
 19721א"התשל, )פליטת חומר חלקיקי לאויר(קנות למניעת מפגעי ת
 

אנו מתקיני , 1961א"התשכ,  לחוק למניעת מפגעי18 ו5תוק סמכויותינו לפי סעיפי ב

 :תקנות אלה

 

 גדרותה

 )ג"תיקו התשל(

 בתקנות אלה  .1

נשא באויר או בגאז יהעשוי לה, יפת דלקהנוצר עקב שר, חומר חלקיקי ) Fly Ash" (אפר מרח"

 ;שרוומורכב בעיקר מאפר מות או חומר שרו או בלתי

 אד המעבד חומר גל בתהלי במפעל שממנו נפלט חומר חלקיקי מרח " בעל מפעל"

 ;לאטמוספירה בעת עיבוד חומר הגל

י יהק,  למעט אדי מי,לרבות נוזל או מוצק, כל חומר ) Particulate Matter" (חומר חלקיקי"

 ;בצורה של חלקיקי דקי

 10חומר חלקיקי שקטרו פחות מ ) Suspended Particulate Matter" (חומר חלקיקי מרח"

 ;מיקרו המרח באויר או בגאז אחר

 מנהל היחידה למניעת מפגעי זיהו אויר וסכנות קרינה במשרד הבריאות או מי " מנהל היחידה"

 :שהוא מינה

ציוד המשמש לאיסו חומר חלקיקי כדי למדוד את  ) Sampling System" (כת דגימהמער"

 ;ריכוזו או כל תכונה אחרת שלו, כמותו

המשקל הכולל בקילוגרמי של כל החמרי  ) Process Weight" (משקל חמרי הגל שבתהלי"

מעט נוזלי ל, לרבות דלקי מוצקי, שמשתמשי בה בפעולה הגורמת ליצירת מקור פליטה

 ;המשמשי באופ בלעדי כדלקי ואויר המשמש לבעירה וגאזי

היחס בי משקל חמרי הגל  ) Process Weight Rate" (משקל חמרי הגל שבתהלי לשעה"

 ;שבתהלי לבי מש התהלי בשעות

מיתק המפריד בי  ) Particulate Separating Equipment" (מיתק לאיסו חומר חלקיקי"

 ;גאזי הפליטה ואוס את החומר החלקיקי כדי שלא ייפלט לאטמוספירה חומר החלקיקי לביה

כמות החומר החלקיקי בקילוגרמי הנפלטת לשעה כתוצאה  ) Emission Rate" (קצב הפליטה"

 ;מתהלי

 . הרופא המחוזי או מי שהוא מינה" הרופא המחוזי"

 

 מרחיהו בלתי סביר על ידי פליטת חומר חלקיקי ז

בעת עיבוד חומר גל , למעט אפר מרח, חומר חלקיקי מרח באטמוספירה פליטת )א( .2

היא , לצדו' העולה על קצב הפליטה הנקוב בטור ב, לתוספת' במשקל הנקוב בטור א, בתהלי

 .זיהו בלתי סביר של אויר



 פליטת חומר, לתוספת' לגבי משקל של חומר גל בתהלי שאינו נקוב בטור א )ב(

בשיעור העולה על קצב הפליטה המתקבל על פי , למעט אפר מרח, ספירהוחלקיקי מרח לאטמ

 .היא זיהו בלתי סביר של האויר, לתוספת' נוסחאות החישוב המפורטות בטור ג

 

 גבלת קצב הפליטה ממפעליה

מגורי מעל לתק הנקוב בחלק עלה ריכוז החומר החלקיקי המרח באטמוספירה באזור .3

רשאי מנהל היחידה , 1971ב"התשל, )איכות אויר(מניעת מפגעי לשל התוספת לתקנות ' ג

' והרופא המחוזי להורות לכל בעל מפעל כי קצב הפליטה יהיה נמו מהער הנקוב בטור ב

 .לתוספת לתקנות אלה ולתקופה שיורו

 

 דיקותב

 החומר החלקיקי כל בעל מפעל יערו אחת לשנה בדיקות לקביעת קצב הפליטה של )א( .4

 .ח הנפלטרהמ

מנהל היחידה והרופא המחוזי רשאי להורות על עריכת בדיקות בנוס לאמור  )ב(

 ).א(משנה בתקנת

 .הבדיקה תיעשה במכשירי ולפי שיטות שאישר מנהל היחידה )ג(

 

 ובת דיווחח

 .בעל מפעל ידווח על תוצאות הבדיקה למנהל היחידה ולרופא המחוזי )א( .5

ויעמיד בכלל עת לעיו , צאות הבדיקה במש חמש שניול מפעל ישמור על תבע )ב(

 .לפי דרישת, מנהל היחידה או הרופא המחוזי

כל בעל מפעל יאפשר למנהל היחיה או לרופא המחוזי לערו בדיקות לפליטת חומר  )ג(

ובדי ע, לפי דרישת להעמיד לרשות במידת הצור כוח חשמלי, חלקיקי בחצרי של מפעלו

 . להפעלת מערכת הדגימה וכ לבצע כל פעולה הדרושה לביצוע הבדיקהיוציוד הדרוש

 

 תקנת מיתק איסוה

רשאי מנהל היחידה והרופא המחוזי להורות לכל בעל מפעל להתקי מיתק  )א( .6

 ). המיתקלהל (לאיסו חומר חלקיקי לשביעת רצונ 

 ).א(משנה תנה לו על פי תקנתבעל מפעל חייב למלא אחר הוראה שני )ב(

יאחוז מיד , חל קלקול במיתק; בעל המפעל יחזיק את המיתק במצב תקי בכל עת )ג(

 .בכל האמצעי הדרושי לתיקונו

בעל מפעל יערו רישו של הימי שבה המיתק לא פעל במש תקופה העולה על  )ד(

 . שעות וידווח על כ למנהל היחידה ולרופא המחוזי24

 



 גנהה

 לחוק א הוכיח כי נקט בכל 4 הגנה טובה לנאש בעבירה על פי סעי ותהיה ז )א( .7

 .האמצעי הסבירי למניעת זיהו האויר לשביעות רצונ של מנהל היחידה והרופא המחוזי

יראו בעל מפעל כנוקט באמצעי סבירי א ער תכנית פעולה לחיסול המקורות  )ב(

 .הרופא המחוזי אישרו את התכניתועלו ומנהל היחידה הגורמי לזיהו האויר ממפ

 

 שה

1972ג"התשל, )פליטת חומר חלקיקי לאויר(תקנות למניעת מפגעי "לתקנות אלה ייקרא  .8

." 

 

 

 וספתת

 )2תקנה (

 

 תוספת זו ב

1. "P "  שעה/ג"ק(משקל חמרי הגל שבתהלי לשעה(; 

2. "E "  שעה/ג"ק(קצב הפליטה(; 

 : הינו) 'שוב בטור גיעל פי נוסחת הח(ה קצב הפליט .3

 ;0.60הנתו בחזקת  P ושל 0.0290 כפל של שעה /ג" ק5,000עד  Pלגבי  .א

 ;0.70הנתו בחזקת  P ושל 0.0124 כפל של שעה /ג" ק27,000 עד 5,000מ Pלגבי  .ב

ת הנתו בחזק P ושל 3.07 כפל של שעה /ג" ק500,000 עד 27,000למעלה מ Pלגבי  .ג

0.16; 

 



 

 'ור גט
 

 נוסחת החישוב

 'ור בט
 

 E קצב הפליטה 

 'ור אט
P משקל חמרי הגל שבתהלי לשעה 

 )שעה/ג"ק(

 0.30 50 

 0.46 100 

 0.70 200 

E=0.0290P0.60  0.89 300 

 500 1.21 עד ב

P≤5,000 1.83 1,000 

 2.33 1,500 

 2.77 2,000 

 3.54 3,000 

 4.81 5,000 

 6.69 8,000 

 8.89 12,000 

E=0.0124P0.16 10.40 15,000 

 18,000 11.80 עדב

5,000<P≤27,000 13.58 22,000 

 15.68 27,000 

 16.38 35,000 

 17.04 45,000 

E=3.07P0.16 17.84 60,000 

 90,000 19.04 עדב

27,000<P 20.66 150,000 

 22.43 250,000 

 25.05 500,000 

 



 )1972 בנובמבר 26(ג "בכסלו התשל' כ
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