שפכי תעשייה
חלק ניכר משפכי התעשייה והשפכים הביתיים  -סניטאריים הנוצרים בישראל מושבים
להשקיה חקלאית ללא מגבלות .לשם כך ,נקבעים סטנדרטים המגבילים את איכות השפכים
המוזרמים למכוני טיהור השפכים העירוניים (מט"שים).
הנחיות:
 .1על כל בעל עסק לעמוד בחוק העזר ובתקנות המופיעות בקישורים להלן.
 .2חל איסור על הזרמת תשטיפים אל מחוץ לשטח העסק.
 .3במקרה של פינוי שפכים על ידי מוביל שפכים ,ישמור בעל העסק בעסק קבלות על
פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים ,לתקופה של שלוש שנים לפחות.
קישורים:
א .חוק עזר לאשדוד (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) ,התשמ"ז .1891 -
ב .תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים) ,התשנ"ח -
.1889
ג .תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים) ,התשס"א .2222 -
ד .תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) ,התשס"ג .2223 -
ה .תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה) ,התשס"ד .2223 -
ו .כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,התשע"א -
.2211

אסבסט
אסבסט הוא שם כללי לקבוצת חומרים טבעיים בעלי מבנה גבישי של סיבים צרים וארוכים.
לסיבי האסבסט תוחלת חיים ארוכה והם עמידים בפני אש ,חום ,קורוזיה ,כוח מכני
וכימיקלים.
האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם ,חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום
למחלות קשות ,שאינן ניתנות לריפוי ,המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית.
כל שימוש חדש באסבסט (ייצור ,ייבוא ,מסחר ,בניה ושיווק) אסור בישראל ,עם זאת ,מכיוון
שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות ,אין מניעה מלשהות במבנים
בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין.
הנחיות:
 .1בעל עסק לא יתקין אסבסט ,מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה
באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון ,שיפוץ או חידוש לשימוש קיים.
 .2בעל עסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט ,יחזיק את מבנה האסבסט במצב
תקין  ,ללא שברים וסדקים.
 .3בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח ,חיתוך ,שיוף ,ליטוש ,ניסור ,חיתוך והשחזה,
במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.
 .4במידה וימצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים (במצב מתפורר ,סדוק או שבור)
יפעל בעל העסק להסרת האסבסט ולסילוקו לאתר מורשה לפי הוראות החוק,
באמצעות קבלן אסבסט צמנט מורשה.
קישור:
א .חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א .2211 -
ב .מרשם בעלי הרשיונות העוסקים באסבסט.

