א .הגדרות
"בעל העסק"
-

לרבות אחד או יותר מאלה :א .בעל העסק; ב .המחזיק בעסק; ג .בעל רשיון
העסק; ד .האדם שבהשגחתו ,בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

"חומר
חלקיקי" -

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

"העסק" או
"המפעל"
"משטח
תפעול"
"נותן
האישור" -

מוסך לפחחות וצביעה שפרטיו מופיעים לעיל
משטח בו מתבצעות פעולות טיפול ברכב או בחלקיו
עובד המשרד לאיכות הסביבה במחוז צפון  ,שהוסמך כנותן האישור לפי החוק;

"תשטיפים"

נוזלים שבאו במגע עם פסולת ,שמנים ,דלקים ,ממיסים וכיוצא בזה.

ב .מים ושפכים
.1

כל פעילות של טיפול ברכב ,אחסון ציוד וחלקי רכב יתבצעו במשטחי התפעול בעסק בלבד.

.2

משטחי התפעול בעסק :
 2.1יאטמו בחומר אטום ועמיד בפני פחמימני דלק ושמנים.
 2.2יהיו מקורים.

ג .איכות אויר
.1

כל עבודות צביעה וליטוש יבוצעו במבנה או בחלל עבודה הסגור משלושה צדדים לפחות
ומלמעלה.

.2

תא צביעה:
 2.1תהליכי צביעה וציפוי יבוצעו במתקן ייעודי המצויד במערכת יניקה.
 2.2מערכת היניקה תופעל בכל עת בה מתבצעות עבודות אלה.
 2.3מערכת היניקה תותקן באופן שכל האוויר מתהליך הצביעה יעבור דרכה.
 2.4מערכת היניקה תכלול מנדף יניקה וכן מערך סינון לסילוק טיפות ,רסס ואדי צבע
מאוויר היניקה.
 2.5במקרה שמורגש ריח מחוץ לעסק ,יתקין בעל העסק מסנני ספיחה או מתקן טיפול אחר
לסילוק אדי הצבע שיאושר על ידי נותן האישור.

.3

מתקן שיוף:
 3.1פעולות השיוף יבוצעו במתקן ייעודי המצויד במערכת שאיבת אוויר שתחובר למתקן
סינון חלקיקים ,לרבות מסנן שקים.
 3.2מערכת שאיבת האוויר תופעל בכל עת בה מופעל מתקן השיוף.
 3.3מערכת השאיבה תותקן באופן שכל האוויר מתהליך השיוף יעבור דרכה.

.4

יציאת האוויר ממערכות היניקה ,השאיבה והטיפול תעשה דרך ארובות בלבד .פתחי
הארובות ימצאו בגג בגובה של  2מטר לפחות מעל המבנים הסמוכים.

.5

ריכוז החומר החלקיקי באוויר הנפלט מארובות העסק לא יעלה על  20מ"ג/מ"ק תקני וריכוז
החומרים האורגנים לא יעלה על  50מ"ג/מ"ק תקני.
בעל העסק ידאג לפעילותם התקינה של מתקני השיוף והצביעה ומערכות היניקה ,השאיבה
והסינון בעסק .קבלות על טיפולים ישמרו בעסק למשך שלוש שנים לפחות ויוצגו בפני נותן

.6

1

האישור על פי דרישתו.

ד .חומרים מסוכנים
.1

הצבעים והממיסים יאוחסנו בארון מתכת הרחק ממקורות אש.

.2

ממיסים משומשים יפונו למיחזור או לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב בהתאם להוראות
תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים( ,התשנ"א  .1990 -אישורי משלוח
מהעסק ליעד הפינוי המורשה ישמרו בעסק במשך שלוש שנים לפחות ויוצגו לנותן האישור
על פי דרישתו.
חומר המשמש לניקוי מערכות הצביעה ,שאריות צבע ,מדללים וכד' יאוחסן לאחר השימוש
במיכלים עמידים וסגורים ויפונה למיחזור או לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב כאמור
בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים( ,התשנ"א .1990 -

.3

ה .פסולת מוצקה
.1

בעל העסק יאסוף את כל סוגי הפסולת ,לרבות פסולת ממערכת הסינון במתקן הצביעה,
פסולת ממתקן סינון האבק במתקן השיוף ,שקי איסוף חלקיקים באופן שימנע פיזורם .בעל
העסק יוודא העברת הפסולת למיחזור ,למכירה או לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל
דין.

הערה:
על העסק חלים חוק מניעת מפגעים ,התשכ"א  1961 -והתקנות מכוחו ,והוראותיהם מהוות
תנאים ברשיון זה .תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( ,התשנ"ג-
.1992
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