דרישות היחידה לאיכות הסביבה עבור מסעדות /בתי אוכל /בתי קפה /מזנונים
 .1איכות אוויר:
א .בעל העסק יתקין מערכת אוורור ,הכוללת מנדף מעל אזורי בישול /טיגון /צלייה/
כיריים /תנור וכיוצ"ב ,יחידות סינון ומפוח המחובר לצינור פליטה /ארובה בגובה  2מטר
מעל הנקודה הגבוה ביותר על הגג הבניין הגבוה ביותר ברדיוס  50מטר ,בהתאם למסמך
"מערכות טיהור אוויר – אמצעים נדרשים למניעת עשן ,ריחות וזיהום אוויר".
ב.

לפני התקנת המערכת יעביר בעל העסק ליחידה הסביבתית לאישורה מפרט טכני מידי
גורם מוסמך של מערכת טיהור אוויר המיועדת להתקנה בבית העסק בהתאם למסמך
"מערכות טיהור אוויר – אמצעים נדרשים למניעת עשן ,ריחות וזיהום אוויר".

ג.

לאחר קבלת אישור היחידה הסביבתית למפרט הטכני של מערכת טיהור האוויר
יתקין בעל העסק את המערכת ויעביר ליחידה אישור מידי גורם מוסמך על התקנת
המערכת ותקינותה.

ד.

בעל העסק יעביר ליחידה הסביבתית הסכם תחזוקה שנתי עם גורם מוסמך
לתחזוקה שוטפת של מערכת טיהור האוויר .קבלות על תחזוקת מרכיבי המערכת
יישמרו בבית העסק לתקופה של לפחות  3שנים לצורך ביקורת.

ה .המתקנים בעסק יופעלו על ידי חשמל/גז בלבד ,המחוברים למערכת האוורור.
ו.

פתחים בעסק הפונים למגורים/עסקים סמוכים יאטמו/יסגרו ,כך שלא תתאפשר
פליטת ריחות בלתי סבירים מעבר לתחומו.

 .2שפכים:
א .בעל העסק יהיה אחראי על תחזוקת בור מפריד שומן תיקני ,שיותקן על ידי גורם
מוסמך ,לטיפול בשפכים .פינוי תכולת הבור יהיה אל אתר מורשה ,עפ"י הוראות היצרן
ובתדירות ,שלא תאפשר חריגה מאיכות השפכים הקבועה בכללי תאגידי המים והביוב
)שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( – התשנ"א –  "2011ובכל עדכון ותוספת
לכללים אלו.
ב.

פינוי תכולת מפריד השומנים תעשה ע"י מוביל מוסמך בעל אישורים תקפים להובלת
תכולת המפריד לאתר מורשה על פי כל דין.

ג.

קבלות על פינוי השומנים לאתר מורשה על פי כל דין יש לשמור בעסק לתקופה של שלוש
שנים לפחות לשם ביקורת.

 .3בעל העסק יעביר ליחידה הסביבתית הסכם תחזוקה שנתי עם גורם מוסמך לפינוי השמן
המשומש/מטוגן לאתר מורשה על פי כל דין.
כללי:
 .1עסק בו קיים מפגע רעש או קיים חשש לגרימת מפגע רעש יידרש בחוות דעת אקוסטית
בהתאם למסמך "הנחיות איכות הסביבה לעסקים משמיעי מוזיקה" ולפעול בהתאם
לדרישות היחידה לאיכות הסביבה.
 .2יש להעביר אישור בעל העסק על הצבת מיכל ייעודי לפינוי מיכלי משקה במסגרת חוק
הפיקדון.
 .3בעל העסק ידווח ליחידה לאיכות הסביבה  30יום מראש על כל שינוי מתוכנן בעסק
העלול להשפיע על הסביבה או על מידת העמידה בתנאי רישיון העסק.

