנייה, כפי שחלו במועד 

ו הוגשה הבקשה להיתר בנייה, ובכל מקום בו ישנה התייחסות במפרט לדרישות הנוגעות ב

 לבטיחות אש בעסק, הן יבואו בנוסף לדרישות תקנות אלו. 

כי תתקיים התאמה מלאה בין מבנה העסק, תכולתו  הפניות במפרט לתקן ישראלי מחייבות .7.5.4

ובעל העסק, או מי מטעמו ה בו, לבין דרישות הקבועות בתקן, ואמצעי בטיחות אש והצל

שמונה לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן, ולוודא כי תתקיים התאמה 

 מלאה של העסק כנדרש.

הדרישות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק, ובעל העסק  .7.5.5

בעסק העומדים בסתירה להוראות המפרט אחראי לכך שלא יתבצעו כל שינויים שהם 

 ולתנאי הרישיון.

 תחזוקת אמצעי בטיחות אש והצלה: .7.5.6

אמצעי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל רישיון העסק יוודא את  (1)

תחזוקת  -ולה אחרת הנדרשת לצורך כך )להלן ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פע

 אמצעי כיבוי אש והצלה(.

פי הוראות התקן הישראלי התקף והוראות -אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע על תחזוקת (2)

 בהתאם להוראות אלו. -ידי נותן האישור -וראות נוספות עלהיצרן, ואם ניתנו ה

 דרכי גישה .7.6

 לצורך פעילות כיבוי והצלה.  לעסק גישה דרכי בעל העסק יבטיח את קיומן של .7.6.1

 הפרדות ועמידות אש .7.7

ועשן בין שטח המשמש לייצור ואחסנה לבין שאר חלקי העסק, וכן בעסק תהיה הפרדת אש  .7.7.1

 בין העסק לשאר חלקי הבניין האחרים. ההפרדה האמורה תבוצע באמצעות:

קירות בעלי עמידות אש למשך שעתיים לפחות. הקיר יהיה בנוי מלבנים או מבלוקים  (1)

 או מבטון.
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דלת או חלון בעלי  ידי-פתחי כניסה והיציאה בקירות בעלי עמידות אש יסגרו על (2)

דקות לפחות  90דקות לפחות וכשל תחילי ויציבות שמשכו  30עמידות אש שמשכה 

 אש.-עמידות -אש -דלתות 1212ושעומדים בתקן ישראלי ת"י 

חומרי הציפוי והגימור שבהם ייעשה שימוש במבנה או במבנים, לרבות מבנים יבילים  .7.7.2

השימוש בחומרי בניה לפי תגובותיהם  921המשמשים את העסק יעמדו בתקן ישראלי ת"י 

 755בשריפה. בדיקת אי דליקותם וסיווגם של החומרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י 

תוצאות הבדיקה. שיטות בדיקה וסיווג לפי  -נטי בניין סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמ

 שימוש בחומרי ציפוי וגימור כולל הן שימוש הן פנימי והן שימוש חיצוני. -לעניין סעיף זה 

 דרכי מוצא .7.8

 פתחי יציאה .7.8.1

 מ' נטו לפחות.  0.9איש, יהיה פתח יציאה אחד ברוחב של  50בעסק המיועד להכיל עד  (1)

איש, יהיו לפחות שני פתחי  500-איש אך לא יותר מ 50-מבעסק המיועד להכיל למעלה  (2)

 מ' נטו כל אחד, וכיוון הפתיחה של הדלת יהיה כלפי כיוון המילוט. 1.1יציאה ברוחב של 

 על עולה וגודלו בהם לשימוש או לייצורם מסוכנים, חומרים לאחסון בעסק המיועד (3)

לפחות כל אחד, כאשר דלת  מ' נטו 0.9יהיו לפחות שני פתחי יציאה ברוחב של  ר"מ  20

 אחת לפחות תיפתח ישירות אל החוץ.

 .עת בכל מכשול מכל דרכי המוצא, לרבות פתחי היציאה יהיו פנויים .7.8.2

הדלת מכיוון המילוט בלא מפתח הותקן מנעול על דלת בדרך המוצא, יהיה ניתן לפתוח את  .7.8.3

 נשלף.

 שילוט  .7.9

ת השנייה י"ח לפרק ב' לתוספ בדרכי המוצא בעסק יותקן שילוט וסימון, כמפורט בסימן .7.9.1

 לתקנות התכנון והבנייה.

 בעסק יותקנו שלטים פולטי אור כמפורט מטה: .7.9.2

 על גבי לוחות חשמל. -"חשמל, לא לכבות במים"  (1)

 בסמוך למפסק במקום בולט ונגיש. - "מפסק זרם ראשי" (2)

 "עמדת כיבוי אש". (3)

 בסמוך לברז. -"ברזי שריפה"  (4)

 ז.לבר בסמוך -"ברזי הסנקה לעמדות"  (5)

 בסמוך לברז. -ברזי הסנקה למתזים" " (6)

 בסמוך למעלית. - "אין להשתמש במעלית בזמן שריפה" (7)

 י הדלת בכל מקום בו נדרשת דלת אש.על גב -"דלת אש, החזק סגורה"  (8)

 דר הסקה/דוודים/מיזוג/אשפה וכו'(."חדר שירות" )בהתאם לשימוש הח (9)

משני צידיה ומול  המעלית כל מספר לזיהוי קומה יותקן בחדר המדרגות בסמוך לדלת  (10)

 קומה.

ומתי כל קומה יותקן בסמוך לחדר המדרגות בלובי הק -מספר לזיהוי חדרי המדרגות  (11)

 ובלובי קומת הכניסה.

ס"מ לפחות,  3הכיתוב יהיה על השלט בגוון אדום על רקע לבן, גובה כתיב האותיות יהיה  .7.9.3

 מ' לפחות מגובה הרצפה. 1.5מ"מ לפחות, השלט ימוקם בסמוך למתקן בגובה  7עוביין 
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 ויסומנו. חומרים מסוכנים ישולטו .7.9.4

 תאורת חירום  .7.10

בעסק תותקן תאורת חירום, שתתחיל לפעול ותאיר את נתיב המילוט במקרה של כשל  .7.10.1

 בהספקת החשמל או נפילה במתח החשמל.

אנשים או  6-תאורת החירום תותקן מעל פתחי העסק ובמעברים המשרתים יותר מ .7.10.2

מטרים, בפרוזדורים ובחדרי מדרגות, לאורך דרך המוצא ולאורך  15שאורכם עולה על 

 מעברי מילוט, כולל מעברי מילוט אחוריים, בשטח העסק. 

ת או מערכת תאורת החירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענו .7.10.3

מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה, הכוללת מצבר נטען. גופי תאורת חירום יהיו מוזנים 

 משני מעגלי הזנה נפרדים, וגם ממערכות נפרדות.

 דרישות מיוחדות -, מנורות 2.22, חלק 20ת"י תקן ישראלי גופי תאורת החירום יתאימו ל .7.10.4

 מנורות לתאורת חירום. -

 :זי כיבוי(אספקת מים )כולל בר .7.11

בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שאספקת המים תהא בכמות ובלחץ  .7.11.1

 הדרושים לשם פעולתו התקינה של כלל ציוד הכיבוי שיש להתקין בעסק.

בהתאם לתקן  3מ"ר, יותקן ברז כיבוי חיצוני בקוטר של " 800בעסק ששטחו הכולל עד  .7.11.2

מטרים  80לה על , במרחק שלא יע3וחלק  1לכיבוי אש חלק  , הידרנט448ישראלי ת"י 

 מהעסק.

על זקף  3מ"ר, יותקנו ברזי כיבוי חיצוניים בקוטר של " 800בעסק ששטחו הכולל מעל  .7.11.3

, בפריסה 3וחלק  1, הידרנט לכיבוי אש חלק 448בהתאם לתקן ישראלי ת"י  4בקוטר של "

רזי כיבוי נוספים בהיקף העסק, כאשר הבאה: ברז כיבוי בסמוך לכניסה הראשית לעסק, וב

 .מטר 80ברזים סמוכים לא יעלה על  2המרחק בין 

קומות ומעלה, יותקן חיבור כבאים להסנקת מים לברזי הכיבוי המתוקנים  3במבנה בעל  .7.11.4

 מטרים מקצהו. 6בו. ברז ההסנקה יוצב מחוץ למבנה במרחק שלא יעלה על 

 ציוד כיבוי:  .7.12

, באורך שיתן 3/4תקן גלגלון כיבוי אש עם זרנוק בקוטר "מ"ר, יו 120בעסק ששטחו עד  .7.12.1

אם  .תית הצינורות לגלגלון תהיה ממתכתמענה לכיסוי כל שטח העסק עם מזנק צמוד. תש

 קיימת הפרדת אש ועשן בין חלקי העסק, יש להתקין ציוד כאמור בכל אחד מחלקיו.  

 כל אחת: מ"ר, תותקנה עמדות כיבוי אש הכוללות  120בעסק ששטחו מעל  .7.12.2

 .2ברז כיבוי בקוטר " (1)

 מ' כל אחד. 15באורך  2קים בקוטר "זרנו 2 (2)

 .2מזנק בקוטר " (3)

 עם מזנק צמוד.  3/4צינור בקוטר " גלגלון עם (4)

 ק''ג. 6מטפה אבקה במשקל של  (5)

 ס''מ.  30ס''מ, ועומק  80ס''מ, רוחב  120הציוד יאוכסן בארון שמידותיו לכל הפחות: גובה 

 על הארון ייכתב: ''עמדת כיבוי אש''.  

 תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה מתכת. .7.12.3
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ק''ג. מספר המטפים יתאים לתקן  6בעסק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של  .7.12.4

מטפים מיטלטלים: התאמה, התקנה וסימון. בדיקת המטפים -2, חלק 129ישראלי ת"י 

 -, מטפים מיטלטלים 1, חלק 129ור בתקן ישראלי ת"י אמפי ה-ותחזוקתם תיעשה על

 תחזוקה.  

עמדות כיבוי האש יותקנו בסמוך לפתחי היציאה ובמקומות נוספים, כך שיתנו מענה  .7.12.5

 לכיסוי כל שטח העסק.

 בכל עת. היה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקיןציוד הכיבוי י .7.12.6

 מערכת מתזים .7.13

אש אוטומטית במים על פי תקן הישראלי במקומות המפורטים להלן תותקן מערכת כיבוי  .7.13.1

 מערכת מתזים(: -התקנה )להלן  - מערכות מתזים 1596ת"י 

 מ"ר. 500בעסק ששטחו הכולל מעל   (1)

עמידות  931י דקות לפי תקן ישראלי ת" 60במבנה בעל עמידות אש שאינה עולה על  (2)

 אש של אלמנטי בניין.

בתוך  , אין חובה להתקנת מערכת מתזים בחדר קירור הממוקם7.13.1על אף האמור בסעיף  .7.13.2

 מ"ר בהתקיים אחד מאלה: 40-ממבנה )מחסן או מפעל( ששטחו קטן מ או כחלק

קיימת הפרדת אש ועשן בין חדר הקירור לבין שאר חלקי העסק. ההפרדה האמורה  (1)

 תבוצע באמצעות:

 קירות בעלי עמידות אש למשך שעתיים לפחות; (א)

ידי דלת או חלון בעלי -והיציאה בקירות בעלי עמידות אש יסגרו עלפתחי כניסה  (ב)

דקות לפחות  90דקות לפחות וכשל תחילי ויציבות שמשכו  30עמידות אש שמשכה 

 אש.-עמידות -אש -דלתות 1212בתקן ישראלי ת"י  ושעומדים

חדר הקירור נמצא בתוך חלל אשר קיימת בו מערכת כיבוי אש אוטומטית במים  (2)

 התקנה.  -מערכות מתזים  1596הישראלי ת"י  על פי תקןהמותקנת 

בחדר קירור כמבנה נפרד )עומד בפני עצמו( תותקן מערכת מתזים כאשר מתקיימים כל  .7.13.3

 אלה:

 מ"ר. 500שטח חדר הקירור עולה על  (1)

 . לעניין סעיף זה:חדר הקירור משמש או מיועד לשמש להחסנת טובין לקיח או בעיר (2)

מעלות  100-שר טמפרטורת ההתלקחות שלו נמוכה מטובין א -"טובין לקיח"  (א)

 צלסיוס. 

מעלות  101-800ות שלו בין טובין אשר טמפרטורת ההתלקח -"טובין בעיר"  (ב)

 צלסיוס.

 .10%-כאשר אחוז החמצן בתוך חדר הקירור לא נשמר באופן קבוע מתחת ל (ג)

ים בחדר קירור כמבנה נפרד )עומד בפני עצמו( בו קיימת חובת התקנת מערכת מתז .7.13.4

 ומתקיימים בו כל המפורטים להלן, תותקן מערכת מתזים בגג העליון בלבד:

 מעלות צלסיוס ומטה. 8טמפרטורה של חדר הקירור מיועד להחסנת טובין ב (1)

ן שני הגגות מותקנת גג עליון( ובתווך שבי -הקירור קיים גג נוסף )להלן  מעל חדר (2)

 מערכת הקירור.
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מיכל גז הקירור תותקנה מערכת פתוחה לכיבוי אש בחדר מכונות קירור ובחדר בו מוצב  .7.13.5

במים וכן מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים. שתי המערכות הנ"ל יותקנו בהתאם 

 התקנה. -מערכות מתזים  1596לדרישות תקן הישראלי ת"י 

 -מערכות מתזים  1596ן ישראלי ת"י מערכת המתזים תתוכנן ותותקן לפי האמור בתק .7.13.6

רדות אש בין יעודים או שימושים, תתוכנן ותותקן בחלקים אלה התקנה. ככל שאין הפ

 מערכת בהתאם לרמת הסיכון המחמירה ביותר.

מערכת המתזים תתאים בכל עת לסיווג המבנה, ייעודו, מיקומו, לשטחו, השימוש בו ודרגת  .7.13.7

 סיכון האש של חלקיו )כגון: אזור אחסנה, אזור משרדים, אזור מכירות וכו'(.

יש לקבל אישור בכתב על התאמת תכניות מערכת המתזים והצהרת מהנדס, כי מתקיימות  .7.13.8

. העתק מתעודת בדיקה והצהרת מהנדס כמשמעותו בתקן. 1596דרישות תקן ישראלי ת"י 

 וגשו לנותן האישור.האמור, י

 בכל עת. מערכת המתזים תתוחזק במצב תקין .7.13.9

 - מערכות לכיבוי אש במים 1928י ת"בדיקת מערכת המתזים תעשה על פי תקן ישראלי  .7.13.10

בקרה, בדיקה ותחזוקה. העתק מתעודת הבדיקה בצירוף מפרט הבדיקה יוגש לנותן 

 האישור.  

 מערכות גילוי אש ועשן .7.14

 3, חלק 1220"י תתקן ישראלי בעסק תותקן מערכת גילוי אש ועשן, המותקנת על פי  .7.14.1

 במקרים ובמקומות הבאים:הוראות התקנה ודרישות כלליות  - מערכות גילוי אש

 מ"ר. 500מ"ר ועד  300הכולל מעל  בעסק  ששטחו (1)

עמידות אש  931דקות לפי תקן ישראלי ת"י  60במבנה יביל שעמידות האש שלו מעל  (2)

 של אלמנטי בניין.

 40-בחדר קירור הממוקם בתוך או כחלק ממבנה )כגון: מחסן או מפעל( ששטחו גדול מ .7.14.2

מעלות צלסיוס ומטה, תותקן מערכת גילוי  8פרטורה של מ"ר המיועד להחסנת טובין בטמ

הוראות התקנה ודרישות  - מערכות גילוי אש 3, חלק 1220"י אש ועשן על פי תקן ישראלי ת

 כלליות.

 8בחדר קירור כמבנה נפרד )עומד בפני עצמו(, המיועד להחסנת טובין בטמפרטורה של  .7.14.3

ל פי דין מערכת מתזים, תותקן מערכת מעלות צלסיוס ומטה ולא קיימת חובה להתקין בו ע

הוראות התקנה  -מערכות גילוי אש  3, חלק 1220"י גילוי אש ועשן על פי תקן ישראלי ת

 ודרישות כלליות.

 המערכת תהיה פרוסה בכל חלקי העסק.  .7.14.4

 בכל עת.גילוי אש ועשן תתוחזק במצב תקין מערכת  .7.14.5

מערכות גילוי  11חלק  1220"י ת בדיקת מערכת גילוי האש והעשן תעשה על פי תקן ישראלי .7.14.6

תחזוקה. העתק מתעודת הבדיקה, שתערך לפי נוסח נספח ג' לתקן הנ"ל, יוגש לנותן  -אש 

 האישור.

 מערכת חשמל  .7.15

פי תקנים ותקנותיו, ועל  1954-החשמל תשי"דמערכת החשמל בעסק תענה לנדרש בחוק  .7.15.1

 ישראליים תקפים. 

 המערכות הבאות:בלוחות חשמל הממוקמים בעסק יותקנו  .7.15.2
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ככל שנדרש להתקין בעסק מערכת גילוי אש ועשן,  -אמפר  63לוח חשמל בעל זרם של  (1)

 יותקן גלאי עשן בלוח החשמל.

ככל שנדרש להתקין בעסק מערכת גילוי אש ועשן,  -אמפר  80לוח חשמל בעל זרם של  (2)

 יותקן גלאי עשן בלוח החשמל ומערכת ניתוק לוח חשמל ממקור ההזנה.

תותקן מערכת גילוי אש או עשן הכוללת  -אמפר ומעלה  100ל בעל זרם של לוח חשמ (3)

 גלאים, מערכת כיבוי אוטומטית יבשה ומערכת ניתוק לוח חשמל ממקור ההזנה.

אין חובה להתקין מערכת כיבוי אוטומטית בלוח (, 3.)7.15.2אף האמור בסעיף  על (4)

 הבאות:   אמפר ומעלה המקיים את כל הדרישות 100חשמל בעל זרם של 

 .1419עומד בתקן ישראלי ת"י  (א)

 מותקן בו גלאי עשן. (ב)

 מערכת ניתוק לוח חשמל ממקור הזנה.מותקן בו  (ג)

 נמצא באזור כיסוי של מערכת כיבוי אוטומטית.  (ד)

י ת"תקן ישראלי פי -מערכת גילוי האש ו/או העשן המותקנת בלוח החשמל, תותקן על .7.15.3

 הוראות התקנה ודרישות כלליות.  -, מערכות גילוי אש 3, חלק 1220

פי תקן ישראלי ת"י -מערכת הכיבוי האוטומטית היבשה המותקנת בלוח החשמל תותקן על .7.15.4

, מערכות כיבוי אש 1597אש בארוסול, או תקן ישראלי ת"י -, מערכות לכיבוי5210

 אוטומטיות בגז כיבוי, בהתאם לסוג המערכת המותקנת.

תקן מפסק חשמל חירום במקום בולט ונגיש, אשר מ"ר, יו 500במבנה ששטחו עולה על  .7.15.5

 במקרה חירום ינתק את זרם החשמל לכל המבנה.

 מערכת גילוי אש ועשן המותקנת בלוח החשמל תתוחזק במצב תקין בכל עת. .7.15.6

מתקני החשמל בעסק ייבדקו באופן תקופתי בהתאם להנחיית רשות הכבאות וההצלה  .7.15.7

 ן.פי כל די " ועלעדכון -בדיקה תקופתית למתקני חשמל "

 מערכות שליטה בעשן .7.16

מ"ר ומעלה בלא חלונות, או ששטח חלונותיו שניתנים לפתיחה ידנית  500בעסק ששטחו  .7.16.1

משטח רצפתו, ובחלקי מבנה אחרים )כגון מחסנים חדרים טכניים וכו'(, יהיו  2%-קטן מ

. לתוספת השנייה לתקנות התכנון 3.5.2.1סידורי שליטה בעשן בהתאם לקבוע בפרט 

  והבנייה.

 בכל עת.ת השליטה בעשן תתוחזק במצב תקין מערכ .7.16.2

 מערכת מיזוג אוויר .7.17

, בטיחות אש 1001לי ת"י מערכת מיזוג האוויר המותקנת בעסק תענה לנדרש בתקן ישרא .7.17.1

 בבניינים.

 מערכות למסירת הודעות  )כריזת חירום( .7.18

 בעסק שמתקיימות בו אחת מהדרישות הבאות תותקן מערכת למסירת הודעות: .7.18.1

 מ''ר. 1001שטח אגף האש עולה על  (1)

 ר.מ'' 2000השטח הכולל של הבניין עולה על  (2)

 קומות או יותר. 3הבניין מכיל  (3)

 ירום( תתוחזק במצב תקין בכל עת.מערכת מסירת ההודעות )כריזת ח .7.18.2

 חומרים מסוכנים .7.19
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יש להגיש היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה, הכולל את כול סוגי החומרים המסוכנים  .7.19.1

 המאוחסנים במקום )במידה ונדרש(.

 גנרטור חירום  .7.20

פי מפרט זה -בעסק אשר נדרש להתקין משאבות מים לכיבוי אש או מפוחי יניקת עשן על .7.20.1

 פי כל דין, יותקן גנרטור אשר יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להפעלתם.-ועל

נייה לתקנות התכנון )ח( לתוספת הש-)ב( 3.7.4.1הגנרטור יותקן בהתאם לקבוע בפרט  .7.20.2

 והבנייה.

 בכל עת. הגנרטור יתוחזק במצב תקין .7.20.3

 לוח פיקוד כבאים .7.21

בעסק שנדרש על פי דין להתקין בו מערכות מתזים, גלאים וניהול עשן או מערכות נוספות  .7.21.1

ידי נותן האישור, יותקן לוח פיקוד כבאים הכולל: לוח בקרה של -שנקבעו לעניין זה על

-מצבי להפעלת מערכות שליטה בעשן, מפסק תלת-, מפסק תלתמערכות גילוי וכיבוי אש

וכן מפסק , ליטה בפתחי שחרור עשן אוטומטייםמצבי לשליטה במערכת על לחץ, מפסק ש

 -חשמלי ראשי, מפסק הפעלת גנרטור חירום, מערכת הפעלת כריזת חירום וטלפון כבאים 

 ככל שמערכות אלה נדרשות.

 מערכת גז .7.22

, מתקנים לגזים 158ת"י תקן ישראלי סק תענה לנדרש במערכת הגז המשמשת את הע .7.22.1

 פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים.

על כל המכשירים והאביזרים לצריכת גז המשמשים את העסק יותקנו התקנים להפסקת  .7.22.2

 זרימת גז במקרה של דליפה, כולל ניתוק מקורות אנרגיה.

צינור מתכתי מסוג פלב"מ גמיש ומחוזק ברשת צנרת ההזנה לכל צרכני הגז תהיה עשויה מ .7.22.3

 פלב"מ.

בעסק, יתוחזקו מערכת הגז, המכשירים והאביזרים לצריכת גז והמנדפים הקיימים  .7.22.4

 בכל עת. ויישמרו במצב תקין

 :אינטגרציה -משטר הפעלות מערכות בטיחות אש  .7.23

 יש לבצע בדיקת משטר הפעלות ואינטגרציה בעסק בו נדרש להתקין שניים או יותר .7.23.1

 מאמצעי בטיחות האש וההצלה הבאים, ככל שקיימים:

 מערכת גילוי אש ועשן. (1)

 תיזים אוטומטית.מערכת מ (2)

 מערכת שליטה בעשן. (3)

 גנרטור חירום. (4)

 סגירת דלתות אוטומטית. (5)

 מעליות. (6)

 לחץ.מערכת על  (7)

 לוח פיקוד כבאים. (8)

- משטר הפעלות מערכות בטיחות אש 536הבדיקה תעשה בהתאם להוראה מספר  .7.23.2

כאשר קיימת מערכת שחרור עשן מאולצת יצורף לאישור גם טבלת משטר . אינטגרציה

 בדיקה ופירוט סוג המערכת.
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בכתב של גורם מוסמך או מהנדס על התאמת המערכות לדרישות הוראה  אישוריש לקבל  .7.23.3

הנ"ל. העתק האישור יוגש לנותן האישור. כאשר קיימת מערכת שחרור עשן  536מספר 

 ם טבלת משטר בדיקה.מאולצת יש לצרף לאישור ג

 תיק שטח  .7.24

 מ"ר, יגיש לנותן האישור תיק שטח, אשר יוכן על 2,000עסק, ששטחו הכולל עולה על  בעל .7.24.1

 "תיק שטח"(: -)להלן  הכנת תיק שטח - 503הוראה מספר פי 

 בעל העסק ישמור על תיק השטח מעודכן בכל עת.  (1)

 בעל העסק יגיש לנותן האישור תיק שטח מעודכן לפחות אחת לשנה קלנדרית.  (2)

בעל העסק יעדכן את תיק השטח בשינויים בעסק שיש בהם כדי להוסיף או לגרוע  (3)

מוקדי סיכון, או שינוי בפרטי בעלי התפקידים או דרכי ההתקשרות לצורך דיווח או 

 י.יום ממועד השינו 14תקשורת בעת אירוע, וזאת בתוך 

לפי תקנות החומרים המסוכנים )אמות  B-או  Aבעסק אשר נידרש בהיתר רעלים בדרגה .7.24.2

יש להגיש העתק "תיק מפעל" שהוכן בהתאם  2003-מידה לקביעת תוקף התרים(, התשס"ג

 .1993-לתקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, התשנ"ג 4לתקנה 

 אישורים  .7.25

מסמכים ואישורים על תקינות ציוד הכיבוי,  פי דרישת נותן האישור, ימציא בעל העסקעל  .7.25.1

 ובכלל זה:

אישור גורם מוסמך כי חומרי הציפוי והגימור שבהם נעשה שימוש במבנה המשמש את  (1)

פי , השימוש בחומרי בנייה על 921ת"י העסק נבדקו, ועומדים בתקן ישראלי 

 תגובותיהם בשריפה. 

רנוקים, מזנקים( גלגלונים, ברזי כיבוי, זכי כל ציוד הכיבוי במים )עמדות כיבוי,  אישור (2)

 נבדק ונמצא תקין.

, 1, חלק 129ת"י תקן ישראלי אישור כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם ל (3)

ידי אדם שהוסמך -תחזוקה, ונמצאו תקינים. האישור יינתן על - מטפים מיטלטלים

 כך על ידי הרשות לכבאות והצלה.ל

ה לחוק המותקנת במקום נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמאישור כי מערכת החשמל  (4)

חוק החשמל( ותקנותיו, כולל תאורות החירום  -)להלן  1954-החשמל התשי"ד

המותקנות במקום. על האישור לכלול התייחסות למיקום ותקינות מפסק חשמל ראשי 

לשעת חירום, וטבלה המפרטת את מיקום לוחות החשמל, מספרם, ואת גודל האמפר 

פי חוק החשמל, אשר -ידי בעל רישיון לעבודות חשמל על-לוח. האישור יינתן על של כל

 רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו. 

, 158ת"י תקן ישראלי אישור על בדיקת התאמתה ותקינותה של מערכת הגז לדרישות  (5)

פי -מ עלידי בעל רישיון לעבודת גפ"-לרבות התייחסות לגלאי הגפ"מ. האישור יינתן על

, אשר רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם 1988-חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט

 לסוג רישיונו.

אישור גורם מוסמך המעיד על תקינות המערכת האוטומטית לגילוי אש. האישור יוגש  (6)

, ויכלול גם התייחסות 11, חלק 1220ת"י תקן ישראלי פי נספח ג' ל-על טופס על
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י, הכיבוי והניתוק האוטומטי בארונות החשמל, ככל שמערכות לתקינות מערכת הגילו

 אלה מותקנות בעסק. 

אישור גורם מוסמך המעיד על כך שמערכת הכיבוי המותקנת בארון החשמל נבדקה  (7)

אש בארוסול -, מערכות לכיבוי5210ונמצאה תקינה בהתאמה מלאה לתקן ישראלי ת"י 

טומטיות בגז כיבוי, בהתאם לסוג , מערכות כיבוי אש או1597או תקן ישראלי ת"י 

 המערכת המותקנת.

אישור כי מערכת מסירת הודעות )כריזת חירום( נבדקה ונמצאה תקינה, ועל כך  (8)

שהמערכת כוללת ספק כוח עצמאי, נקודת שליטה, ורמקולים הנשמעים בכל שטחי 

פי חוק החשמל, אשר -ידי בעל רישיון לעבודות חשמל על-העסק. האישור יינתן על

 ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו. אי רש

אישור גורם מוסמך כי המערכת האוטומטית לכיבוי אש )ספרינקלרים( נבדקה ונמצאה  (9)

. על האישור לכלול את מפרט 1928ת"י תקן ישראלי תקינה, בהתאמה מלאה ל

 הבדיקה. 

יון ידי בעל ריש-אישור כי גנרטור החירום נבדק ונמצא תקין. האישור יינתן על (10)

פי חוק החשמל, אשר רשאי ליתן אישור כאמור בהתאם לסוג לעבודות חשמל על 

 רישיונו.

אישור גורם מוסמך, כי מערכות בטיחות האש וההצלה תואמות את דרישות הוראה  (11)

אינטגרציה. כאשר קיימת מערכת -משטר הפעלות מערכות בטיחות אש 536מספר 

 ר בדיקה ופירוט סוג המערכת.שחרור עשן מאולצת יצורף לאישור גם טבלת משט

שחרור העשן נבדקה ונמצאה תקינה. אישור גורם מוסמך או מהנדס, כי מערכת  (12)

 באישור יפורט סוג המערכת שנבדקה. 

אישור גורם מוסמך כי מערכת מיזוג האוויר המותקנת בעסק נבדקה ונמצאה תקינה,  (13)

 ., בטיחות אש בבניינים1001בהתאם לדרישות תקן ישראל ת"י 

 נספחים .7.26

ת והצלה ניתן למצוא ולהוריד באתר הרשות הארצית את פרסומי הרשות הארצית לכבאו .7.26.1

 לכבאות והצלה.


