המחלקה לרישוי עסקים

ב"ה

עסקים לרחיצת כלי רכב

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD
בית העירייה – כיכר קומנדו
שד' דוד המלך  2ת.ד 401 .לוד 71104

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל Mail: / :

לנוכח הסכנות הנשקפות לבריאות הסביבה ושלום הציבור מעסקים
לרחיצת כלי רכב (להלן" :העסק" ו/או "העסקים") והמפגעים הנוצרים
כתוצאה מפעילות עסקים אלו לרבות :זיהום קרקע ומערכות ביוב
וניקוז עירוניות ,גרימת רעש בשעות המנוחה ,סכנת זרימה חוזרת של
מים מזוהמים למערכת מי שתיה עירונית ולנוכח התפתחות החקיקה
בחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח – ( 1968להלן" :חוק רישוי עסקים")
וחקיקת תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים
מרוצפים במים) ,התשס"א – ( 2001להלן" :תקנות המים") גיבשה
עירית לוד מדיניות מתן רישיון עסק לעסק לרחיצת מכוניות.

borist@lod.muni.il

למותר לציין שעל כל עסק חלים חוקי המדינה :חוק רישוי עסקים,
חוק מניעת מפגעים ,התשכ"א –  1961והתקנות מכוחו ,תקנות
למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג –  ,1992ותקנות למניעת
מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן – . 1990

טלפון08-9279930 :
פקס08-9279726 :

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם

מדיניות זו הינה בנוסף להוראות החקיקה.
המדיניות חלה על כל העסקים לרחיצת כלי רכב לרבות רחיצת מכוניות
ממוכנת ורחיצת מכוניות ידנית.
להלן מדיניות העיריה:
א .כל עסק יחוייב להתקין בור מפריד שומן ומכשיר מונע זרימה חוזרת
( להלן" :מז"ח") על קו אספקת המים המזין את מערכת לשטיפת
מכוניות.
ב .אישור שנתי על תקינות המז"ח ואישורים תקופתיים על ריקון
תכולת בור מפריד שומן יוגשו למחלקת רישוי עסקים ,ליחידת
איכות הסביבה ,לתאגיד המים ולמשרד הבריאות פעם בשנה.
ג.

לא יינתן רישיון עסק לעסק רחיצת כלי רכב ,אלא עסק ממוקם
באיזור תעשיה או בתחנת דלק הפועלת בהיתר בניה כדין.

מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 77,500-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

לוד-פסיפס של תרבויות

המחלקה לרישוי עסקים

ב"ה

רחיצת מכוניות ממוכנת

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD
בית העירייה – כיכר קומנדו

מים ושפכים
 .1תשתית
 1.1בעל העסק יתקין מערכת למיחזור שפכים.

שד' דוד המלך  2ת.ד 401 .לוד 71104

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל Mail: / :

borist@lod.muni.il

טלפון08-9279930 :
פקס08-9279726 :

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

 1.2משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו אל מערכת
מיחזור השפכים.
 1.3משטחי רחיצת המכוניות ומיכל אגירת השפכים ,לפני
מיחזורם ,יצופו באספלט ,בבטון או בחומר אחר אטום
לחלחול נוזלים.
 1.4כל שטח העסק ,למעט משטחי רחיצת המכוניות ,ינוקז
למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק ,כך
שימנע מגע בין מי הנגר לבין השפכים.
 .2הפעלה

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 77,500-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

 2.1פעולות 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.
 2.2בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות
הציבור ,לרבות באמצעות התאמת קצב רחיצת המכוניות
ליכולת הקליטה של מערכת מיחזור השפכים.
 2.3השפכים 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.
 2.4בעל העסק לא ימהל את שפכי העסק במים ולא יגדיל את
צריכת המים על מנת להקטין את ריכוז המזהמים בשפכים.
 2.5אחת 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;

לוד-פסיפס של תרבויות

המחלקה לרישוי עסקים

ב"ה

 2.6תוצאות הדיגום ישמרו בעסק לתקופה של שלוש שנים
לפחות ,ויועמדו לרשות נותן האישור על פי דרישתו.

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD
בית העירייה – כיכר קומנדו
שד' דוד המלך  2ת.ד 401 .לוד 71104

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל Mail: / :

borist@lod.muni.il

טלפון08-9279930 :
פקס08-9279726 :

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו

 2.7במקרה שהעסק מצוי בסמיכות לתחנת דלק או לעסק אחר
שיש מפריד דלק – מים ,ינקוט בעל העסק את כל האמצעים
למניעת הזרמת השפכים אל מפריד הדלק – מים.
 2.8עסק המבצע שטיפת מנועים -
 2.8.1בעל העסק יתקין מפריד שמן
 2.8.2בנוסף על האמור בסעיף  2.5לעיל ,ידגמו גם
הפרמטרים :עופרת ,כרום ,ניקל ומוליבדן.
 2.8.3השפכים המתקבלים מפעולות שטיפת המנועים יופרדו
מכלל שפכי העסק ויטופלו במפריד השמן.
 .3פסולת 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.
 .4דיווח
מדי שנה בחודש דצמבר ,יעביר בעל העסק לנותן האישור דיווח
על :

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.

א .תוצאות דיגום השפכים;
ב .סיכום צריכת המים השנתית של העסק.

שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 77,500-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

לוד-פסיפס של תרבויות

המחלקה לרישוי עסקים

ב"ה

רחיצת מכוניות ידנית
מים ושפכים

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD
בית העירייה – כיכר קומנדו
שד' דוד המלך  2ת.ד 401 .לוד 71104

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא"ל Mail: / :

borist@lod.muni.il

טלפון08-9279930 :
פקס08-9279726 :

 .5תשתית
 5.1משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו את בור
שיקוע .בור השיקוע יחובר אל מערכת הביוב הציבורית.
 .5.2משטחי רחיצת המכוניות ובור השיקוע ,יצופו באספלט,
בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים.
 5.3כל שטח העסק ,למעט משטחי רחיצת המכוניות ,ינוקז
למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק ,כך
שימנע מגע בין מי הנגר לבין התשטיפים.
 .6הפעלה

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 77,500-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

 6.1פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת
המכוניות בלבד.
 6.2בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות
הציבור.
 6.3השפכים מבור השיקוע 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;
 6.4בעל העסק לא ימהל את שפכי העסק במים ולא יגדיל את
צריכת המים על מנת להקטין את ריכוז המזהמים בשפכים.
 6.5אחת 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;
 6.6תוצאות הדיגום ישמרו בעסק לתקופה של שלוש שנים
לפחות ,ויועמדו לרשות נותן האישור על פי דרישתו.
 6.7בעל העסק יפנה את תכולת בור השיקוע בתדירות שתבטיח
את יעילותו.

לוד-פסיפס של תרבויות

המחלקה לרישוי עסקים

ב"ה

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD
בית העירייה – כיכר קומנדו
שד' דוד המלך  2ת.ד 401 .לוד 71104

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

 6.8במקרה 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.
 6.9עסק המבצע שטיפת מנועים -
 6.9.1בעל העסק יתקין מפריד שמן.
 6.9.2בנוסף על האמור בסעיף  6.5לעיל ,ידגמו גם
הפרמטרים :עופרת ,כרום ,ניקל ומוליבדן.

דוא"ל Mail: / :

borist@lod.muni.il

טלפון08-9279930 :
פקס08-9279726 :

 6.9.3השפכים המתקבלים מפעולות שטיפת המנועים יופרדו
מכלל שפכי העסק ויטופלו במפריד השמן.

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם

 .7פסולת 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.
 .8דיווח
מדי שנה בחודש דצמבר ,יעביר בעל העסק לנותן האישור דיווח
על :
א .תוצאות דיגום השפכים ;
ב .סיכום צריכת המים השנתית של העסק;

מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 77,500-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

לוד-פסיפס של תרבויות

