חוק רישוי עסקים  -התשכ"ח 1968
תנאים ברשיון עסק
רחיצת מכוניות ממוכנת

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;

"דיגום מורכב יומי" -

דיגום המתבצע על ידי איסוף דגימות בתדירות של אחת לשעה לפחות ,במשך 24
שעות רצופות;

"העסק" -

תחנת ממוכנת לרחיצת מכוניות;

"נותן אישור" -

עובד המשרד לאיכות הסביבה במחוז __________  ,שהוסמך כנותן אישור על פי
החוק;

"שפכים" -

נוזלים ששימשו לרחיצת מכוניות;

ב .מים ושפכים
 .1תשתית
1.1

בעל העסק יתקין מערכת למיחזור שפכים.

1.2

משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים.

1.3

משטחי רחיצת המכוניות ומיכל אגירת השפכים ,לפני מיחזורם ,יצופו באספלט ,בבטון או בחומר
אחר אטום לחלחול נוזלים.

1.4

כל שטח העסק  ,למעט משטחי רחיצת המכוניות ,ינוקז למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ
לשטח העסק ,כך שימנע מגע בין מי הנגר לבין השפכים.

 .2הפעלה
2.1

פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת המכוניות בלבד.
השפכים ינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים ,יטופלו בה ויוחזרו לתהליך השטיפה.
אין לחבר את מיתקן הרחיצה ישירות אל מערכת הביוב הציבורית.

2.2

בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות הציבור ,לרבות באמצעות התאמת קצב
רחיצת המכוניות ליכולת הקליטה של מערכת מיחזור השפכים.

2.3

השפכים ממערכת מיחזור השפכים לא יוזרמו אל מערכת הביוב הציבורית אלא לאחר שעמדו
בערכים הבאים:
א .מוצקים מרחפים  -עד  500מ"ג/ל;
ב .שומן מינרלי  -עד  20מ"ג/ל';
ג .חלקיקים  -קוטר קטן מסנטימטר אחד.

2.4

בעל העסק לא ימהל את שפכי העסק במים ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את ריכוז

המזהמים בשפכים.
2.5

אחת לשנה יערוך בעל העסק דיגום מורכב יומי של השפכים בנקודת החיבור אל מערכת הביוב
הציבורית .הפרמטרים שיבדקו:
א .כלל מוצקים מרחפים;
ב .שמן מינרלי ושמן כללי.

2.6

תוצאות הדיגום ישמרו בעסק לתקופה של שלוש שנים לפחות ,ויועמדו לרשות נותן האישור על פי
דרישתו.

2.7

במקרה שהעסק מצוי בסמיכות לתחנת דלק או לעסק אחר שיש בו מפריד דלק  -מים ,ינקוט בעל
העסק את כל האמצעים למניעת הזרמת השפכים אל מפריד הדלק  -מים.

2.8

עסק המבצע שטיפת מנועים -
2.8.1

בעל העסק יתקין מפריד שמן.

2.8.2

בנוסף על האמור בסעיף  2.5לעיל ,ידגמו גם הפרמטרים :עופרת ,כרום ,ניקל ומוליבדן.

2.8.3

השפכים המתקבלים מפעולות שטיפת המנועים יופרדו מכלל שפכי העסק ויטופלו במפריד
השמן.

2.8.4

שפכים המכילים דטרגנטים מניקוי גוף הרכב לא יוזרמו אל מפריד השמן.

ג .פסולת מוצקה
 .1בעל העסק יתקין בשטחו כלי אצירה לפסולת בנפח ובכמות שתספיק לכמות הפסולת המוצקה הנאגרת
בעסק .פסולת שנשאבה בשואב אבק תאסף בשקיות סגורות או במכלים סגורים.
 .2הפסולת תפונה לאתר פינוי פסולת מורשה על פי כל דין.

ד .דיווח
מדי שנה בחודש דצמבר ,יעביר בעל העסק לנותן האישור דיווח על:
א .תוצאות דיגום השפכים;
ב .סיכום צריכת המים השנתית של העסק.

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 -ולתקנות למניעת
מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן .1990 -

