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 תנאים להבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים -' הפרק 

 והנחיות חוקים תקנות .1

 להלן עיקר החוקים, התקנות וההנחיות:

 .1940פקודת בריאות העם,  .1.1

 .1992 –תקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי שפכים(, התשנ"ב  .1.2

 .1981 –שמ"ב חוק עזר לרשויות מקומיות )הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב(, הת .1.3

 .1981 –כללי בריאות העם )טיהור מי שפכים המיועדים להשקיה(, התשמ"א  .1.4

 (.2000, )נוסח משולב עדכון 1992 –תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, התשנ"ב  .1.5

 (.2000, )נוסח משולב עדכון 1974 –(, התשל"ד התקנות בריאות העם )איכותם התברואתית של מי שתיי .1.6

 .1983 – גתקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים נאותים לבתי אוכל(, התשמ" .1.7

 הל"ת )הוראות למתקני תברואה(. .1.8

 .1995 –(, התשנ"ה התקנות בריאות העם )תנאים תברואיים לקידוח מי שתיי .1.9

 .2002הנחיות למניעת זרימה חוזרת במערכות כיבוי אש, פברואר  .1.10

 מערכות שרברבות. –יקתם התקנת מתקני תברואה ובד 1205ת"י  .1.11

 .הכימיקלים לשימוש/טיפול במי שתיי 5438ת"י  .1.12

 (.2006הנחיות למניעת מחלת הלגיונרים )עדכון נובמבר  .1.13

 .2005הנחיות למניעת זרימה חוזרת במטבחים ובמרכולים  .1.14

 הגדרות .2

 . 'ב', ד ים א',ראה פרק .2.1

 וי מפעלים ביטחוניים על פי החוק.נציגי משרד הבריאות המוסמכים לריש - "נותן האישור", "נציג השטח" .2.2

  דרישות דווח ומסירת מידע: .3

 שוטף: דווח .3.1

 התקנת מז"ח, מיקומו, מועד התקנתו, פרטי המתקין, תאריך הבדיקה וממצאיה. .א

 שינויים במערכות/מקורות המים ובאופן צריכתם. .ב

 תוצאות בדיקות איכות השפכים/קולחים ותפקוד מתקני השפכים )ראה פרק ד'(. .ג

במערכות טיפול ו/או סילוק שפכים וכן שינויים בתהליך הייצור היכולים לגרום לשינויים שינויים  .ד
 באיכות ו/או בכמות השפכים )ראה פרק ד'(.

 שינויים בתהליך טיפול, אחסון, הגשה ושינוע מזון. .ה

 ניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים. .ו

 ציג השטח.בתדירות ועל פי תכנית שנקבעה על ידי נ התוצאות בדיקות מי שתיי .ז

 תוצאות בדיקות מזון. .ח

 שינוי בתהליך ייצור המזון ובמבניו. .ט

 דווח מיידי: .3.2

 תוצאות חריגות של בדיקת איכות מים, פעולות תיקון ושיפוץ מערכות מים. .א

 חשד להרעלות מזון ומים. .ב
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 תוצאות חריגות של בדיקות מזון. .ג

 )ראה פרק ד'(.אירועים חריגים של איכות שפכים ו/או תקלות במתקן הטיפול בשפכים  .ד

 נציג שר הבריאות ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים. –הדווחים יועברו אל נותן האישור  .3.3

 כללי. .4

כל התכניות ו/או שינוי, שיפוץ והסדרה של הנושאים המפורטים בהמשך דורשים את אישור משרד הבריאות  .4.1
 מראש:

 מערכת אספקת המים ו/או מתקני המים. .א

 תקני טיפול בשפכים )ראה פרק ד'(.מערכת איסוף השפכים ו/או מ .ב

 מערכות השקיה בקולחים. .ג

 מערכת הטיפול במזון )מטבח, מחסן, חדר אוכל, שינוע מזון(. .ד

  בתיק המפעל ישולב נוהל חירום לאירוע בריאותי )התפרצות(, מאושר על ידי נותן האישור. -תיק מפעל  .4.2

 בפרק א' לעיל. ראה פירוט  –טיפול במתקנים שאינם פעילים או אינם מועסקים  .4.3

 המי שתיי .5

 – דהתשל" ,תקנות בריאות העם )איכותם התברואתית של מי שתייה(, על פי איכות מי שתייהב יהיוהמים  .5.1
 וכו' . ה(, בכל הנוגע לשימושים הסניטריים: מטבח, מקלחות, מי שתיי2000)נוסח משולב  1974

 לפרק זה. 1, כמפורט בסעיף הלמי שתיי תהמפעל יבצע את הנאמר בתקנות משרד הבריאות המתייחסו .5.2

, רחצה, הכנת מזון( לבין מערכת התבוצע הפרדה בין מערכות מים שפירים לשימושים סניטריים )שתיי .5.3
 . 1205.1, כיבוי אש, גינון וכו' בהתאם לדרישות התקנות, הל"ת ות"י םשימוש במים לצרכים תעשייתיי

לדרישות הל"ת, תקנים ישראליים וכן לעמוד בדרישות  מערכות הספקת מים קרים וחמים יש לבצע בהתאם .5.4
 הנחיות משרד הבריאות )בנושא לגיונלה וכו'(.

מתקני מניעת זרימה חוזרת )מז"ח( להגנה על רשת המים השפירים של המפעל, יותקנו כנדרש בתקנות  .5.5
(, הנחיות 2000 , )נוסח משולב עדכון1992 –בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, התשנ"ב 

 .1205.1משרד הבריאות, הל"ת ות"י 

 )ראה פירוט נוסף בפרק ד'( שפכים .6

איכות השפכים שמקורם בפעילות המפעל והמוזרמים למערכת הביוב על זרמיהם, תהיה בהתאם לדרישות  .6.1
 ,  או על פי דרישה מיוחדת של נציג משרד הבריאות.ןחוקי העזר העירוניים, והתקנות הנוגעות לעניי

מידה והמפעל אינו מחובר למערכת ביוב ציבורית יש לעמוד בדרישות משרד הבריאות בכל הנוגע למתקן ב .6.2
 הטיפול ומערכת סילוק הקולחים.

 )ראה פירוט נוסף בפרק ד'( ניקוז .7

 ינוקזו דרך מערכת ניקוז מי הגשמים. לאהשפכים במפעל  .7.1

 ניקוז שטחי העסק יחולק לשני זרמים: .7.2

 .למערכת הניקוז –זרם נקי  .א

 ..םלמערכת האיסוף והטיפול בשפכים תעשייתיי –זרם מזוהם )אזורי עבודה(  .ב

 מערכות ייצור מזון והזנה .8

הכנה במקום, קבלת מזון מוכן )הסעדה(, שינוע מזון, מספר הארוחות, סוגיהן  –בכל סוג וצורת הזנה במפעל  .8.1
המתבססות על ארבעת  ומספר העובדים, בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל יעמוד המפעל בדרישות המקצועיות

 היסודות לטיפול נכון במטבחים ציבוריים:

 רכישת מזון ממקורות בטוחים ומאושרים. .א

 מניעת כניסת חיידקים למזון. .ב
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 מניעת ריבוי חיידקים במזון. .ג

 הרחקת והשמדת חיידקים מכלים ובמזון. .ד

 בתי אוכל(, יש לעמוד בכל הדרישות המופיעות בתקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים נאותים ל .8.2
 .1983 –התשמ"ג 

 לא תבוצע הסעדה אל מחוץ למפעל. .8.3

 נותן האישור. –התכניות למטבח יהיו מאושרות על ידי נציג משרד הבריאות  .8.4

 הרכבה, אחסון ומשרדים., יופרד מאולמות ייצור אוכלהחדר  .8.5

 לא יתקיימו מטבח, חדר אוכל או כל מערכת הזנה אחרת. במתקני הנפיצים .8.6

 מתקני סניטציה .9

 במידה מספקת ועל פי הל"ת. העל העסק יתקין מתקני שירותים ואספקת מי שתייב .9.1

 השירותים יהיו נגישים לכל העובדים במקום העבודה, לאורחים, מבקרים ועובדי קבלן למיניהם. .9.2

 במבואה לשירותים יותקנו אמצעים לשטיפת ידיים )מים וסבון( וניגובן )מגבת נייר ח"פ או זרימת אוויר חם(. .9.3
 


