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  לכבוד 
 אגף איכות אוויר 

       המשרד להגנת הסביבה 
 
 

 2/5/22הערות לטיוטת נוהל הגדרת מפגעי ריח מיום  נדון:ה

 

 ומטרת הנוהל  לעניין האסדרה הקדמהסעיף: 

בגלל שהוא נפוץ מאד, אלא גם בגלל שקיומו של  מפגע ריח הוא אחד המפגעים המרכזיים, לא רק  
ריח חזק, לרוב, מעיד על הפרה כלשהי בין בקיום דרישות טכניות או חריגה מתקני זיהום שונים.  

 על כן יש מקום כי ההגדרה תעוגן בחקיקה ראשית או תקנות. 

ים משנת  לחוק למניעת מפגע  3שנקבע בסעיף מפגע העד היום אין הוראות חקיקה ברורות להגדרת 
יוצר אי  1961 ודאות קשה בקביעה מה ייחשב כמטרד "ריח חזק או בלתי סביר" ואיך  - ומצב זה 

להגדיר את עוצמתו. אמנם מפגע ריח שונה ממפגעים אחרים ויש קושי בכימותו או מדידתו, אבל  
הם   עבודה  נוהלי  אחרת.  חקיקתית  מדיניות  התוויית  באמצעות  הוודאות  אי  את  לצמצם  ניתן 

 ם אבל אינם מחליפים חקיקה או אסדרה ואינם מייתרים את הצורך בה.  הכרחיי

בוצע בצורה מוטעית כאשר הוא בוחן את השינויים הרצויים ב"מיקוד    RIAולכן בעינינו, דו"ח ה  
של   פעילויות  יישוב שבהם מתקיימות  באזורי  ריחות  על  בהסדרים הקיימים החלים  שינויים  על 

מושבי כגון  חיים,  בעלי  אופי  גידולי  בעל  יחסית חזקות  ריח  בעוצמות  אלו מאופיינים  אזורים  ם. 
 המדיניות החקיקתית ואת חלופות האסדרה לאסדרה הקיימת.  את  ספציפי", במקום לבחון 

עסקים עומדים בתנאי רישיון העסק. כיום, מפגעי  הדו"ח מניח כי ההשפעה היא בעיקרה על  בנוסף,  
המפרט האחיד  בהקשר זה ראוי לציין כי מדים בתנאים. ריח נובעים, בין היתר, מעסקים שאינם עו

סוגים שונים של גידולי בעלי חיים אושר, ואם יש עסק ממנו נובעים מפגעי ריח, יש להבטיח כי  ל
מפגע ריח מגידול בעלי חיים יכול להצביע על אי עמידה    בעל העסק מיישם את הוראות המפרט.

המפרטים  והבטחת ניקיון המתחם.    יים כגון פרשבהוראות האסדרה וטיפול כושל בפסולת בעלי ח 
. יש לבחון את מצב מפגעי הריח בטרם ניתנות הקלות שלא בהכרח נחוצות  טרם הוטמעו במלואם

באופן מפורש  ניתן לכל הפחות לקבוע    האסדרה העדכנית בתחום.ואף עלולות לפגוע ביישום יעיל של  
בעייתיות נוספת בדו"ח  הוות בסיס לפעולות בקרה ובדיקה.  זיהוי מפגע ריח ברף הנמוך, יכול לכי  

א שהוא בוחן את החלופה לגבי האזורים הנ"ל, על יסוד הנחות שגויות ואינו מביא בחשבון באף  יה
שלב, את המציאות המורכבת מבחינת: קרבה גיאוגרפית בין ישובים )חלקם חקלאי וחלקם לא, על  

הריח   בשיוך  והקושי  ההגדות(  על  פי  ההשפעה  או  תושבים  של  בפועל  התלונות  מספר  למקור, 
התושבים עצמם בישובים ובישובים הקרובים, החוסר הקיים ואף העדרו של טיפול בתלונות על  

 ריח. 

שיתוף ציבור עם ארגוני הסביבה לפני תכניות עבודה    דברים אלה עלו באופן ברור גם במהלך תהליך
 .13.4.2021ונים ביום שהסיכום שלו הועבר לארג 2021לשנת 

 

 

 



 מטרת הנוהל 

  קריטריונים שיאפשרו לגורמי המקצוע להחליט על המטרה של הנוהל לא צריכה להיות רק "קביעת  
", אלא גם קביעת נוהל טיפול בתלונות ונוהל נקיטת פעולות בעקבות  קיום מפגע ריח לצרכים שונים

 התלונות. 

 

 סעיף: הגדרות

 שרד. : יש להוסיף שרשימת בעלי התפקיד תתפרסם באתר המ בעל תפקיד

  זמן  במשך  אנשים  נמצאים  בהם  איזורים  הם  תעשייה   שאינם  תעסוקה  אזורים  :מגורים  אזור
  של  ההגדרה   תחליף"  מגורים"אזור    של  ההגדרה  שאת  ראוי .  , באופן דומה לאזורי מגוריםממושך

 . מסוכנים מחומרים הפרדה  מרחקי לעניין "ל המנכ  בחוזר קבועה  שהיא כפי" ציבורי "רצפטור 

 

 : טופס דיווח על מפגע ריח בעבור מתלונןמפנה לנספח א'  -טופס דיווח על מפגע ריח

היא טלפונית,   .א למוקד  ישלח אותו. הפניה  ולאן  לא ברור איך המתלונן ימלא את הטופס 
 והפניה לפניות ציבור של המשרד היא מקוונת בטופס מובנה. 

 
לטופס בעמודה של אופי הריח יש להוסיף קומפוסט ומפעלי קומפוסט ושרפית    4בסעיף   .ב

יש לעדכן את "נוהל ביצוע בדיקת ריח בשטח באמצעות צוות מריחים"    פסולת ופלסטיק.
 בהתאם.

 

הסביבה:  תלונות    מוקד  לקבלת  מוקד  היום  אין  למעשה  המשרד.  של  החירום  כמוקד  מוגדר 
נענות ויש מוקד טלפוני שאמור להיות מוקד  טופס פניות מקוון  יש  "רגילות".   שהפניות אליו לא 

חירום אבל בפועל הוא גם אוסף תלונות על מפגעי ריח, אבל אין שום נוהל או הוראות מחייבות  
    תהליך הטיפול בפניות. שמסדירות את 

 ההגדרה בעייתית, אין חובה שהמחוז יכשיר עובד כזה? : ממונה ריח

מריחים: מסדירה    צוות  אינה  ועמומה,  בעייתית  נותרה  וההגדרה  ובחירתו  הצוות  הרכב  את  את 
  ים מעמד משפטי מחייב, ולכל היותר, ניתן להביא את הממצא)כיום אין לו  צוות מריחים  מעמדו של  

אחרת ראיה  ככל  כראייה,  שנעשה    שלו  מאד  המועט  השימוש  אף  ועל  ולמעשה  משפטי,  בהליך 
 באפשרות הזו, התוצאות שלו לרוב אינן משמשות בהליך המשפטי(.  

 

 מפגע ריח  :4סעיף 

 ר. הפתיח בעייתי ולא ברו .א
 

הקביעה כי קיים מפגע ריח תיעשה לפי חוות דעתו המקצועית של ממונה הריח. ממונה  " .ב
ייתן את חוות דעתו במקרים מורכבים או בעלי מאפיינים ייחודיים רק לאחר    ,ריח במחוז

 במטה" ריח  התייעצות עם ממונה
 

 ? למה התטלה האפציה שמומחה אחר יכול לקבוע? רק הממונה יכול לקבוע מדוע -

 הגדרה למקרים מורכבים או בעלי מאפיינים ייחודיים.ן אי -

https://www.gov.il/he/Departments/guides/moep_public_inquiries
https://www.gov.il/he/Departments/guides/moep_public_inquiries
https://www.gov.il/he/Departments/guides/moep_public_inquiries


ורה אחרי קבלת תלונה/טופס דיווח, תוך קביעת לוח  מה ק  נוהל מפורט וברוריש לקבוע   -
זמנים לטיפול, עדכון המתלונן, קריטריונים לקבלת החלטה למתן חוות דעת ולשליחת עובד  

 או צוות מריחים, פרסום חוות הדעת ועוד. 

 

 : כללית הערה

מהנוהל לא ברור לציבור מהם הסמכויות שיש לרשויות השונות בעניין מפגעי ריח. בנוסף, לא ברור  
מפגע מעסק, מפגע בעקבות פעילות של שכנים, מפגע    –מה היחס למקורות שונים של מפגעי ריח כגון  

ק  נושאים אלו לא מטופלים במדריך לטיפול במפגעי ריח שנוהל זה הוא חלבשל פעילות של רשות.  
 ממנו.  

 

 

 

 עו"ד ג'מילה הרדל ואכים, מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה 

 עו"ד יותם שלמה, מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית אונ' בר אילן 

 

 


