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 הערות התאחדות המלונות לטיוטת המפרט האחיד של המלונותהנדון: 

אנחנו מתכבדים להעיר לבתי המלון ווטת המפרט האחיד של המשרד להגנ"ס שמחנו על פרסום טי
 כלהלן. מפרטטיוטת ה על

החלק הראשון של תגובתנו יעסוק בממצאי עבודת מחקר השוואתי שביצענו מול שתי מדינות 
 בחו"ל, ואילו החלק השני יעסוק בהערות שקיבלנו מגורמים בענף לגופם של סעיפי המפרט המוצע.

 ליתהערה כל

לבין השתת הדרישות על  ,נבקש להפריד בין דרישות חדשות מעסק חדשו ,כבר עתה נקדים
בוודאות ו הקניין, חופש העיסוקב, באופן הפוגע בעקרון ההסתמכות של העסק, עסקים קיימים

דרישות חדשות על עסקים קיימים אלא  שם לא משיתים ,, ונבקש לפעול כנהוג בחו"להעסקית
 .1,2,3,4,5כחריג שבחריגים

 

 עבודת מחקר השוואתי בחו"ל בהשוואה לישראל -חלק ראשון 

השוואה בין לאומית בין טיוטת דרישות המשרד להגנ"ס מהמלונות הזמנו עבודת מחקר ו .1
 -בישראל, לבין דרישות המשרדים להגנ"ס מהמלונות במדינת פלורידה )ארה"ב( וגרמניה 

  .הייעוץ אדקיט, מחברת OECDמתקדמות החברות ב מערביות מדינות

בישראל כלל מהמלונות הממצאים מפתיעים, לאחר שנמצא כי מרבית הדרישות שנדרשות  .2
 .אינן נדרשות באותן מדינות

בשים לב, ליוקר תפעול המלונות בישראל בהשוואה בינ"ל )שמשפיע על יוקר הנופש בישראל(,  .3
יה לנו, ובשים בעיקר בתקופה קשה של משבר הקורונה ובתקופת התאוששות הארוכה הצפו

לב הצורך של מלונות ישראל להתחרות על ליבו של הצרכן הישראלי מול המלונות בחו"ל 
אנו סבורים כי  -בעידן של שמיים פתוחים וטיסות זולות )בעידן של טרום פוסט קורונה( 

                                                           
1 Daphne Barak-Erez, "The Doctrine of Legitimate Expectations and the Distinction between the Reliance and 

Expectation Interests", European Public Law, Volume 11, Issue 4 (2005). 

2 Volkmar Gotz ‘Protection of Legitimate Expectations’ German Reports on Public Law Presented to the XV 

International Congress on Comparative Law (Eibe Riedel ed., 1998) 133.  
3 BverfGE 13, 261. 
4 “The general rule is that a substantive statute will not operate retrospectively absent clear legislative intent to the 

contrary, but that a procedural or remedial statute is to operate retrospectively.” State Farm Mut. Auto Ins. Co. v. 

Laforet, 658 So. 2d 55, 61 (Fla. 1995) citing Arrow Air, Inc. v. Walsh, 645 So. 2d 422 (Fla. 1994); Alamo Rent-A-

Car, Inc v. Mancusi, 632 So. 2d 1352 (Fla. 1994); and City of Lakeland v. Catinella, 129 So. 2d 133 (Fla. 1961). 

https://www.robertsonhunter.com/retroactivity-of-the-statutory-changes-to-floridas-stand-your-ground-law/ 
5 Revised Guidance issued under section 182 of the Licensing Act 2003 April 2018 (U.K) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705588/Revised

_guidance_issued_under_section_182_of_the_Licensing_Act_2003__April_2018_.pdf 
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אלא לא צריכות להופיע גם בסט הדרישות בישראל,  -דרישות שלא נדרשות במדינת הללו 
 .יבה טובה מאוד ומנומקת מדוע הדרישה נשארתכחריג, עם ס

למכתבנו זה. נציין כי נכון למועד כתיבת שורות אלה,  1טבלת הדרישות מצורפת כנספח מס'  .4
ההשוואה לגרמניה טרם הושלמה לחלוטין )אם כי, עיקר הדברים בהחלט נחקרו( ואנו 

 שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח עדכון של עבודת ההשוואה.

 :רי הדברים )בתמצית(להלן עיק .5

 שפכים .א

  במדינות שנבחנו דרישה כה  אין - שפכים לכמה תתי זרמיםהפרדת מערכת איסוף וניקוז
דרישה להפרדת תשטיפים.  לא נמצאה. בגרמניה 6תתי זרמים 4-מחמירה להפריד ל

בפלורידה יש דרישה כללית להפרדה בין ביוב מציוד מזון לשאר הביוב )בשל הדרישה 
 על עסקים.  אין תחולה רטרואקטיביתתשטיפים ו 4-לא מחמירה ל אולם ,להפרדת שומן(

 בגרמניה ובפלורידה התייחסות לרף שפכים סניטריים שמעבר אליו  אין - רף איכות שפכים

 .7השפכים נחשבים לתעשייתיים. בגרמניה שפכי המלונות נחשבים כשפכים ביתיים

 דטרגנטים,  יחסות למרבית הדרישותהתיבגרמניה ובפלורידה  אין - ערכי שפכים נדרשים(
לגבי מוצקים  למעט ,כלורידים, נתרן, פחממנים הלגוניים, רמת שומנים, תימלחות וכו'(

 (. CODים )יבפלורידה( וצריכת חמצן כימ קרמרחפים )

 במדינות שנבדקו דרישה להפרדת ואיסוף תמלחות לשם  אין - הפרדת ואיסוף תמלחות
 מניעת הגעתם לסביבה ולביוב.

 דרישה במדינות שנבדקו לכמות כה רבה של דיגומים. בפלורידה יערך דיגום  אין - םדיגו
. בגרמניה יש לתעד עמידה בדרישות החוק בספרי העסק, ללא ציון כמות אחת לשנה

 הדיגומים הנדרשת ובכל מקרה, הדיגום נערך ע"י העסק ולא ע"י תאגידי הביוב.

 כל חריגה. בד"כ הקנסות הם בעשרות ומאות  בישראל מושת קנס בגין - חריגות בשפכים
אלפי שח בגין כל חריגה. בגרמניה מושת קנס והליכים נגד העק רק אם היו חריגות 

 רצופות בשפכי העסק. בחמישה דגימות

 זיהום קרקע .ב

 דרישות במדינות שנבדקו, לגבי זיהום קרקע, ביצוע סקירות וחקירת כלל  קיימות לא
שום דרישה מהדרישות שנדרשות בטיוטת הדרישות מלונות ואין מ ,קרקע, שיקום קרקע

 .נותומהמל בישראל

 איכות אוויר )פליטות( .ג

 8בפלורידה כל התייחסות לנושא אין  - גובה הארובה במתקני ייצור אנרגיה. 

 חומרים מסוכנים .ד

  אין גם דרישה להיתר שכזה במלונות.  בפלורידהאין  - חובת היתר רעלים במלונות
 .9מידה בהנחיות מסוימות לגבי חומרים מסוכנים שאינם מצריכים היתר רעליםלע דרישה

 היערכות לחירום .ה
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 סניטריים, תעשייתיים מזון )שומנים(, תעשייתיים )מכבסות( ותמלחות. 
7
 https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/anhang_1.html 

8
 לגבי גרמניה, תעדכן אותנו בממצאים ואנו נעדכן את ממצאי העבודה בהתאם. עבורנו קוחברת אדקיט ממשיכה לבד 
9

 .כנ"ל 

https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/anhang_1.html
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 10בפלורידה התייחסות כלשהי לנושא אין - החזקת תיקים ומסמכים רלוונטיים. 

  מגדלי קירור .ו

 בפלורידה כל  אין - איסור שימוש בחומרים מסוימים והפעלה בטכניקה מסוימת
 .11התייחסות לנושא

 מזיקיםהדברת  .ז

 ה דריבפלו אין  - ניטור ובדיקות שנתיות למציאת פשפש המיטה ונמלת אש תתוכני
 .12כי כל עסק מרסס על פי הצורךנראה התייחסות לנושא. 

ת שם היא לשמירהדרישה בפלורידה דרישה כה מקיפה.  אין -מסמכים  כל כך הרבה שמירת .ח
 .13חובה כללית ובטח שלא כה מקיפהאין התאם לצורך ספציפי בלבד. מסמכים רלוונטיים ב

 בנספח א' מופיעים מארי מקום והסברים מפורטים לגבי כל סעיף וכל טענה.  :1 הערה *

כאמור, בשל סד זמנים לחוף עבודת המחקר טרם הושלמה לגמרי, ואנו שומרים לעצמנו את  :2 הערה *
 יתרת החומר והתשובות לשאלת המחקר.ולעדכן את העבודה בהקדם עם קבלת הזכות להוסיף מידע 

 
 

 של סעיפי המפרטלגופם הערות  -שני חלק 
 

, על פי ומלונאים בתחוםהערותינו לגופם של סעיפי המפרט, בהתבסס על הערות אנשי מקצוע להלן 
כי דרישה  -אלה מתווספות להערתנו הראשונה, והיא הערות . סדר סעיפי טיוטת המפרט האחיד

 :רידה, לא צריכה להידרש גם בישראלשאיננה נדרשת בגרמניה ובפלו

מבקשים  - (ים לפחותמרז 4-התקנת מערכות איסוף וניקוז שונות ומחולקות ל) (2) 3.2.2 סעיף  .א
וביתר ) בדרישה זו יש לקבוע החרגהמקרה, כל בלבטל דרישה זו ולהתאימה לנהוג בעולם. 

גבי מלונות קיימים, כך שהדרישה תחול רק מעתה ואילך ולא על מלונות ל (דרישות הבינוי
  קיימים שלא נדרשו לכך בהיתר הבנייה שלהם.

י כ .ל"ל, מבקשים כי לא תחול דרישה חריגה בהשוואה לחו"כנ - (גובה הארובה) (5) 3.2.2סעיף  .ב
על עסק מחדש רישיון להתאים את הארובה בכל פעם לתקן  "מתגלגלת"לא תחול דרישה 

 תעשות זאת פעם אחל יידרש -לא כי כל מלון שנדרש להתקין ארובה על פי התקן העכשווי, א
לא בכל מקרה,  ו קבועות בעת שהמלון התקין את הארובה.התקן שהידרישות על פי בלבד, 

 .שלא נדרשו לכך בהיתר הבנייה שלהםקיימים  לגבי מלונות תחול דרישה רטרואקטיבית

לא הדרישה חדשה.  - (העתקתו וארשימת חומרים מסוכנים בעת סגירת עסק ) 3.3.5עיף ס .ג
 ל נבקש שלא לחייב בארץ."נדרש בחואם לא ל ומשיתה נטל רב על העסקים. "דרשת בחונ

 -על שינוי העלול להשפיע על עמידה בערכים חודשים מראש  3של העסק  דיווח - 3.3.6סעיף  .ד
חודשים מראש כי הוא  3הדרישה חדשה, ולא הגיונית, שכן ספק רב הכיצד בעל עסק יכול לדעת 

נסה למזער נזקים ולמנוע חודשים מראש בוודאי י 3אם יידע והרי ג בדרישות. חרועלול ל
 תקלות.

 ב'.-ו 'כאמור בסע' א - 3.4.1סעיף  .ה

למחוק את כל הדרישות לגבי טיב ל, מבקשים "בהתאם להשוואה עם חו - (3) 3.4.3סעיף      .ו
בחלק הראשון  כמפורטל, כמו טיב הדטרגנטים, שומנים, נתרן וכו', "השפכים שלא נדרש בחו
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 .כנ"ל.העבודה בהתאם לגבי גרמניה, תעדכן אותנו בממצאים ואנו נעדכן את ממצאיעבורנו ק וחברת אדקיט ממשיכה לבד 
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 .ל"כנ 
12
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13
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, כי 3טן קכי גם אין הצדקה לסעיף  כאן,מלא יוגדרו כשפכי תעשייה.  תכי שפכי המלונוו ,לעיל
 אם יש חריגה אז השפכים כולם ייחשבו לשפכי תעשייה.

אנו מתנגדים כאמור לכך  - ם השוניםטיפול בשפכים תעשייתיים ובתשטיפי - (1) 3.4.4סעיף  .ז
 תיים.יישששפכי המלונות ייחשבו שפכים תע

שמירת קבלות על פינויי השפכים למרכזי טיפול קדם או טיהור שפכים  - (5) 3.4.4סעיף  .ח
ברור מדוע נדרש לשמור חומר רב תקופה כה לא דרישה כבדה מאוד.  -שנים  3לתקופה של 

 שמור לשנה.ל לחייבמוצע בהרבה קבלות והוכחות. מדובר ארוכה יחסית. 

דורשים לא  - סחיפהעי כמו מסננים, מלכודת סחף ובקרה על צמהתקנת א - (7) 3.4.4סעיף  .ט
להחמיר על הדרישות הקיימות היום ולא לדרוש דרישות בינוי חדשות מעסקים קיימים שלא 

 .נדרשו לכך בעבר ו/או בעת קבלת היתר הבנייה

ל ונבקש "אינו נדרש בחו -ים נויחות בכלי ייעודי ופיאיסוף תמל - (מלח ותמלחות) 3.4.7סעיף      .י
נבקש לא להחיל על  -מאחר ומכיל דרישת בינוי חדשה מקרה, בכל . את הדרישה להוריד

  שלא נדרשו לכך בהיתר הבנייה שלהם. מלונות קיימים

רי, אחת ל, ק"מבקשים לצמצם את מס' הדיגומים לנהוג בחו - (דיגום שפכים) 3.9.4סעיף  .יא
 לשנה.

 הסולפיד של הדיגום את להוריד יש - למפרט 1' מס נספחב - (דיגום שפכים) 3.9.4סעיף  .יב
 תוצאות להם שלחנו ואף זה לגבי המים רשות עם מגעים לנו היו .מלח מי בריכות עם במלונות

 המים ברשות תעשיה שפכי ממונה .הממצאים ניתוח עם המלח בים במלונות דיגומים של
 לא זה, ידיעתנו למיטב.  ילובן והנושא תמר האזורית המועצה עם שיפגש בזמנו לנו הבטיח
  .מהמפרט המומס הסולפיד את להסיר מבקשים אנו זה בשלב, לפיכך .עכשיו עד התבצע

לכל היותר אחת לרבעון קבוע כי חובת התאגיד לבצע דיגום צריך ל - (םכפל דיגו) (1) 3.4.9סעיף  .יג
  ובכל מקרה לא יהיו שני דיגומים באותו רבעון אלא כחריג. 

כמו ), בהם רמת הפעילות במלונות יורדת צריך לתת את הדעת על מצבי משבר - (1) 3.4.9סעיף  .יד
שו יידרלא בענף , ולקבוע כי בעת משבר (ממלונות ישראל נסגרו 96%במשבר הקורונה אז 

 .ומים עצמייםמהמלונות לבצע דיג

להפחית את  בקשבהתאם לנהוג בפלורידה, נ -תדירות ביצוע דיגומי שפכים  -  (10) 3.4.9סעיף  .טו
 מס' הדיגומים לדיגום אחד בשנה.

ל נשק, מפעמוסך, מפעל, ואנחנו לא מאחר  - מניעה וטיפול -מים וזיהום קרקע  - רבתי 3.5סעיף  .טז
לא רלוונטי עבורנו מחד, זה ב, נבקש להסיר את כל הפרק מהמפרט האחיד. "בית זיקוק וכיוצ

 מבחינת עלויות, שאינן נדרשות אצלנו.ומשית דרישות אסטרונומיות והזויות 

יש להסירן  ,ל וכבר רק בשל כך"שות הללו אינן נדרשות בחויהדר -ריחות  - 3.6.5סעיף  .יז
 , ללא מדדים מדידיםת מדיוכללי ןהינ 3-ו 2ק "שבס ותכן, הדרישכמו מהמפרט האחיד. 

יש עיריות שדורשות מהמלונות להתקין מערכו לסינון פליטה ממנדפי  כך,. תת לפרשנוווניתנ
ם לא היקפי ייצור נקי אינו חל על המלונות וג רעלויות אסטרונומיות אף שחוק אוויהמטבחים ב

 . (ביום טון מזון 5מעל ייצור למשל, ) כאמור בצו רישוי עסקים ןהמזו

אינם נדרשים לכך, נבקש להוציא  המלונותל "מאחר ובחו -חומרים מסוכנים  - 3.7סעיף  .יח
רישיונות סותרים מגופים  3-המלונות נדרשים היום לממילא ס. "מהמפרט של הגנ דרישה זו

כן, יש על , כיבו האש והגנת הסביבה. (א"הג)פיקוד העורף  :שונים שאמונים על ההיתרים הללו
 ס בנושא ולטפל בטיוב דרישות הכבאות ופיקוד העורף."לבטל את דרישות המשרד להגנ

, נבקש שלא להשית דרישות ל"בחו רשנדלא מאחר ו - (מגדלי קירור)ות קירור מערכ  - 3.9סעיף  .יט
חייבת להיות הפרדה בין מערכת קיימת, אותה יש לאפשר  לחילופין,על המלונות בישראל. 

בהתאם להוראות היצרן ו/או שהיו בעת שהוקמה, או כל עוד פעיל חזיק ולהלהמשיך לה
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לגבי דרישה להחלפת המערכת  נוהתנגדותל "כנההנחיות החדשות אינן משיתות נטל חדש. 
 לחדש ו/או השתת בינוי על מלון קיים.

הדרישה אינה נדרשת מהמלונות בגרמניה  -מניעת מזיקים, טיפול והדברה  - 3.11סעיף  .כ
ופלורידה, אף שפלורידה בעלת מזג אוויר טרופי וידועה כמדינה בה ישנו ריכוז גבוה של 

כבר היום כן, כמו , ועל כן, רק בשל כך יש למחוק את הדרישה. ב"אש וכציוטרמיטים, נמלי 
, ועל כן, על מנת סמים מתוקף הוראות משרד הבריאותהמלונות נדרשים להדברת מזיקים ומכר

 ס."למנוע דרישות סותרות מוצע לבטל את הדרישה במפרט של המשרד להגנ

לא נדרש  -י מדביר של הימצאות פשפש המיטה ונמלת האש "ניטור שנתי ע - (1) 3.11.4סעיף  .כא
את תוכנית ההדברה שלו כמיטב לתת לכל מלון לנהל ש יאת עלויות ההדברה.  ומייקר לשווא

פשפש חיפוש אחר הימצאות עורכים ניטור והמלנות הבנתנו ועל פי דרישות משרד הבריאות. 
, ועל כן, החלפת מצעים בחדריםניקיון ו, כחלק מנהלי מחלקת המשק והחדרנות בעת המיטה

שלא נטען ) אין צורך כי גם המדביר יחפש פשפשים ויש להסתפק בתבנית הפעולה הקיימת היום
 . (ננה מספקתילגביה כי א

דרישות שמירת המסמכים וכתיבת ההערות של  -סק יומן תלונות מזיקים בע - (2) 311.5סעיף   .כב
לבדם העסקת כוח אדם נוסף רק על מנת לעמוד בכל  צריכיםממשרד הגנת הסביבה 

וברישום ו ולהסתפק בניטור הבירוקרטיה הנדרשת, ועל כן, מבוקש למחוק את הדרישה הז
 לא צורך בקיומם של יומנים נוספים.ללונות במ םם היומיהקייביומן האירועים 

כאמור לעיל, הדרישה לא קיימת באופן כה גורף ומקיף במדינות  -שמירת מסמכים  - 3.13סעיף  .כג
חובת שמירת מסמכים מוצע בוטל. שנבדקו ומהווה עומס רגולטורי ובעיקר בירוקרטי בלתי מ

 שנתיים בלבד. -פחותה יותר ולתקופה של שנה 

ספק כי הדבר מתבקש על אין אנו מברכים על כתיבת טיוטת המפרט האחיד לבתי המלון.  לסיכום,
זאת, קשה עם ויות שונות במקומות שונים במדינה. מנת ליישר קו בצורה כלל ארצית ולמניעת פרשנ

בישראל כל ההנחיות הקיימות ושנכתבו אי פעם ד נוצל לאיסוף מעהמכי  השומהתח להשתחרר
כך הליך טיוב רגולציה היה לו היה מתבצע טוב . פן על הצד המחמיר לכדי מפרט אחידוצירו

להמשך , לשם שמירה על הגנת הסביבה תוך מתן אפשרות היה מאוזן יותרת דרישוהכתיבת אוגדן ש
 .אינם מזהמים מטבעם באותם הדרישות שהיו, מאחר ועסקי האירוח אירוחההפעלת עסקי 

תעשה  כי ;בישראללונות מהמלא יתבקש  - ל"בחו ותמהמלונ נדרשאנו מבקשים כי מה שלא כן, על 
ות חדשים במסגרת בנייה, לבין השתת דרישות הפרדה בין דרישות חדשות שמושתות על מלונ

לצורך בבנייה או רכישת ציוד חדש, באופן  חדשות על מלונות קיימים, בעיקר דרישות הנוגעות
  ל."שפוגע מאוד בעסקים הקיימים ונעשה בניגוד לפרקטיקה הנהוגה בחו

אחיד כי העיריות אינן רשאיות לדרוש דרישות נוספות בתחום ים כי יובהר במפרט האנו מבקש כו,
החמרות נקודתיות תרות והגנת הסביבה מעבר לקבוע במפרט האחיד, לשם מניעת דרישות סו

 בערים מסוימות על פני ערים אחרות.

 קחו את הערותינו במלא הרצינותי, מקווים כי תמתן הזדמנות להגיב למפרט מודים לכם עלאנו 
  בנושא. שיח בונהותקיימו איתנו בקשת תהמ

 
 העתקים:

 ל רגולציה, משרד ראש הממשלה"כהן, סמנכאורן 
 ש משרד התיירות"יאנו, יועמנקובסדודו 
 , משרד התיירותניות ואסטרטגיהימינהל תיכנון מד, מנהלת אגף בכירה, םגנמינה 

 אגף רגולציה, משרד ראש הממשלהבכיר פישר, מנהל עמיחי 
 טיוב רגולציה, משרד הפנים מנהל אגףעידו מירז, 

 בן חורין, רפרנט תיירות, משרד האוצרעומרי 
 עו"ד יעל דניאלי, מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל

 דוד, מנהלת המחלקה הכלכלית, התאחדות המלונות בישראלבן פנינה 
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 ס בישראל לגרמניה ופלורידה"עבודת השוואה בין דרישות הגנ -א' נספח 

 
 

 גרמניה פלורידה ישראל נושא
 
 
 
 
 

 שפכים

התקנת מערכת איסוף 
וניקוז נפרדות לתת זרמים 

' סע) ק ליום "מ 5אם מעל 
 (3.4.1-ו( 2) 3.2.2

 

ישנו איסור על קשר  FDA-לפי ה

שפכים ומערכות ישיר בין מערכות 
 14.מזון וכלי מטבחמציוד ניקוז 

החוק בפלורידה אינו מתייחס לכך 
 .באופן מפורש

לפי פקודת מי השפכים 
אלא אם נקבע , בגרמניה

אחרת בנספחים שנוגעים לכל 
ניתן לשחרר שפכים , תעשייה

למקורות מים רק אם רמת 
הזיהום היא נמוכה ככל 

, על מנת לעשות זאת. שניתן
הבסיס לפקודה נשען על 

 :ארבע הנחיות
מאמץ בחיסכון במים  .1

 בעת שטיפה וניקיון
העדפת שיטות קירור  .2

טבעיות וצמצום 
בקירור ישיר 

 (מזגנים)
העדפת שימוש  .3

בחומרים בדרגת 
 זיהום נמוכה

מאמץ מירבי למחזור 
 15חומרים

התייחסות נפרדת לעסק 
קיים מול עסק חדש לגבי 

רלוונטי ? )דרישות בינוי
 (באופן כללי

הנחיה וצו הם במהותם , כל חוק
צופיים פני , קרי, פרוספקטיביים

 16.עתיד ואינם חלים למפרע

וקים המתייחסים לשירותי בח
לא קיימת , האחרה והסעדה

התייחסות מפורשת נפרדת 
  17.לעסק קיים או חדש לדרישות

בגרמניה קיימת פקודת מי 
שרואה בדין בתי מלון , שפכים

והארחה כדין משקי בית 
 .18פרטיים

רף איכות שפכים סניטריים 
שמעליו השפכים נחשבים 

' סע)לשפכי תעשייה 
3.4.3(3)) 

 לא קיימת התייחסות .א קיימת התייחסותל

התייחסות לשפכי מלונות 
' סע)כאל שפכי תעשייה 

3.4.4) 

בתי המלון נחשבים תחת דין  .לא קיימת התייחסות
 19הפרטייםמשקי הבית 

דרישות טיפול בשפכים 
 ((1)3.4.4' סע)תעשייתיים 

שפכים תעשייתיים 
ותשטיפים יטופלו ויסולקו 
באחת או יותר מהאפשרויות 

 Wastewater or)שפכים 
sewage ) באתר או  כראוייטופלו

למערכת לאיסוף וטיפול יועברו 
לא קיימת . מאושרתביוב או ניקוז 

באשר לגודל ישנן חמש רמות 
שמשתנות  ,הניקוזמערכת 

לפי רף צריכת החמצן 
 :22הביוכימית של השפכים

                                                           
 https://bit.ly/2P2yYbn, FDA, U.S. Public Health Service, 402.11-5 

14
 

internet.de/abwv/__3.html-im-https://www.gesetze 
15

 
 ,Robertson & Hunter, Retroactivity of the statutory changes to Florida’s Stand Your Ground Law 

16

  ://bit.ly/2P7EJnYhttps 
17

 CHAPTER 509, LODGING AND FOOD SERVICE ESTABLISHMENTS; MEMBERSHIP CAMPGROUNDS, 
 https://bit.ly/2CXcsOA 
 https://bit.ly/30XbKbZ, , 3, 4, 8, Public Lodging and Food Service Establishments1-CHAPTER 61C 

internet.de/abwv/anhang_1.html-im-https://www.gesetze 
18

 
internet.de/abwv/anhang_1.html-im-https://www.gesetze 

19
 

https://bit.ly/2P2yYbn
https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/__3.html
https://bit.ly/2P7EJnY
https://bit.ly/2CXcsOA
https://bit.ly/30XbKbZ
https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/anhang_1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/anhang_1.html
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התייחסות ספציפית בחוק  הבאות
אופן טיפול ראוי " להגדרת

מערכת מאושרת הינה  20".באתר
אתר ציבורי או מערכת אחרת 

 21.אשר פועלת על פי החוק

 ג"ק 60עד  .1

 ג"ק 60-300 .2

 ג"ק 300-600 .3

 ג"ק 600-6000 .4
 ג"ק 6,000מעל  .4

 

איסור מהילת שפכים 
תעשייתיים תשטיפים 
ותמלוחות לפני או אחרי 
טיפול במים כדי להקטין את 

 3.4.4' סע)ריכוז המזהמים 
(5)) 

אסור למהול , לפי החוק .לא קיימת התייחסות
שפכים על מנת לדלל ריכוזים 

 23מזהמים

 

 
 
 
 
 

ערכי 
שפכים 
 מותרים

 .קיימת התייחסותלא  .לא קיימת התייחסות 'ל/ ג "מ 1.5בורון 
 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות  'ל/ ג "מ 40אניונים ' ד
 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות 'ל/ ג "מ 5נוניוניום ' ד

 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות 'ל/ ג"מ 430 כלורידים 
 TSSכלל מוצקים מרחפים 

 'ל/ ג"מ 1,000
עבור טיפול  לליטר/ ג"מ 10

לא קיימת  24.בשפכים באתר
 .התייחסות ספציפית למלונות

 .לא קיימת התייחסות

כלל פחממנים הלוגניים 
 DOXמומסים 

 'ל/ ג"מ 1

 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות

 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות 'ל/ ג"מ 230 נתרן
 .לא קיימת התייחסות .התייחסות לא קיימת 'ל/ ג"מ 1 סולפיד מומס

 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות pH 6-10חומציות 

 CODצריכת חמצן כימית 

 'ל/ ג"מ 2000
לליטר עבור טיפול / ג"מ 10

 Biochemical)בשפכים באתר 
Oxygen Demand - CBOD5).25 

לא קיימת התייחסות ספציפית 
 .למלונות

לפי  -' ל/ ג "מ 75-150

, מדרגות שפורטו למעלהה
 26וכפי שמפורט בטבלה

 ריכוז שמנים ושומנים כללי
 'ל/ ג"מ 250

 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות

 
מלח 

 ותמלחות

הפרדה ואיסוף תמלחות 
בכלי ייעודי למניעת הגעת 

' סע)מלח ותמלחות לסביבה 
3.4.7 (1))  

 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות

' סע)פינוי התמלחות הללו 
3.4.7 (2)) 

 .לא קיימת התייחסות .לא קיימת התייחסות

 
 

 דיגום

האם בעל עסק נדרש לדגום 
פעמים  4את השפכים אצלו 

 ?בשנה
 (6 – 2) 3.4.9' סע)

בעל העסק יקבל מהמשרד להגנת 
 שנתי להפעלה-היתר דו ההסביב

. עבור מערכת לטיפול בשפכים
המחלקה תערוך בדיקה של 

 לפחות פעם בשנההמערכת 

על העסק לתעד את עמידה 
בדרישות החוק בפנקס תיעוד 

בספרי , השפכים של החברה
החברה או בכל בדרך 

שתאפשר , מתאימה אחרת

                                                                                                                                                                      
internet.de/abwv/anhang_1.html-im-https://www.gesetze 

22
 

 https://bit.ly/2CXcsOA, Sanitary regulations, 509.221 
20

 

y/2P2yYbnhttps://bit.l, FDA, U.S. Public Health Service, 403.11-5 
21

 
internet.de/abwv/__3.html-im-https://www.gesetze 

23
 

 https://bit.ly/3jQBWh9, 381.0065 
24

 
 https://bit.ly/3jQBWh9, 381.0065 

25
 

-im-https://www.gesetzeinternet.de/abwv/anhang_1.html"-im-HYPERLINK "https://www.gesetze 
26

internet.de/abwv/anhang_1.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/anhang_1.html
https://bit.ly/2CXcsOA
https://bit.ly/2P2yYbn
https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/__3.html
https://bit.ly/3jQBWh9
https://bit.ly/3jQBWh9


 
 
 
 

8 

 

 של השפכים ורשאית לאסוף דגימות
  . 27לוודא עמידה בתקניםעל מנת 

מחלקת מסעדות ומלונות : מלונות
כל באת מתקני המלון לבחון רשאית 
על על מנת לשמור נדרשת  תדירות

לא קיימת ) בריאות הציבור ורווחתו
  . 28(התייחסות ספציפית לשפכים

 

, בנוסף. גישה מהירה לנתונים
על העסק לגבש דוח שנתי 
באשר לפעילות השפכים של 

אין התייחסות . החברה
 .29ספציפית למלונות

דיווח על חריגות בדיגומים 
 (7) 3.4.9' סע)

מסעדות מחלקת ביקורת של 
על פי טופס יתועדו ב ומלונות

 .30ההנחיות

חמישה במקרה בו נרשמים 
בהם ביקורת , רצופיםמקרים 

כי , המדינה מגלהרשמית של 
 -העסק לא עומד בהנחיות 

הסקירות משלוש השנים כלל 
נחשבות אף הן הקודמות 

, לא היו כןהגם אם , כנכשלות
בהתאם לדין והעסק יטופל 
 המקומית אוהפלילי ברמת 

בהתאם , ברמה הפדרלית
 .המצבלחומרת 

 
 

 
זיהום 
 קרקע

במקרה של סגירת העסק 
להודיע על רשימת חומרים 

' סע)מסוכנים לפינוי 
ולשמור (( 1)3.3.5

 (3ק "ס, שם)אסמכתאות 

 .לא קיימת התייחסות
 
 
 

 

 לא קיימת התייחסות

 -  חקירת קרקע ושיקומה
שיוך המלונות לעסקים מסוג 

 3.5.4' סע)מעגל שלישי 
(1)) 

 .לא קיימת התייחסות
 

 

עריכת סקר הסטורי וחקירת 
' סע)קרקע לגבי זיהום 

3.5.4 (2)) 

 .לא קיימת התייחסות
 

 

' סע)סקר קרקע וגז קרקע 
3.5.4 (3)) 

 .לא קיימת התייחסות
 

 

 3.4.5' סע)שיקום קרקע 
(4)) 

 .לא קיימת התייחסות
 

 

איכות 
אוויר 

 (פליטות)

בחומרים צמצום השימוש 
הפוגעים באוזון כמופרט 
 בתוספת הראשונה לתקנות

נוזלי קירור המכילים ובפרט 
 (3.6.1' סע)הלוגנים 

איסור על שימוש במפגעים 
מזהמי לרבות , המזיקים לבריאות

 31.אוויר

צמצום שימוש בחומרים 
 32מזהמים

גובה הארובה במתקני יצור  
 TA LUFTאנרגיה לפי תקן 

כמעודן מעת לעת  2002
 ((5.)3.2.2' סע)

 .לא קיימת התייחסות
 

 

  .אין התייחסות ספציפית למלונותדרישות לגבי מתקני ייצור  

                                                           
https://bit.ly/3jQBWh9381.0065,  

27
 

 https://bit.ly/2CPbkg4, 1 GENERAL-CHAPTER 61C 
28

 
internet.de/abwv/__3.html-im-https://www.gesetze 

29
 

ly/2CPbkg4https://bit.1 GENERAL, -CHAPTER 61C 
30

 
31

 386.041, 1, a, Chapter 386, PARTICULAR CONDITIONS AFFECTING PUBLIC HEALTH, 
 https://bit.ly/2BU9Gcu 

internet.de/abwv/__3.html-im-https://www.gesetze 
32

 

https://bit.ly/3jQBWh9
https://bit.ly/2CPbkg4
https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/__3.html
https://bit.ly/2CPbkg4
https://bit.ly/2BU9Gcu
https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/__3.html
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 3.6.2' סע)אנרגיה במלונות 
(1( ,)3( ,)11( ,)14( ,)15 ) 

חוק המשרד קובע הגבלות לפי 
 .33האוויר הנקי

אסור לגרום לריח חזק או  ריחות
 (3.6.5' סע)בלתי סביר 

  .34נעימים איסור על ריחות לא

 
חומרים 
 מסוכנים

חובה להחזיק בהיתר 
 (3.7.1' סע)רעלים 

 .אין רישיון ספציפי למלונות
 

עמידה בדרישות לגבי חומר 
מסוכן שאינו מצריך היתר 

 (3.7.6 – 3.7.3' סע)רעלים 
 .לא קיימת התייחסות

 

היערכות 
 לחירום

החזקת תיקים ומסמכים 
 (3.7.16' סע)רלוונטיים 

 .התייחסותלא קיימת 
 

 
מערכת 

קירור 
מגדלי )

 (קירור

הפעלה לפי הטכניקה 
לעומת )העדכנית בשוק 

טכניקה שרלוונטית לסוג 
 (3.9.1' סע( )המכשיר

 .לא קיימת התייחסות

 

איסור שימוש בחומרים 
מסוימים במגדלי הקירור 

 (3.9.2סע )
 .לא קיימת התייחסות

 

הדברת 
 מזיקים

תוכנית ניטור ובדיקת ניטור 
 י מדביר מקצועי"שנתית ע

, למציאת פשפש המיטה
יתושים , נמלת אש

 – 3.11.3' סע)ומכרסמים 
3.11.4) 

 .לא קיימת התייחסות

 

שמירת 
 מסמכים

שמירת מסמכים והגשת כל 
' סע)כך הרבה דיווחים 

3.13 ) 

שמירת מסמכים רלוונטית רק 
הגשת מסמכים / בהתאם לצורך

 35.אין חובה כללית. רלוונטיים

 

 
 פלורידה –מתודולוגיה 

מגדירה של מדינת פלורידה  ABPR (Department of Business & Professional Regulation)מחלקת 

סעיפים הבאים הקשורים ב אותרו חוקים רלוונטייםמבחינה מתודולוגית  . את החקיקה הרלוונטית
 : לתחום המלונאות

 Chapter 50936, Part 1, Florida Statutes, governs the licensing, inspection, and 
regulation of public lodging and public food service establishments. 

 Chapters 61C-1, 61C-3, 61C-4 and 61C-837 of the Florida Administrative Code – rules 
governing the licensing, inspection, and regulation of public lodging and public food 

service establishments. 

 Florida Statute 386.20738 that provides the Division authority to enforce the Florida 
Clean Indoor Air Act in public food service establishments not licensed by the 
Division of Alcoholic Beverages and Tobacco and in all public lodging establishments. 

                                                           
 https://bit.ly/3jZTkjECHAPTER 366, PUBLIC UTILITIES, , Clean Air Act compliance, 366.825 

33
 

34
 386.041, Nuisances injurious to health, Chapter 386, PARTICULAR CONDITIONS AFFECTING PUBLIC 

 https://bit.ly/2BU9GcuHEALTH,  
61C-3.001 Sanitation and Safety Requirements, 61C-1.004 General Sanitation and Safety 

Requirements, Public Lodging and Food Service Establishments Administrative Rules November 2019, 
 https://bit.ly/33gSwRp 

35
 CHAPTER 509, LODGING AND FOOD SERVICE ESTABLISHMENTS; MEMBERSHIP CAMPGROUNDS, 

 https://bit.ly/33f1TkJ 
-ode=Display_Statute&URL=0500http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_m 

36

0599/0509/0509.html 
11r.pdf-1348_2019-http://www.myfloridalicense.com/dbpr/hr/statutes/documents/61C 

37
 

https://bit.ly/3jZTkjE
https://bit.ly/2BU9Gcu
https://bit.ly/33gSwRp
https://bit.ly/33f1TkJ
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0500-0599/0509/0509.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0500-0599/0509/0509.html
http://www.myfloridalicense.com/dbpr/hr/statutes/documents/61C-1348_2019-11r.pdf
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 2017-מחלקת המלונות והמסעדות אימצה את ה, 2019החל מנובמבר , בנוסף Food and 
Drug Administration (FDA) Food Code39. יםרלוונטיו הגבלות וחוקים אותר, בהתאם לכך 

 . אשר אינם ספציפיים למדינת פלורידה FDA-של ה

 של פלורידה  חיפוש של מילות מפתח בחקיקה הכלליתעבור כל סעיף בטבלה ביצענו , כמו כן
 .על מנת לאתר חוקים רלוונטיים מחוץ לתחום המלונאות

 
 

 גרמניה -מתודולוגיה 
ולא לחוקי הפדרציות , המדינה חוקיכפופים ל מדינהמים ב ומשאבי גופי ,הפדרלי הגרמני החוקלפי 

החוק . רשויות להשתמש במים באחריותהאזרחים והחוק דורש מה. (Bundes Länder)האזוריות 

שנוסח ש(, בגרמנית ,Wasserhaushaltsgesetz, WHG)( למשאבי מיםחוק הראשי הוא החוק הפדרלי 

אז , 2010היה בשנת אך המרכזי , ן לחוק הופץ במרוצת השניםמתוק נוסח. 1957לראשונה בשנת 
אפשר לפדרציות , פקטו-ודה ,ומדניות האיחוד האירופי יישר החוק הגרמני קו אחיד עם רגולציית

. כל עוד המהלכים נעשים בציות לחוק הגרמני, לפי התקן האירופי מיםפעולותיהן בנושאי את  שנותל
לבחור תקני זיהום  –למשל . בהתאם לחוק האם, פדרציה יכולה לקבוע לעצמה סטנדרטיים –כלומר 

גרמניה שמה לה . בגרמניה קיימא-חוקי לניהול מים בריצר את הבסיס ה בחוק התיקון. מחמירים
לא רק מבחינת רמות המזהמים אלא גם ביחס   – 2027עד שנת להגיע לאיכות מים מירבית מטרה ל
גופי תיאום בין הוקמו , זהיישם יעד כדי ל .ה טבעיתבעלי חיים וצמחיהשפעת המים על  מיני ל
 .40ושטחים משותפים של מקורות מים החולקות אחריות פדרציותה
 

שפכים המתייחס לרגולציה ב, הממצאים מתבססים על פרק בחוק המים הראשי – באשר לזיהום מים
(Abwasserabgabengesetz, AbwAG) , בו מספקת המדינה הנחיות משלימות לאופן השימוש הנאות

באחריות כל פדרציה לשאת בתשלומים , לפי החוק  .שיביאו לטיהור מירבי של המים בגרמניה, במים
מדיניות תשלומים זו נועדה . גובה התשלום נעשה ביחס ישיר לרמת הזיהום. בתהליכי טיפול בשפכים

 . 41רמה מינימאליתמים לבכלכלי להפחתת מזהמים  לספק תמריץ
הממצאים . בראי מדדי הזיהום –בנספח השפכים מגדיר את בתי המלון במדינה כמשק בית  3סעיף 

 42כפי שהוא מובא באתר הרשמי של הממשלה, מסתמכים על ניתוח החוק
 
 
 

                                                                                                                                                                      
-http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0300 

38

0399/0386/0386.html 
Code.pdf-Food-FDA-http://www.myfloridalicense.com/dbpr/hr/statutes/documents/2017 

39
 

-and-goals-management/policy-il/waterso-waste-https://www.bmu.de/en/topics/water 
40

-in-policy-protection-instruments/water
germany/#:~:text=Regulatory%20law,)%2C%20originally%20adopted%20in%201957. 

41
 שם 

internet.de/abwv/index.html#BJNR056610997BJNE000510118-im-https://www.gesetze 42 

 

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0300-0399/0386/0386.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0300-0399/0386/0386.html
http://www.myfloridalicense.com/dbpr/hr/statutes/documents/2017-FDA-Food-Code.pdf
https://www.bmu.de/en/topics/water-waste-soil/water-management/policy-goals-and-instruments/water-protection-policy-in-germany/#:~:text=Regulatory%20law,)%2C%20originally%20adopted%20in%201957.
https://www.bmu.de/en/topics/water-waste-soil/water-management/policy-goals-and-instruments/water-protection-policy-in-germany/#:~:text=Regulatory%20law,)%2C%20originally%20adopted%20in%201957.
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