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  מבוא .1
 וכן נהלי ביקורת בכלי שייט מניעת מחלות העלולות להגיע לתחום מדינת ישראל דרך כלי שייטהנוהל עוסק ב
 International Healthריאות הנוסעים כולל חידוש תעודות כנדרש בתקנות הבינלאומיות לשמירה על ב
Regulation  )2005 IHR(  15.06.2007 שנכנסו לתוקף ב  

  
  סוגי פעולות פיקוח בנמלי ים

  
קבלת הצהרת בריאות מכלי שייט לפני כניסתם לתחום  המים הטריטוריאליים  של מדינת ישראל  על   .א

כלי שייט אשר מגיעים מנמל שבתחום מדינת ישראל  ). 1נספח .  ( IHR 2005 - של 9פח  ונס8פי נספח 
 . ל פטורים מדרישת מילוי טופס הצהרת בריאות"ללא תחנת ביניים בחו

 . טיעל  כלי השיאו מפקח בריאות הסביבה  של מפקח תחנות ההסגר יזוםפיקוח   .ב
 לצורך הנפקות התעודות כלי השייטן סוכרב החובל או  על פי דרישתביקורת וביצוע בדיקות   .ג

 SSCC/ SSCEC  )   Ship Sanitation Control Certificate / Ship Sanitation Controlהבינלאומיות 
Exemption Certificate .(  

 שהונפקה על ידי נמל אחר הכוללות הערות עם דרישת תיקונים SSCC -שנכללת בהמשך ביקורת   .ד
 .על גבי טופס הצהרת הבריאות השייט כליובהתאם להצהרת רב חובל 

 . פיקוח וביקורת בהתאם לתלונות המתקבלות על כלי השייט  .ה
ים היעד הבא של כלי השייט בדבר ליקויים תברואיים או מצב אחר העלול לסכן את בריאות -יידוע נמל  .ו

 . הציבור
  .פיקוח וחקירה עקב ארוע חירום של תחלואה או אחר  .ז

  מטרות .2
ולקיים , הפצת מחלותלמנוע , לים כדי למנוע כניסתם של מחוללי מחלה לישראלנוהל זה מתווה את הכל

הנפקת תעודות ואישורים  ,לשמירה על בריאות ציבור הנוסעים והצוותפיקוח תברואי יעיל בכלי שייט 
  . IHRבהתאם לתקנות 

  :בכלל זה קובע הנוהל

  .יטיכללי הטיפול בהצהרת בריאות מכלי ש 2.1

 . בהיבטים תברואתייםטי על כלי שי ובקרהפיקוח 2.2

 .נהלים למתן אישורים ותעודות 2.3

 . ולנמלים הבאים שניתנו מנמלים אחריםSSCC/ SSCECנהלים להמשך מעקב תעודות  2.4

 . למניעת הפצתם בישראלנהלים על קבלת מידע על מחלות מדבקות 2.5
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  תוקף חוקי .3

  1981א "התשמ, ) נוסח חדש ( פקודת ההסגר    3.1

 1933, תקנות ההסגר   3.2
 2010 –ע "התש, )השלכת פסולת מכלי שיט(תקנות הנמלים    3.3
 1987 -ז"התשמ, )ביצוע האמנה(תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן    3.4
 1998 -ט "התשנ, )סילוק שפכים מכלי שיט) (מניעת זיהום מים(תקנות המים     3.5
3.6   2005) IHR(International Health Regulations   

 הגדרות .4
תקנות הבריאות  התברואיות של  לדרישות  תהליך הכולל  ביקורת על התאמה של כלי שייט- פיקוח  4.1

 .או ביקורת אפידמיולוגית כתוצאה מדיווח על ממצאים קליניים ) IHR 2005( הבינלאומיות 

י רופא " מכח תפקידו או שמונה ע לפעול בתחנת ההסגר בנמלשמונה הבריאות  עובד משרד- מפקח 4.2
 .המחוז או מי שהוסמך על ידו לשם כך

 SSCC - ביקורת של מפקח על כלי שייט לאחר קבלת הצהרת בריאות כאשר תעודת ה-  ביקורת מעקב 4.3
 .שהונפקה בנמל קודם הינה עם הערות לתיקון

 .האחראית על פיקוח כלי השייט וסחורות בתחום הנמלמחלקה במשרד הבריאות  - תחנת הסגר 4.4

4.5 ree PractiqueF  -" י ישראל טופס המאשר לכלי שייט כניסה לנמל–"תעודה למתן פעולה חופשית. 

4.6 Focal Point - "מוקד לאומי בנושא ה-IHR "–אשר זמין תמיד לחילופי מידע עם ,  המרכז בכל מדינה
 .IHR-נושא הנקודות המגע של ארגון הבריאות העולמי ב

4.7  Maritime Declaration of Health -" הצהרה חתומה על ידי רב החובל של כלי , "הצהרת בריאות
ההצהרה . השייט בדבר מצב בריאותם של השוהים בכלי השיט ובדבר גורמים העלולים להפיץ מחלות

 ). 1נספח IHR (  של8מועברת לתחנת ההסגר של הנמל לפני כניסת כלי השייט לנמל בישראל על פי נספח 

4.8  SSCC-Ship Sanitation Control Certificate  תעודה תברואית בה יצויינו ליקויים הדורשים 
 ).2נספח (השלמות בקרה תברואית בכלי שייט 

4.9 SSCEC -Ship Sanitation Control Exemption Certificate  , תעודת פטור מביצוע בקרה תברואית
  ).2 נספח( חודשים 6בכלי שייט במהלך 

        SSCEC /SSCC תעודה תברואית בנוהל זה להלן.  
  

4.10 Water Examination Certificate  -  שהוכרה תעודה המונפקת על ידי מעבדה  - תעודת בדיקת מים
 . ומי נופש הבריאות לביצוע בדיקות מי שתייהעל ידי משרד

  
  
  
  

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/health-mazon46A.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/health-mazon47A.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA/psolet25.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D/YAM03.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM14.pdf
http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/
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 סמכות/אחריות .5
 המחוזי לבריאות הסביבה בלשכת המפקח  על  חלה הפעולות בהתאם לנוהל זהעל   ביצוע אחריות ה 5.1

 .נמלה נמצא הבריאות המחוזית שבה 
 :לדאוגי המפקח המחוזי "או מי שמונה עשל נמל ים מפקח תחנת הסגר אחריות  5.2

רב החובל של  מMaritime Declaration of Health - הצהרת הבריאותכל סעיפי  ה ובדיקתלקבל 5.2.1
.  של מדינת ישראלםיותו מחוץ למים הטריטוריאלייכל כלי שייט אשר מגיע לנמל שבתחום אחר

באחריותו , עם קבלת הצהרת בריאות  בה מוזכרת תחלואה חריגה או חשד לתחלואה חריגה
  הנחיותיוולפעול על פירופא ממשלתי מטעמו  או לדאוג להעביר את המידע לרופא המחוז

כמו כן באחריותו . ד הנפקתהלוודא כי בהצהרת הבריאות הצהירו שברשותם תעודה  תברואית ומוע 5.2.2
 עומדת לפוג או שהתקבלה בקשה לתעודה תברואית  לדאוג לביקורת על כלי שייט שתעודה תברואית

בסמכותו להחליט באילו מקרים יש צורך לבצע ביקורת להנפקת תעודה תברואית חדשה . חדשה
 .ובאילו מקרים ניתן להעריך את תוקף התעודה הקיימת לחודש ימים לכל היותר

 באחריותו לדאוג לרישום ומעקב אחר תיקון הליקויים של כלי SSCCכאשר לכלי השייט תעודת  5.2.3
אם יתגלו . השייט הנבדקים וחתימה על גבי התעודה התברואית כשתוקנו לשביעות רצונו

ל ידווח לרופא המחוז או רופא "הנ ממצאים אשר עלולים להוות סכנה מיידית לבריאות הציבור
  .7.5ר יפעל כמפורט בסעיף ממשלתי מטעמו אש

באחריות רופא המחוז או רופא ממשלתי מטעמו ליצור קשר עם כלי השייט ממנו דווח בהצהרת  5.3
לברר את הפרטים הרלוונטיים ולהחליט אם יש צורך לפעול , לתחלואה חריגהחשד על הבריאות 

 . ואם יש צורך מה הפעולות הנדרשות, למניעת התפשטות המחלה
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  השיטה .6
  חופשיתלפעולהכניסת כלי שייט לנמל והנפקת תעודה אישור  6.1

  .תנאי לכניסת כלי שייט לנמל הוא אישור רשות הבריאות הניתן בהתאם להצהרת הבריאות מכלי השייט 6.1.1

 ) .Free Practique( תונפק תעודה למתן פעולה חופשית –כאשר הצהרת הבריאות תקינה  6.1.2
לי השייט  להשלים את הפרטים כתנאי  יידרש רב החובל של כ–הצהרת בריאות אינה תקינה  6.1.3

 .להמשך טיפול
הצהרת בריאות עם תשובה חיובית לאחת משאלות הבריאות תועבר לרופא המחוז או רופא ממשלתי  6.1.4

  .י הנחיות הרופא"המפקח יפעל עפ. הרופא יערוך בירור ראשוני באמצעות סוכן כלי השייט. מטעמו

 טיפול בתעודה תברואית 6.2
, של כלי שייט ובה צוין כי קיימת תעודה תברואית עם הערות לתיקוןעם קבלת הצהרת בריאות  6.2.1

אם . על מפקח תחנת ההסגר להחליט אם יש צורך ואפשרות לבצע בדיקה חוזרת על כלי שייט זה
אם לא . תוקן הליקוי על המפקח לחתום על התעודה התברואית במקום המיועד לרישום התיקון

 . התעודה התברואית כולל קביעת התאריך לביצוע תיקון זהעליו לציין זאת על גבי, תוקן הליקוי
 : קבלת דרישה מסוכן כלי השייט לבדיקה לצורך הנפקת תעודה תברואית תכלול 6.2.2

  נמל אחרון שעגנה בו , סוג המטען ומשקלו ,  IMOמספר , דגל, שם (כלי השייטפרטי . א
 ).  ונמל הבא שתעגון

 . צילום של תעודה תברואית האחרונה. ב
  . צילום הצהרת הבריאות האחרונה.ג

  : יבדקו הנושאים הבאים בביקורת לצורך הנפקת תעודה תברואית 6.2.3

o  מטבח ומתקני מזון כולל אחסנה. 
o  מערכת מי שתייה ומסמכים המעידים על טיב מי השתייה והטיפול במערכות מי השתייה. 
o  הדברה ומניעת מזיקים. 
o  סילוק שפכים ואשפה . 
o   ות ומערכות טיפול במי נופש בריכ–מתקני מי נופש. 
o  תאי צוות ונוסעים. 

o   בדיקת הימצאות יומן ( מצב תברואי של מתקנים ואישורים לציוד רפואי ותרופות - מרפאה
 ). יומן מרפאה ורישומים ביומן  המעידים על חשד להתפרצות של תחלואה/ רופא 

o  אזורי פעילות  לגיל הרך. 
o   מכבסות 
o  מתקני טיפול לא רפואיים בגוף האדם. 
o  תאי ואזורי אחסון המטען. 
o  חדר מכונות. 
o  מיכלי איזון. 
o  נושאים אחרים העלולים להוות בעיה בהעברת מחלות . 

  

 ).3נספח (הבדיקה תתבצע על פי טופס ביקורת בכלי שייט 
ימתו  ויאשר בחותמת וחתSSCEC-ימלא המפקח את תעודת ה, אם לא יתגלה ממצא משמעותי

  . את ממצאיו
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  הימצאות ליקויים ותיקונם 6.2.4

 תוך ציון הבעיות על גבי SSCC-ימלא המפקח את תעודת ה, אם ימצאו ליקויים אשר מחייבים תיקון
( במידת הצורך יצורף טופס לציון ממצאי הביקורת . דרכי תיקונן והזמן שהוקצה לתיקונן, התעודה

סוכן ובו יתריע על ממצאים וינחה על / כלי השייטבנוסף לכך ישלח המפקח מכתב לנציג). 4נספח 
   . הינו למשך הזמן שהוקצה לביצוע תיקון הליקוייםSSCCתוקף תעודת . דרכי תיקונם

על המפקח לדווח על כך לנציג  , אם נתקבלו במשרד הבריאות תוצאות חריגות של בדיקת מים 6.2.5
 . תיקון הליקויכלי השייט או לסוכן שלו ולהנחותם על דרכי הפעולה הנדרשות ל

 .תעודה זמנית/ הערכת תוקף התעודה  6.2.6

או עד הגעת ,  לחודשSSCCהוא ימלא תעודת , אם לא יוכל המפקח לבצע ביקורת בכלי השייט
לחילופין  ,תוך ציון על גבי התעודה שלא ניתן היה לבצע את הביקורת, כלי השייט לנמל הבא

 .יאריך את התעודה התברואית שברשות כלי השייט לחודש

 פיקוח שיגרתי  6.3
על מפקח תחנת ההסגר או מפקח בריאות הסביבה להחליט באילו כלי השייט   תיבדק ההצהרה  6.3.1

ביקורות אלו יתנהלו בהתאם . של רב החובל שברשותו תעודה תברואית בתוקף וללא הערות
  . מכלי השייט הפוקדים את הנמל10%ולכל הפחות ב , להנחיות רופא המחוז או מפקח המחוז

בתחנת הסגר או מפקח בריאות הסביבה ידאג לביקורות מדגמיות בכלי השייט אשר באופן מפקח  6.3.2
בביקורת זאת יבדקו כל הנושאים התברואתיים כפי . קבוע פוקדים את הנמל שבתחום אחריותו

י המפקח ולפי "הקריטריון לביצוע ביקורות מדגמיות יקבע ע. שמוגדרים בתעודה התברואית
 .'עונתיות וכו, מסעו, שיקולים של זמינות

ל תגבה לשכת הבריאות את הסכום הקבוע בתקנות אגרות " עבור מתן כל אחת מהתעודות הנ- אגרה 6.4
 . 1989-ט"הבריאות התשמ

  עריכת הביקורת .7

  יצטייד בתעודת עובד באנגלית לזיהויו , המפקח המבצע את הביקורת על כלי השייט 7.1
  .על ידי צוות כלי השייט

  .ובל ובהעדרו יתייצב  בפני נציגו האחראי לפני ביצוע הביקורתהמפקח יתייצב בפני רב הח 7.2

  .במהלך הביקורת יצטרף נציג של כלי השייט ויקבל את הערות המפקח 7.3

סיכום הביקורת לצורך קבלת תעודה התברואית יתועד על .  סיכום הביקורת יתבצע עם רב החובל או נציגו 7.4
  .פקח יחתים את נציג כלי השייט על קבלתהוהמ,  במידת הצורך5גבי תעודה זאת או על נספח מס 

על המפקח להעבירם  מיד , אם יתגלו ממצאים אשר עלולים להוות סכנה מיידית לבריאות הציבור 7.5
אשר ביום כתיבת הנוהל הוא  מנהל המחלקה  (- IHRלרופא המחוז אשר יעביר למוקד לאומי בנושא 

 בראות הציבור או לראש האגף ליחסים בינלואמיים במשרד הבריאות ובהעדרו לראש שירותי
 .WHOובמידת הצורך ל  ל לצורך דיווח לנמל הבא"עם הליקויים הנ) לאפידמיולוגיה
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  זמן חירוםמצבי סיכון ופעולות ב .8

י "או במקרה של מגיפה או הכרזה על שעת חירום יפעל המפקח עפ, אם יתקבל דיווח על תחלואה 8.1
  .הנחיות רופא המחוז או רופא ממשלתי מטעמו

  י הנחיית מפקח המחוז   "אם יתקבל דיווח או ממצא על מפגע תברואי חמור יפעל המפקח עפ 8.2
  או מהנדס המחוז

ביולוגי או אחר יחליט רופא המחוז , ארוע כימי: אם יתקבל דיווח או נתגלו מצבי סיכון נוספים כגון 8.3
והמשך הניהול , טהאם הנוסעים יישארו על כלי השייט או להורות על הורדת הנוסעים מכלי השיי

או טרם החזרת הנוסעים לכלי , במקרה שהנוסעים יישארו על כלי השייט. יתבצע על פי נוהל גנרי
המפקח יתמקד . מיד כשיתאפשר, יעלה המפקח לביקורת על כלי השייט, השייט לאחר הורדתם

  בבדיקת הממצאים עליהם דווח בהתאם להנחיות מהנדס המחוז
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  קחיםריכוז הנחיות למפ
  
  

 International Healthמותאמות לתקנות הבינלאומיות , פעולות פיקוח בריאות על כלי שייט בנמלי ים

Regulation ) 2005 IHR( ומתבצעות בשני תחומים עיקריים :  

   הנפקת אישור כניסה לנמל וביצוע חקירה אפידמיולוגית - מניעת הפצת מחלות  

 ).SSCC(דה תברואית לכלי שייט חידוש של תעו/  פיקוח תברואי והנפקה  

  :התיק מרכז את האמצעים לביצוע הפיקוח בשני התחומים שלעיל וכולל

 .נוהל מפורט הכולל גם רשימת תקנות ורגולציה  .1

  .הנחיות לביצוע פעולות הפיקוח .2

 . תרחישים עיקריים) 4(תרשימי זרימה מנחים של ארבעה  .3

 .ריכוז הדיווחים וקביעת ציון לכלי שייט, הבקרהלביצוע פעולות הפיקוח ו) שאלונים(כלים וטפסים  .4

  

  )תרחישים(תמצית ועיקרי הפעולות מוצגים להלן בלווי תרשימי הזרימה 

שייט אך גם על תלונות ודווחי נמלים בהם ביקר כלי היש להתבסס בכל תחומי הפיקוח על דווחי קברניט כלי 

  .שגרתיות או מיוחדות, השייט וכן על פעולות פיקוח יזומות

  .שלב ראשון לפיקוח הוא הענקת אישור כניסה לנמל

 48שתועבר ללשכת הבריאות עד , )1נספח (שלב זה מבוסס על קבלת הצהרת בריאות ממפעילי כלי השייט 

  .תרחיש בסיסבשייט לנמל כמפורט השעות לפני כניסת כלי 

 3בתרחיש כמפורט אם נמצא חשד לתחלואה המסכנת את בריאות הציבור תיערך חקירה אפידמיולוגית 

  . 15 עמוד "הודעה על תחלואה בכלי שייט  "-טופס חקירה באמצעות 

  

  .בתחום התברואה וחידוש תעודה תברואית לכלי שייטפיקוח הוא ב שנישלב 

  :היוזמה לשלב זה תתבצע באחד מהמקרים הבאים

  1תרחיש ביצוע על פי . בקשת מפעילי כלי השייט לחידוש תעודה סניטרית .1

  2תרחיש  ועל פי 3נספח ית יזומה על ידי לשכת הבריאות באמצעות שאלון בקרה שגרת .2

  3תרחיש   + 2תרחיש בקרה יזומה תיערך על פי . בעקבות תלונה או דווח על תחלואה, בקרה יזומה מיוחדת .3

  . 3נספח כל פעולות הפיקוח בתחום התברואה יתבצעו באמצעות שאלון 

  2נספח  CCSSמסמך האישור התברואי באמצעות טופס 

  4נספח  באמצעות על תוצאות הבקרה התברואית כלי שייטטופס ההערות ל
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   בסיסתרחיש 
 אישור כניסת כלי שייט לנמל

האם התקבל טופס הצהרת בריאות  
, ים הנדרשיםימית עם הנספח

י רב החובל בפניה "החתום ע
  ?לאישור כניסת כלי שייט

מבדיקת הטופס עולה כי האם 
פרטי כלי השייט או פרטים על 

  ?ההפלגה אינם תקינים

האם מבדיקת הטופס עולה כי 
יש צורך בהנפקת תעודה 

 ?סניטרית

האם מבדיקת הטופס עלה חשד 
לתחלואה או דווח ל ממצאים 

 .העלולים לסכן את בריאות הציבור

בדיקת כל סעיפי הטופס 
 והנספחים הנדרשים 

 .אישור כניסת כלי שייט לנמל

כניסת כלי השייט לא 
דרישה לשליחת . מאושרת

טופס הצהרת בריאות ימית 
 יחד עם הנספחים הנדרשים

כניסת כלי השייט לא 
דרישה לעדכון טופס . מאושרת

  הצהרת בריאות ימית

אישור כניסת כלי השייט לנמל 
 1' ומעבר לתרחיש מס

  3' מעבר לתרחיש מסיידוע רופא ו

אישור כניסת כלי שייט לנמל מותנה 
 .באישור הרופא

  לא

  כן

  לא

  לא

  כן

 כן

 כן

 לא

האם מבדיקת הטופס עלה חשד 
לתחלואה או דווח לממצאים 

 .העלולים לסכן את בריאות הציבור

 כן  לא

.3 - ו1' יידוע רופא ומעבר לתרחישים מס
  

  ,אישור כניסת כלי שייט לנמל
הרופא באישור מותנה

אישור כניסת כלי השייט לנמל
 1' ומעבר לתרחיש מס

 .3' תרחיש מס.1' תרחיש מס

  3' יידוע רופא ומעבר לתרחיש מס

ה אישור כניסת כלי שייט לנמל מותנ
 .באישור הרופא
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   1תרחיש 
 .קיים צורך בחידוש תעודה סניטרית לכלי שייט

האם יש אפשרות לבצע ביקורת 
  ?להנפקת תעודה סניטרית

 

  תברואייםהאם נמצאו ממצאים
גים אשר עלולים לסכן את חרי

 ?בריאות הציבור

האם נמצאו ממצאים קליניים  אשר מעידים
?        על סכנה ממשית לבריאות הציבור

האם יש חולים חדשים ממועד הצהרת 
  ? הבריאות

 

האם ניתן לטפל בממצאים הללו 
 ?בנמל הנוכחי

ביצוע ביקורת להנפקת תעודה 
מקיפה על פי כלי סניטרית 

 .הבקרה

  ) SSCC(הנפקת תעודה סניטרית 
.נמצאו בביקורתשתוך ציון הממצאים 

פעולה ה את פירוט הממצאים ודרכי 
לתיקון ניתן לפרט בטופס נלווה לטופס

 התעודה הסניטרית
 

הארכת תוקף תעודה סניטרית 
 .לכל היותר,  יום30 קיימת ל

הנפקת תעודת פטור מבדיקה 
   )SSCEC. ( סניטרית

 

ציון של פעולות לתיקון הממצאים 
 ).SSCC (           בתעודה סניטרית

  
 ניתן גם לצרף טופס נלווה עם פירוט 

 

יעד הבא של כלי היידוע נמל 
ים אשר נמצאו שייט על הממצאה

 .פעולה לתיקוןהבביקורת ודרכי 
 

  לא

  כן

  כן

  לא

 כן

 כן

 לא

 לא

  3מעבר לתרחיש 

  הנפקת תעודת פטור 
  SSCEC). (מבדיקה סניטרית
  2נספח 

) (SSCEC נספח 

).4נספח מספר( 

 ).4 נספח מספר( 

 ) (SSCEC 
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   2תרחיש 
 ביקורת שגרתית או ביקורת חוזרת

שייט יש צורך בתעודה ההאם לכלי 
 ?סניטרית חדשה

האם יש חולים חדשים שנוספו 
 ?הצהרת הבריאותממועד 

 

האם ניתן לטפל בממצאים הללו 
 ?בנמל הנוכחי

חותמת על תעודה סניטרית קיימת
וצירוף מסמך נלווה עם פירוט 

טיפול הדרכי והממצאים 
  הנדרשים 

 

ציון מצב תקין על ידי חותמת על 
תעודה סניטרית קיימת או צירוף 

 .מסמך נלווה
 

יעד הבא של כלי היידוע נמל 
שייט על הממצאים אשר נמצאו ה

עריכת ביקורת צורך בהבביקורת ו
 .נוספת

  

  תברואייםהאם נמצאו ממצאים
חריגים אשר עלולים לסכן את 

 ?בריאות הציבור

  לא

 כן

  כן

 כן

 

 לא

  לא

 על תעודה ציון מצב על ידי חותמת
סניטרית קיימת וצירוף מסמך נלווה
 עם פירוט הממצאים והטיפול הנעשה

 ...).'נספח מס( 

 כן

  לא

לפנות לרופא הלשכה להחליט 
 .3האם להמשיך לתרחיש 

 

 לא

 3מעבר לתרחיש 

 1מעבר לתרחיש 

).4 נספח מספר( 

 ).4 נספח מספר( 

).4נספח מספר(מסמך נלווה 

  כן
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   3תרחיש 
קבלת דיווח על ממצאים העלולים לסכן את 

  .בריאות הציבור

האם יש עדות לממצאים קליניים 
או תברואיים המעידים על סכנה 

 ?ממשית לבריאות הציבור

  .לבצע הערכת מצב

  

  האם יש צורך בדיווח למרכז קשרי חוץ עם 
WHO?                              

 )IHR National Focal Point(   

. ביצוע כל הפעולות הנדרשות לתיקון המלא של המצב
  . "לא נגוע"שייט כהלהתייחס לכלי יש אחריהן 

נלווה המסמך והסניטרית הקיימת ה לצרף לתעודה 
  . טיפולהמפרט את הממצאים ודרכי ל

  

ניתן גם להנפיק תעודת פטור מבדיקה סניטרית אם 
 .בוצעה ביקורת מקיפה על פי כלי הבקרה

רשות הבריאות רשאית להנחות  
  .  לתיקון הממצאים

 )במידה וניתן לעשות זאת  ( 

  כן

 לא

 כן

  לא

ציון המצב על ידי חותמת על 
קיימת וצירוףהסניטרית התעודה ה

מסמך נלווה עם פירוט הממצאים 
  .  לתיקונווהטיפול הנדרש 

 יידוע נמל היעד הבא של כלי השייט 
על הממצאים שנמצאו בביקורת ודרכי

 .הפעולה לתיקון

  לא

 כלי השייט נחשב ללא נגוע  
 

 שייט נחשב לנגוע  הכלי 

 WHOדיווח למרכז קשרי חוץ עם 
 .על הממצאים

 

ביצוע פעולות הנדרשות לשיפור 
 .המצב

 הפעולות האם ניתן לבצע את כל
הנדרשות לתיקון המלא של 
  ?הממצאים בנמל הנוכחי

  כן

 ).4  נספח מספר- מסמך נלווה (

 טופס חקירה אפידמיולוגית
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MODEL OF MARITIME DECLARATION OF HEALTH 
To be completed and submitted to the competent authorities by the masters of ships arriving from foreign ports. 

Submitted at the port of…………………………………………. ..  Date………… 
Name of ship or inland navigation vessel……........……....… Registration/IMO No...................arriving from ……..….…sailing to ................. 
(Nationality)(Flag of vessel)……………………………………. Master’s name .............................................................................................. 
Gross tonnage (ship)…………….. 
Tonnage (inland navigation vessel)………………… 
Valid Sanitation Control Exemption/Control Certificate carried on board? yes............ no…......... Issued at….....…..…… date……..........….. 
Re-inspection required? yes…….  no……. 
Has ship/vessel visited an affected area identified by the World Health Organization? yes..... no….. 
Port and date of  visit  …………………….……......................... 
List ports of call from commencement of voyage with dates of departure, or within past thirty days, whichever is  shorter: 
................................................................................................................................................................................................................................ 

Upon request of the competent authority at the port of arrival, list crew members, passengers or other persons who have joined ship/vessel 
since international voyage began or within past thirty days, whichever is shorter, including all ports/countries visited in this period (add 
additional names to the attached schedule): 

(1) Name   …………………………………joined   from:  (1)…………..……....…..(2)…....…..……………....(3).......................................... 
(2) Name   …………………………………joined   from:  (1)…………………........(2)……………….........….(3).......................................... 
(3) Name………………………………….joined    from:   (1)……………….....…...(2)……..….....…...………(3).......................................... 

Number of crew members on board………… 
Number of passengers on  board……………. 

Health questions 
(1) Has any person died on board during the voyage otherwise than as a result of accident?  yes.... no….. 

If yes, state particulars in attached schedule. Total no. of deaths .......... 

(2) Is there on board or has there been during the international voyage any case of disease which you suspect to be of an infectious 
nature? yes........ no…..... If yes, state particulars in attached schedule. 

(3) Has the total number of ill passengers during the voyage been greater than normal/expected?  yes.... no….. 
How many ill persons? .......... 

(4) Is there any ill person on board now? yes........ no…..... If yes, state particulars in attached schedule. 

(5) Was a medical practitioner consulted? yes....... no…... If yes, state particulars of medical treatment or advice provided in attached 
schedule. 

(6) Are you aware of any condition on board which may lead to infection or spread of disease? yes........  no…..... 
If yes, state particulars in attached schedule. 

(7) Has any sanitary measure (e.g. quarantine, isolation, disinfection or decontamination) been applied on board? yes .......  no…... 
If yes, specify type, place and date............................................................................................................................................... 

(8) Have any stowaways been found on board? yes ....... no…... If yes, where did they join the ship (if known)? .................................... 

(9) Is there a sick animal or pet on board? yes ......... no........ 

Note: In the absence of a surgeon, the master should regard the following symptoms as grounds for suspecting the existence of a disease of 
an infectious nature: 

(a) fever, persisting for several days or accompanied by (i) prostration; (ii) decreased consciousness; (iii) glandular swelling; 
(iv) jaundice; (v) cough or shortness of breath; (vi) unusual bleeding; or (vii) paralysis. 

(b) with or without fever: (i) any acute skin rash or eruption; (ii) severe vomiting (other than sea sickness); (iii) severe 
diarrhoea; or (iv) recurrent convulsions. 

I hereby declare that the particulars and answers to the questions given in this Declaration of Health (including the schedule) are true and 
correct to the best of my knowledge and belief. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date……………………………………… 

 
Signed  ………………………………………. 

Master 

Countersigned  ………………………………………. 

Ship’s Surgeon (if carried) 

גדעון שפירא
תיבת מלל
נספח מס'  1  No
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ATTACHMENT TO MODEL OF MARITIME DECLARATION OF HEALTH 
 
 

 
 
 
Name 

 
 

Class 
or 

rating 

 
 
 
Age 

 
 
 
Sex

 
 
 
Nationality

 
 

Port, date 
joined 

ship/vessel

 
 
Nature 

of 
illness 

 
 

Date of 
onset of 
symptoms

 

Reported 
to a port 
medical 
officer? 

 
 

Disposal 
of case* 

Drugs, 
medicines 
or other 

treatment 
given to 
patient 

 
 
 
Comments

                       

 

* State: (1) whether the person recovered, is still ill or died; and (2) whether the person is still on board, was 
evacuated (including the name of the port or airport), or was buried at sea. 

 
 



State of Israel 
Ministry of Health

 ישראל מדינת
 הבריאות משרד

 ئيلاسرإ لةدو
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  טופס חקירה  
  ________תאריך   כלי שייט / הודעה על תחלואה באוניה

  פרטי צוות הבקרה
  תפקיד  שם

    

    

    

  פרטי ההפלגה: ' חלק א
 שם הסוכן שם הקברניט   האניהשם 

      
  אילת/ אשדוד /  חיפה -הגעה ל  תאריך עגינה     נמל היעד הבא   תאריך יציאה  נמל מוצא 

  :  תאריך         

  מספר נוסעים   מספר אנשי צוות    רישויIMOמספר    דגל 

        
  פרטי נמלי הים בהם עגנה האוניה

   תאריך עגינה   שם נמל   תאריך עגינה  שם נמל

 1 .     2 .    
 3 .     4 .    
 5 .     6 .    

   בפקס         במייל  בטלפון       שהתקבלה ללשכההצהרהפרטי ה: ' חלק ב
        :תאריך מסירת הודעה 

       לא כן   ? לא מנסיבת תאונההפלגההאם ארעה פטירה במהלך ה. 1

   מקרה שנחשד ,הפלגההאם קיים כעת או אירע במהלך ה. 2
  פרט או צרף טבלה,   אם כן? למחלה מדבקתכקשור

       לא כן 

      

   חולים  '   מס     לא כן   ? גבוה יותר מהצפוי,  החוליםצוות /האם המספר הכולל של הנוסעים .3

  'פרט בטבלה חלק דל ,אם כן     לא כן   ?האם יש כעת אדם חולה על גבי כלי השיט. 4

  לצרף סיכום הבדיקה, אם כן     לא כן   ?הייתה התייעצות עם גורם רפואיהאם . 5

      תסמינים

      אבחנה משוערת

 על גבי כלי השיט העשוי למצב כלשהוא האם המדווח מודע  6
  ?להוביל להדבקה או להפצת מחלה

  ציין מה,  אם כן   לא   כן 

      

חיטוי או טיהור , בידוד, האם ננקטו צעדים תברואיים כמו הסגר. 7
  ?על גבי כלי השיט

  :פרט, אם כן     לא כן 

      

   ?היכן עלו, אם כן     לא  כן   ?האם התגלו נוסעים סמויים על גבי כלי השיט. 8 

   :פרט,  אם כן     לא כן   ?האם יש בעל חיים או חיית מחמד חולים על גבי כלי השיט. 9

  



State of Israel 
Ministry of Health

 ישראל מדינת
 הבריאות משרד

 ئيلاسرإ لةدو
لصحةأوزاَرة
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  פרטי החקירה: ' חלק ג

  __ _______________ תאריך החקירה _____________              תאריך קבלת ההודעה ללשכה 

    _________תאריך תחילת המחלה לחולה האחרון ____________   תאריך תחילת המחלה לחולה הראשון

   סימני המחלה

     שיעול דימום פריחה הבחיל חום כאבי בטן ההקא שלשול החולים' כ מס"סה
                      

  

   לפי גיל) וצוותנוסעים(מספר המפליגים התפלגות 

  כ"סה   2- 0 גיל  6- 3גיל   18- 7גיל   64- 19גיל   +65גיל   כ"סה
  נוסעים  נוסעים  נוסעים  נוסעים  צוות  נוסעים  צוות נוסעים  צוות   הנוסעים

                    

                    חולים

                    בבידוד

                   *מאושפזים

                   

  מדינה / נא לציין את בתי החולים שהועברו אליהם לאשפוז לפי עיר * 

  מעבדהבדיקות תוצאות 

  תאריך   סוג דגימה  שם חולה 
  הערות  תוצאות  דגימה

          

          

          

   כעתפרטים של נוסעים ואנשי צוות חולים : ' חלק ד

  שם פרטי שם משפחה
  /צוות
  נוסע

  לאום גיל מין
 נוכחות
  שותף 
 בתא 

  תאריך
   עליה 
 לאוניה

  תאריך
   תחילת 
 הסימנים

  מצב בריאות
   נכון ליום 
  החקירה

 הלא חול/חולה 

 הערות
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  לסיכום

  

:  האבחנה המשוערת לפי תוצאות החקירה האפידמיולוגית

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  :מקור הדבקה משוער

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  :דרכי העברה משוערים

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  :תאריכי העברה משוערים

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  :צורך בנקיטת צעדים

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  

 ___________________________תפקיד __________________          שם וחתימת מבצע החקירה

 

   ______________  תאריך
 
 
 
 



 ישראל מדינת
הבריאות משרד

No 2 

State of Israel 
Ministry of Health 

 ئيلاسرإ لةدو
لصحةأوزاَرة
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SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE / SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE 
Port of:  Date   

This Certificate records the inspection and 1) exemption from control or 2) control measures applied 

Name of ship or inland navigation vessel: Flag: Registration/IMO No. _ 
At the time of inspection the holds were unladen / laden with tones of cargo 

Name and address of inspecting officer:     
 

 

 
Name and designation of issuing officer:  Signature and seal Date    

 
1 

(a) Evidence of infection or contamination, including: vectors in all stages of growth; animal reservoirs for vectors; rodents or other species that could carry human disease, microbiological, 
chemical and other risks to human health; signs of inadequate sanitary measures. (b) Information concerning any human cases (to be included in the Maritime Declaration of Health). 
2 

Results from samples taken on board. Analysis to be provided to ship’s master by most expedient means and, if re-inspection is required, to the next appropriate port of call coinciding with the 
re-inspection date specified in this certificate. 
Sanitation Control Exemption Certificates and Sanitation Control Certificates are valid for a maximum of six months, but the validity period may be extended by one month if inspection cannot be 
carried out at the port and there is no evidence of infection or contamination. 

 
Government Complex Ashkelon address: Eilat address 
31999  Haifa    Palyam Av. 15a Barzilai Medical Centre Shderot Ha Tmarim 
P.O. Box 800 Hahistadrout St 2, Ashkelon 7830604, Israel Shalom Center, Eilat, Israel 
+972- 48633006Fax   +972-48633111 Tel TEL: +9728-674-5555 TEL: +9728-637-1806     FAX: +9728-6372310 



 ישראל מדינת
הבריאות משרד

No 2 

State of Israel 
Ministry of Health 

 ئيلاسرإ لةدو
لصحةأوزاَرة
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SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE / SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE 

 
 
 

 

 
Government Complex Ashkelon address: Eilat address 
31999  Haifa    Palyam Av. 15a Barzilai Medical Centre Shderot Ha Tmarim 
P.O. Box 800 Hahistadrout St 2, Ashkelon 7830604, Israel Shalom Center, Eilat, Israel 
+972- 48633006Fax   +972-48633111 Tel TEL: +9728-674-5555 TEL: +9728-637-1806     FAX: +9728-6372310 



 (1)  שייט בכלי )תברואה( הסביבה בריאות בקרת שאלון

 

 :השייט כלי פרטי
       : החובל רב שם    :  האוניה שם

   : הסוכן שם

     : תאריך  :האחרון/המוצא נמל 

        :תאריך     :הבא נמל
 

     :חיפה לנמל הגעה תאריך

 דגל:  מספר IMO ( רישוי ) :   

       :הנוסעים מספר  :צוות אנשי מספר

 
 :הפרקים ראשי

 ציבוריים ושטחים מגורים אזורי 1-
 .אוכל וחדרי ,מטבחים 2-

 לילדים טיפול מתקני 3-
 רפואיים םמתקני 4-
 ספא אזורי /שחיה בריכות 5-
 .האדם בגוף רפואיים שאינם ,טיפול מתקני 6-

 ורפואית מוצקה פסולת 7-
 מנועים חדר 8-
 הישתי מי 9-

 מזיקים ומניעת הדברה 10-
 שפכים מי 11-

 12- מי נטל

 עומדים מים הצטברות /מטען אחסון אזורי 13-
 הכביסה מערך 14-



1

שאלון בקרת בריאות הסביבה (תברואה) בכלי שייט  (נספ' 3 ) 

צף
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ה 
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ר 
ספ
מ

ק
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ר 
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מ

תחומי המבדק
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ת
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 ר
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ק
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א
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הערות ( בכל מקרה של ציוןחלקי או לא תקין 
יש לרשום הערה )

6אזורי מגורים ושטחים ציבוריים1

11.1
ניקיון כללי - רצפה,
 קירות תקרה, ציוד.

5020 עד 2015

מצב תברואי וניקיון במקלחות ושירותים - 21.2
רצפה, קירות תקרה, ציוד, ברזים, ראשי 
מקלחת, דליפות ונזילות, המצאות חומר 

לניקוי ידיים ונייר ניגוב לידיים.

5020 עד 2015

5010 עד 1510הסדרי אוורור ותאורה31.3

5015 עד 1510סימנים להופעת מכרסמים או חרקים.41.4

51.5
חיפויים - נקיים, חלקים וניתנים לניקוי, 

מונעים הצתברות של מזיקים וחרקים.
5015 עד 1510

5010 עד 1510דליפות ונזילות61.6

20מטבחים, וחדרי אוכל.2
5סקירת מסמכים:2.1

72.1.1
תכנית בטיחות מזון הכוללת:
 נהלים כתובים או דפי מידע

 (מסמכים, סימונים) בדבר הכנת מזון,
 טיפול בו והגשתו, נוהל קבלת מזון,

תכנית ניקיון ולוח זמנים לניקיון שגרתי.

5020 עד 2015

82.1.2

יומנים רפואיים אינם מעידים על כך
 כי אנשים שלקו במחלות מדבקות שבו
 לעבודה במטבח בטרם עברו 48 שעות
 לפחות מאז שהתסמינים חלפו או על

 מחלה מדבקת אחרת בקרב אנשי הצוות.

5020 עד 2015

92.1.3
יומני טמפרטורה עבור מקפיאים, חדרי 

אחסון בקירור,סחורה שהתקבלה, 
ומדחומים מכוילים.

5020 עד 2015

5020 עד 2015תכנית הדברה.102.1.4

5020 עד 2015תכנית לטיפול באשפה או לוח זמני ניקיון.112.1.5

15ציוד, כלים, וחומרים.2.2

122.2.1
תחנת רחיצת ידיים במטבח -

 מים קרים ומים חמים.
7025 עד 2518

132.2.2
משטחי עבודה וכלים וכיורים: חלקים,

 עשויים מחומר אינו מחליד,
 אינו סופג, ניתנים לשטיפה.

10035 עד 3525

הכיור המשמש להכנת מזון142.2.3
עובר ניקיון וחיטוי כראוי

7025 עד 2518

5015 עד 1510מכסים על פחי אשפה. 152.2.4

20מתקנים, ציוד, תשתיות ואזורי עבודה.2.3
609 עד 93שימוש במים ראויים לשתייה.162.3.1

172.3.2
כלים, משטחים ופרטי ציוד נקיים, ניתנים 

לניקוי בנקל, מניעת חדירת מזיקים 
והצטברות של שאריות מזון

7010 עד 103

גדעון שפירא
תיבת מלל
21
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הערות ( בכל מקרה של ציוןחלקי או לא תקין 
יש לרשום הערה )

182.3.3
מניעת זרימה חוזרת - 

קיים מרווח אוויר בין מערכת ניקוז של 
הכיורים למערכת מי שופכין.

608 עד 82

מערכת אוורור תקינה,192.3.4
 מנדפים תקינים ונקיים.

609 עד 93

709 עד 94תאורה - תקינה, הגנה מפני שברי זכוכית.202.3.5

212.3.6
חדר האוכל-  הדלפק והמשטחים
שמתחת לציוד עשויים מחומרים 
קשיחים,עמידים ובלתי סופגים

9012 עד 125

222.3.7
אזורי המגע עם מזון חלקים, 

ללא פינות חדות, שקעים, סדקים,  ניתנים 
לניקוי

9012 עד 125

232.3.8
הרצפה, קירות והתקרה, נקיים, חלקים 

וניתנים לניקוי, מונעים הצטברות של 
מזיקים ושאריות מזון.

9013 עד 135

9012 עד 125סימנים להופעת מזיקים.242.3.9

252.3.10
מכונות קרח - נעשה שימוש במים ראויים 

לשתייה, מכונות הקרח נקיות  ומתוחזקות 
כראוי

406 עד 62

25טיפול במזון:2.4

262.4.1

מניעת זיהום צולב בין מזון מוכן לאכילה 
לבין מזון גולמי - כלים נפרדים, משטחי 

עבודה נפרדים. אזורי עבודה נפרדים ע"פ 
סוגי המזון שמכינים במקום.

15020 עד 208

272.4.2
המזון במקפיא אינו נראה מקולקל, אינו 

מוקפא מחדש או מופשר באופן חלקי, 
אריזות מסומנות.

11015 עד 154

מזון  מאוחסן בטמפרטורה תקינה 282.4.3
ע"פ סוגו וייעודו.

12017 עד 176

292.4.4
מניעת זיהום המזון החשוף - 

משטחים מעל מוצרי מזון מוכנים לאכילה 
מונעים חדירת זיהום למזון

12013 עד 136

11015 עד 154תוקף מוצרי המזון.302.4.5

7010 עד 104דוגמאות מזון.312.4.6

7010 עד 104סימון אריזות מזון.322.4.7

10הגיינה אישית של העובדים וכשירות2.5

24034 עד 3410מניעת מגע בין מזון מוכן לבין ידיים חשופות.332.5.1

24033 עד 3310מניעת העברת זיהום למזון ע"י העובדים.342.5.2

352.5.3
העובדים בעלי ידע מקצועי בנושא תברואת 

המזון.
24033 עד 3310

25מחסני מזון2.6

362.6.1
חומרי בניה - חומרים חלקים הניתנים 

לניקוי ומונעים הצטברות של לכלוך 
ומזיקים.

608 עד 83

709 עד 94סימנים למכרסמים או חרקים.372.6.2

גדעון שפירא
תיבת מלל
22
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382.6.3
מוצרי מזון בתוקף, ארוזים עם תווית 

המזהה את המקור, אנשי הצוות המפקחים 
על המזון מסוגלים לספק מידע משביע רצון 

לגבי מקור המזון, מדינת המוצא של המזון,  
אפשרות מעקב אחר המזון.

11015 עד155

הפרדה בין מוצרי מזון גולמיים למוצרים 392.6.4
מוכנים

13018 עד 185

11015 עד 155הפרדה בין כימיקלים לבין מוצרי המזון.402.6.5

412.6.6
מוצרי מזון מונחים על מדפים

ולא על רצפת הסיפון.
7010 עד 103

422.6.7
אין המצאות ציוד אחר שאינו שייך למערך 

המזון.
508 עד 82

432.6.8
מוצרי מזון מאוחסנים  בטמפרטורה

 מתאימה לסוג המזון וייעודו.
12017 עד 175

5מתקני טיפול לילדים3
15020 עד 205צעצועים - חומרים, ניקיון.443.1

15020 עד 205קבועות סניטריות מתאימות453.2

463.3
אזור החלפת חיתולים - ניקיון,

 מתקנים סניטרים.
15020 עד 205

15020 עד 205שילוט באזורי משחקים.473.4

15020 עד 205סימנים להופעת מזיקים/מכרסמים.483.5

8מתקנים רפואיים4
20מיקום וייעוד  4.1

מתקן רפואי אינו משמש למטרות אחרות.494.1.1
(כגון מגורים או חדרי אחסון)

35050 עד 5015

504.1.2

המתקן הרפואי מותאם.
(מופרד מפעילויות אחרות של הנוסעים, 

מאזור אחסון מזון וטיפול במזון, מאזור 
פינוי אשפה.)

35050 עד 5015

15מסמכים ואישורים4.2

514.2.1
המצאות אישור על הרכב ציוד רפואי 

ותרופות.
7025 עד 2518

בהתאם לנדרש ע"י 7025WHO עד 2518המצאות יומן מעקב שיש בו רישומים.524.2.2

7025IMGS עד 2518המצאות ספר הדרכה רפואי לכלי שייט.534.2.3
7025 עד 2518נוהל יצירת קשר לעזרה במקרה חרום544.2.4

30מצב תברואי כללי ומתקנים סניטרים4.3
15020 עד 205חוסר סימנים למכרסמים ומזיקים554.3.1

15020 עד 205הסדרי אוורור ותאורה תקינים.564.3.2

15020 עד 205המצאות מתקני מי שתייה ורחיצת ידיים.574.3.3

584.3.4
בתי שימוש - נקיון כללי, מגבות ידיים או 

מתקני ייבוש ידיים,
 סבון נוזלי, פחי אשפה, נייר טואלט

15020 עד 205

מכל לאיסוף פסולת חדה/ ביולוגית - 594.3.5
קשיח ומסומן בהתאם.

15020 עד 205

20תרופות4.4
35050 עד 5015תוקף התרופות.604.4.1

אחסון תרופות וחיסונים614.4.2
 המצריכים קירור במקררים

35050 עד 5015

גדעון שפירא
תיבת מלל
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15הכשרת אנשי צוות4.5

624.5.1
אנשי צוות המיועדים למתן טיפול רפואי, 

לניפוק תרופות או לתחזוקת המתקן הרפואי
7025 עד 2518

634.5.2
נוכחות רופא בכלי שייט הנושאים יותר מ- 

100בני אדם והמפליגות לרוב להפלגות 
בינלאומיות הנמשכות למעלה מ- 3 ימים

7025 עד 2518

אנשי הצוות המיועדים למתן טיפול רפואי644.5.3
עברו הכשרה בתחום עזרה ראשונה בסיסית.

16025 עד 257

המצאות תעודות המעידות על 654.5.4
הכשרת אנשי צוות.

16025 עד 257

11בריכות שחייה/  אזורי ספא5

המצאות יומן רישום וניהול, בתחום התפעול 665.1
של בריכות- בדיקות המים ותדירותן, אמצעי 

הזהירות לבקרת סיכונים מיקרוביולוגיים.

15020 עד 205

675.2

ידע ו/או כישורים של העובדים האחראים 
בתחום

 התפעול והתחזוקה של בריכות, הליכי 
הזרמת כימיקלים, ביצוע פעולות מתקנות 

במצבים חריגים, תחזוקה תקינה וניקוי של 
המתקנים.

15020 עד 205

30אמצעים ונגישות5.3

קיים שימוש  בכימיקלים למניעת התרבות של 685.3.1
מיקרואורגניזמים ומזהמים אחרים.

7025 עד 2518

המשאבות האוטומטיות להזרמת כימיקלים 695.3.2
קיימות ומכוילות באופן סדיר

7025 עד 2518

7025 עד 2518ערכות שדה לדיגום: תקינות ומכוילות.705.3.3

7025 עד 2518מתקני הבריכה נגישים לניקוי.715.3.4

30תפעול ניקוי ותחזוקה5.4

725.4.1
,pH :מדדי התפעול בטווח תקין

רמת חומר חיטוי, עכירות, טמפרטורה, 
פרמטרים מיקרוביאלים

15020 עד 205

צנרת נגישה לניקוי,735.4.2
 מכלי האיזון נגישים לניקוי וחיטוי

15020 עד 205

745.4.3
מילוי מי בריכה מהים באזורים
בהם אין סכנה לזיהום המים

יש לציין את הפרמטרים בזמן הבדיקה.15020 עד 205

755.4.4
ניקיון ותחזוקה של תעלות גלישה, 

צנרת חשופה, מסננים והתקנים אחרים של 
הבריכה.

15020 עד 205

765.4.5
שילוט למתרחצים בנוגע

 לשמירה על היגיינה אישית
7010 עד 103

אין למלא מים בנמלים ובאזורים 
המוגדרים כמזוהמים.

7010 עד 103סימנים להופעת מזיקים/מכרסמים.775.4.6

6

מתקני טיפול בגוף האדם שאינם 
רפואיים : 

( מספרות, מכוני קוסמטיקה,
מכוני עיסוי, מכוני פדיקור ומניקור).

5

7025 עד 2518ניקיון כללי - רצפה, קירות תקרה, ציוד.786.1

7025 עד 2518חיטוי כלים - סוג החומר, שיטות חיטוי.796.2

806.3
הפרדה בין כביסה מלוכלכת לנקיה: אחסון, 

איסוף.
15020 עד 205

גדעון שפירא
תיבת מלל
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10015 עד 155איסוף אשפה בכלים מתאימים.816.4

10015 עד 155הגיינה אישית של העובדים.826.5

7פסולת מוצקה ורפואית7
10מסמכים ותכנון7.1

837.1.1

יומן המכיל רישום של כל פעולות הפינוי, 
הפרדה בין סוגי פסולת השונים והשריפה.

  תאריך, זמן, מיקום הספינה, תיאור הפסולת 
והערכת כמות הפסולת שנפלטה או נשרפה 

כתובה.

35050 עד 5015

847.1.2

תכנית טיפול בפסולת מכסה את כל
 ההליכים לאיסוף, אחסון, עיבוד ופינוי פסולת. 

קיים אדם אחראי הממונה על תכנית טיפול 
בפסולת.

35050 עד 5015

7.2
ציוד טיפול בפסולת, תקינות, תחזוקה 

וביצוע.
15

857.2.1
פחי אשפה - עשויים מחומרים הניתנים 

לשטיפה, ושאינם סופגים נוזלים ומכוסים.
25035 עד 3510

867.2.2
הפרדה בין סוגי פסולת שונים - מזון, 

פלסטיק, זכוכית, נייר.
25035 עד 3510

877.2.3
סימנים להופעת מזיקים

או מכרסמים במקומות לאיסוף פסולת.
20030 עד 3010

25פסולת רפואית וכימית7.3

אין הצטברות ייתרה של פסולת רפואית 887.3.1
במקום הייצור (כגון מרפאה)

10015 עד 155

897.3.2
פסולת רפואית מפונה בשקיות

 מתאימות או בפחים מתאימים ומסומנים 
בהתאם ומאוחסנת בנפרד.

10015 עד 155

הפרדה בין פסולת 907.3.3
מסוכנת או מזוהמת לפסולת רגילה.

10015 עד 155

פסולת רפואית נוזלית אינה 917.3.4
מפונה למערכת הביוב (מים שחורים)

10015 עד 155

927.3.5
פסולת חדה (מחטים, אזמלים) 

מאוחסנת במכלים מתאימים, המכלים אינם 
מלאים מדי.

10015 עד 155

7010 עד 103שריפה של נייר ובדים בלבד.937.3.6

947.3.7
מקום ייעודי לאחסון פסולת רפואית 

או לטיפול בפסולת רפואית, שאינו מאפשר 
גישה לאנשים לא מורשים.

10015 עד 155

35עיבוד, אגירה, הובלה ופינוי פסולת7.4

957.4.1
האזור הפנימי של מעליות להובלת פסולת, 
מעלונים, מדרוני אשפה או מערכות אחרות 

להובלת אשפה אינו  מלוכלך, מדיף ריח חזק 
או פגום.

7015 עד 153

קיים ציוד מגן אישי במצב תקין 967.4.2
ואנשי הצוות יודעים כיצד להשתמש בו

15020 עד 205

977.4.3
חלקיקי פסולת מרוסקת המיועדת 

לפינוי לים קטנים מספיק כדי שיעברו דרך 
רשת של 25 מ"מ.

10015 עד 155

20030 עד 3010מכשירי הריסוק או המכבשים במצב נקי.1037.4.4

א104
מקום ריכוז ואחסון פסולת עומד 

בקריטריונים הבאים:
אין הצטברות של אשפהב105

גדעון שפירא
תיבת מלל
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 מוגן מפני קרינת שמשג106

 אינו נגיש לבעלי חיים, חרקים, ציפוריםד107

 קל לניקוי וחיטויה108

 רצפה עמידה, בלתי סופגתו109

ניקוז למערכת הביובז110
אספקת מים למטרות ניקוי ח111
צינור מים לניקויט112
גישה קלה לאנשי הצוות הממוניםי113

יא114
מאובטח מפני גישה של אנשים 

בלתי מורשים
הסדרי אוורור ותאורה תקינים.יב115

יג116
אינו ממוקם בקרבת מחסני מזון או אזורי 

הכנת מזון.

1177.4.5
הפסולת אינה מפונה לים 

ב"אזור מיוחד" ( נמלי ים ), אין עדות אחרת 
לפינוי פסולת אסור

15020 עד 205

15כבשן7.5
7025 עד 2518כבשן  תקין.1187.5.1

1197.5.2
האפר של חומרים פלסטיים או 

חומרים אחרים העלול להכיל מתכות כבדות 
אינו נפלט לים

7025 עד 2518

השילוט במקום בולט על פני הכבשן 1207.5.3
המזהיר מפני פתיחת דלתות במהלך הפעלתו 

ומפני העמסת יתר של הכבשן בפסולת

7025 עד 2518

1217.5.4
חדר הכבשן אינו מלא או קיימת הצטברות 

פסולת
7025 עד 2518

3חדר מנועים8

תחנת רחיצת ידיים בקרבת מקום-1228.1
תקינה, קיים סבון, נייר ניגוב, מים חמים וקרים.

15020 עד 205

כל הספינות של  1600 טון ומעלה  
כל הספינות של  1600 טון ומעלה  15020 עד 205חדר הלבשה - ניקיון וסדר.1238.2
15020 עד 205סימנים להופעת מזיקים\מכרסמים.1248.3

40מערכת מיזוג אוויר.8.4
35050 עד 5015מניעת חדירה של מזיקים.1258.4.1

35050 עד 5015מניעת הצטברות מים עומדים.1268.4.2

15מי שתיה9
5מסמכים9.1

35045 עד 4515 זמינות תוצאות מעבדה ותקינותן של התוצאות1279.1.1

1289.1.2

קיימת תכנית לבטיחות המים, כולל סקר
 סיכונים ופעולות לשמירה על איכות מים 

ראויה לשתיה והפעלות בשעת חירום ( הכלרה 
ידנית )

25035 עד 3510

פרטי יצרן חלקי מערכת המים ופרטי אנשי 1299.1.3
קשר

16020 עד 205

9.2
ציוד וחלקי המערכת: תקינות ואופן

השימוש
10

1309.2.1 ,pH ,ציוד בדיקה בספינה (עכירות
שאריות חומרי חיטוי)

מומלץ10015 עד 155

האם קיים מכשיר / אמצעי למניעת זרימה 1319.2.2
חוזרת בנקודת מילוי המים, ותחזוקתו.

7010 עד 103

גדעון שפירא
תיבת מלל
26
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צינור המילוי של מי שתייה, צבוע בכחול, עם 1329.2.3
מחבר ייעודי המתאים לחיבור מי השתייה 

בלבד. ואינו משמש לכל מטרה אחרת.

10015 עד 155

1339.2.4
קיימים ארונות יעודיים לצינורות 

של מי השתייה, מותקנים כראוי, מסומנים 
ונקיים.

7010 עד 103

ברז דיגום במרחק של 3 מטר 1349.2.5
במורד היחידה להזרקת חומר חיטוי

מומלץ.7010 עד 103

1359.2.6
אין חיבורים צולבים בין צינורות מי 

השתייה לבין צינורות של מים שאינם מי 
שתייה (כגון מערכת כיבוי אש)

7010 עד 103

1369.2.7
במהלך מילוי המים: הצינורות אינן מונחים 

ישירות על האדמה או מועברים דרך מי הנמל 
( מי ים )

10015 עד 155

משאבות מי השתייה אינן משמשות לשאיבת 1379.2.8
נוזלים אחרים שאינם מי שתייה, המשאבות 
מסוגלות לספק לחץ חיובי קבוע במערכת, 

ישנם משאבה למקרה חירום.

10015 עד 155

15ייצור ומילוי מי שתייה9.3

1389.3.1
המים מיוצרים באזור בטוח. יניקת מי גלם 

באזורים בטוחים ולא באזורים כגון נמל, נהר 
או בעת עגינה.

7025 עד 2518

25035 עד 3510הותקן מכשיר חיטוי, לחיטוי המים המיוצרים.1399.3.2

אין מעקף מרכיבי הטיפול 1409.3.3
(כגון מתקני חיטוי, מסננים וכו')

15020 עד 205

1419.3.4
מילוי מי שתייה מרשת שאושרה ע"י מערכת 

בריאות. קיימות תוצאות של בדיקת איכות 
המים בנמל.

15020 עד 205

20חיטוי וטיפול במי השתייה9.4

מכשיר חיטוי אוטומטי ממוקם אחרי מכשיר 1429.4.1
התפלה ומופעל על פי דרישות הייצרן.

7025 עד 2518

במקרה של ביצוע הלוגנציה רציפה, 1439.4.2
יש להתקין מתקן לניטור רציף של ריכוז ההלוגן

10015 עד 155

1449.4.3
רמת כלור שאריתי במערכת 

במהלך כלורינציה
20030 עד 3010

רמת הכלור החופשי חייבת להיות בין 
0.5 ל- 1 מ"ג לליטר במהלך החיטוי (יש 

להתחשב בתקנים הלאומיים!)

1459.4.4
יש לבדוק את ריכוז הכלור (חופשי וכולל) 

ו- pH של המים לפני ולאחר כל מילוי ובזמנים 
קצובים במהלך הפעלה רגילה

מומלץ.7010 עד 103

1469.4.5

מערכת ה- UV  מתוחזקת כראוי. 
ידע בנושא הפעלה ותחזוקה אצל אנשי הצוות. 

אין מעקפים . המערכת  מאושרת על ידי 
הרשות הלאומית. ישנם חלקי חילוף זמינים 

בספינה.

האם להתייחס?7010 עד 103

כמות חומרי החיטוי  1479.4.6
מספיקה לנפח המים במהלך ההפלגה

7010 עד 103
500ליטר מים לנפש ליום באוניית נוסעים 

200ליטר מים ליום באוניית משא

15מכלים9.5
508 עד 82סימון נפח מכלי מי השתייה1489.5.1

גדעון שפירא
תיבת מלל
27
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1499.5.2
מכלי מי השתייה ממוקמים במקום 

בו הם אינם חשופים לסיכון לזיהום ממקורות 
אחרים

508 עד 82

ע ק
• במקום ללא חום, לכלוך, מזיקים או זיהום 

אחר
• הגנה מפני כל זיהום חיצוני

• תחתית המכל  נמצאת מעל הרצפה, לפחות 
60 ס"מ מעל פני הגובה של קו המילוי 

המקסימלי

1509.5.3

אין קווי ניקוז המובילים מים שאינם 
מי שתייה עוברים דרך מכל מי השתייה או קווי 

ביוב עוברים ישירות מעל 
פתחי המכלים של מי שתייה

508 עד 82

מכלי מי שתייה אינם חולקים דופן 1519.5.4
משותפת עם מכלי מים שאינם מי שתייה

7010 עד 103

מכלי מי השתייה בנויים מחומרים 1529.5.5
המתאימים למגע עם מי שתייה.

508 עד 82

1539.5.6
במכל קיים פתח גלישה,  

הפתח אינו מחובר למכלי מים שאינם מי 
שתייה  ומוגן מפני חדירת מזיקים

7010 עד 103

המכל ניתן לריקון  מלא, פתח 1549.5.7
ריקון מספיק גדול ומותקן בהתאם

508 עד 82

מדדי הגובה של המכל אינם גורמים 1559.5.8
לסיכון לזיהום

אין להשתמש במקלות טבילה למדידת גובה המי508 עד 82

קיימים ברזי דיגום במכל תקין 1569.5.9
ומוגן מפני חדירת מזיקים

508 עד 82

מתבצע ניקוי סדיר של המכלים, 1579.5.10
לא נמצאו משקעים בתחתית המכל

508 עד 82

508 עד 82ביצוע חיטוי למיכל לאחר תיקונו1589.5.11

1599.5.12
ישנם הוראות יצרן למכלי לחץ, 

הפעולות מתבצעות לפי הוראות היצרן, קיים 
ברזי דיגום במכל

508 עד 82

15מערכת מים חמים9.6

1609.6.1
החומר ממנו עשוי גוף החימום וצנרת 

המים החמים מתאימים מוגנים מפני קורוזיה 
או דליפת כימיקלים למים.

7025 עד 2518

7025 עד 2518הטמפרטורה  בטווח התקין.1619.6.2

הטמפרטורה בפתח גוף החימום חייבת להיות 
מכוונת ל- 65 מע"צ

הטמפרטורה בקו החוזר (מערכות 
סירקולציה בלבד) תהיה 55 מע"צ לפחות

משאבת המים החמים  פועלת 1629.6.3
ברציפות ומאושרת למערכות מי שתייה

7025 עד 2518

צינורות המים החמים והקרים 1639.6.4
מונחים זה לצד זה עם בידוד תרמי

7025 עד 2518

10צנרת9.7

1649.7.1
הצינורות עשויים מחומרים מתאים לצינורות מי 

שתייה. (דוגמא לחומרים אסורים - ציפוי 
עופרת או קדמיום)

20030 עד 3010

הצינורות  מסומנים באופן ברור 1659.7.2
כצינורות מי שתייה (כגון סימון כחול כל 5 מטר)

20030 עד 3010

גדעון שפירא
תיבת מלל
28
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1669.7.3
קיימים מכשירים למניעת זרימה חוזרת, לפני 

מערכת למי שתייה.
25040 עד 4010

החיבורים החשובים ביותר לבדיקה הם:
□ קווי אפסקה לבריכות שחייה, בריכות זרמים, 

אמבטיות ציבוריות.  
□ חדרי אשפה.

□ ציוד בית החולים והמכבסה
□ מערכות מיזוג אוויר
□ מערכות כיבוי אש
□ בתי שימוש ובידה 

□ מערכות מי נטל 
□ מי שיפוליים או מי פסולת אחרים 

□ חיבור לחוף
□ לפני מתקן טיהור שפכים.

□ וכל מיכל אחר שאינו למי שתייה.     

10ברזים וראשי מקלחות 9.8

יש לסמן את ברזי מי השתייה 1679.8.1
בסימון "מי שתייה"

10015 עד 155

ראשי מקלחות, התקנים וחיבורים 1689.8.2
נקיים ואינם פגומים בשל קורוזיה

15020 עד 205

מתחת ל 25 מע"צ או מעל 50 מע"צ7025 עד 2518טווח טמפרטורות בכל הברזים תקין1699.8.3

המים המסופקים למתקני רחיצת 1709.8.4
ידיים  מים ראויים לשתייה

15020 עד 205

1719.8.5

ברזיות מי שתייה - פתחי המים מוגנים 
במכסים. 

הזרימה מספיק גבוהה על מנת למנוע מגע עם 
הפה. הזרם ניתן לשליטה על ידי המשתמש, 

אין עדות להצטברות עובש. 

15020 עד 205

4הדברה ומניעת מזיקים:10
25035 עד 3510אישורי הדברה / תכנית הדברה.17210.1

17310.2
מים עומדים בכלי שייט ( סירות וציוד הצלה 

(
20030 עד 3010

17410.3
מניעת חדירה של מזיקים: רשתות הגנה, 

מלכודות, פתחים.
25035 עד 3510

6מי שפכים11
10מסמכים11.1

17511.1.1
 קיים אישור ISSP ניתן לפני פחות  מ- 5 
שנים, בשפה שהיא או אנגלית או צרפתית

35050 עד 5015

מערכת הביוב  כלולה בתכנית הטיפול 17611.1.2
בפסולת.

20030 עד 3010

17711.1.3

על פי השרטוטים הטכניים או המבדק, 
נוזלים מהאזור הרפואי (צנרת ניקוז, מקלחות, 

אמבטיות כיורים ובתי שימוש) מנוקזים 
למערכת הביוב

15020 עד 205

30מתקנים, מערכת צינורות וניקוז11.2

צביעת צינורות לפי קודים 17811.2.1
(שחור- כחול-אדו) לפחות כל 5 מטר

15020 עד 205
ISO 14726 :2008 לפי

הצינורות מתוחזקים כראוי: 17911.2.2
סתימות, גודל לא מתאים, דליפות

15020 עד 205

18011.2.3
מפריד שומנים מהשפכים של המטבח- 

מותקן, ומטופל כראוי.
15020 עד 205

מערכת הדחת מים בבתי שימוש 18111.2.4
פועלת כראוי ואין מפגעי ביוב.

15020 עד 205

גדעון שפירא
תיבת מלל
29
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בשיפוליים אין עדות ל:  מי שפכים, 18211.2.5
מים אפוריםהפרשות מכרסמים, חלקי מזון, 
חומרים העלולים להירקב או חומרים רעילים

15020 עד 205

חובה לכל ספינה מעל 400 טון או 25מכל אחסון מי שפכים11.3
הנושאת 15 בני אדם ומעלה

18311.3.1
קיים מיכל, מזוהה, קיבולת המכל 

ISSP 35050 עד 5015מסומנת, הקיבולת  מתאימה לאישור

18411.3.2

דליפה ומילוי יתר: המכל נמצא במקום 
מבודד, אינו חולק דופן משותפת עם מכל מי 
השתייה, מוגן מפני דליפה, קיים אינדיקטור 

מד גובה או אזעקת גובה, לא נמצאה עדות 
לדליפה או למילוי יתר

35050 עד 5015

11.4
מתקנים לטיפול במי השפכים

10וחיטויים (אם מותקן)

18511.4.1
סוג המערכת החיטוי אינו מאושר, 

אישור ISPP  זמין, ניתן לפני פחות מ- 5 
שנים ומציג את תוצאות הבדיקות

100 עד 155

18611.4.2
זיהוי וקיבולת

10015 עד 155

המתקן  מזוהה, קיבולת המכל מסומנת, 
הקיבולת מתאימה לכמות מי השפכים המטוהרים 

כאשר הספינה נמצאת במרחק הקטן מ -3 מייל 
ימי מהחוף הקרוב ביותר, הקיבולת  מתאימה  

ISPP לאישור

סוג המערכת לטיפול במי שפכים 18711.4.3
מאושר, אישור ISPP זמין, ניתן לפני פחות מ- 

5 שנים ומציג את תוצאות הבדיקות

10015 עד 155

18811.4.4
המערכת לטיפול במי שפכים תקינה 

אין  מעקפים
10015 עד 155

18911.4.5

מערכת הטיפול במי שפכים פועלת כראוי:
כמות לא גדולה מדי של בוצה בתאים, אין 

צבע חשוד (חום בהיר או צהבהב ) במים 
המטופלים.

10015 עד 155

10015 עד 155קיימת נקודת דיגום תקינה19011.4.6

פליטות גזים אל מחוץ לכלי 19111.4.7
שייט, הרחק מכניסות האוויר

7010 עד 103

25פליטת מי שפכים11.5

מי שפכים בלתי מטופלים אינם נפלטים 19211.5.1
באזור הנמל, לנהר או אזור מוגן אחר

7025 עד 2518

צינורות העלולים לפלוט מי 19311.5.2
שפכים בלתי מטופלים סגורים

7025 עד 2518

19411.5.3
קיים צינור חיצוני המתאים לפליטת 

מי שפכים למתקן קיבול, החיבור לפליטה 
MARPOL מתאים לתקנות

7025 עד 2518

19511.5.4
הצינורות המיועדים לפליטת מי שפכים, 
עוברים ניקוי וחיטוי, מאוחסנים בנפרד 
מצנורות אחרים כדי למנוע זיהום צולב.

7025 עד 2518

4מי נטל12
30040 עד 4010טופס מי נטל  של IMO  זמין ומנוהל כראוי19612.1

גדעון שפירא
תיבת מלל
30
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19712.2
בוצעה החלפת מי נטל בים הפתוח 

קיימת מערכת לטיפול במים בספינה ובוצע 
טיפול במים

20030 עד 3010

19812.3
מי נטל שלא טופלו או לא הוחלפו 

אינם נפלטים לאזור הנמל, לנהרות או לאזורים 
מוגנים

20030 עד 3010

13
אזורי אחסון מטען/ הצטברות מים 

3עומדים

15020 עד 205אין עדות למפגעים תברואיים.19913.1

חומרי הבניה מאפשרים ניקיון 20013.2
ואינם מושכים מזיקים

15020 עד 205

15020 עד 205קיימות מערכות ניקוז.20113.3

15020 עד 205סימנים למכרסמים/מזיקים.20213.4

20313.5
אין הצטברות מים עומדים על חלקי הסיפון 

השונים ( סירות הצלה )
15020 עד 205

30מערך הכביסה14

20414.1
איסוף כביסה מלוכלכת, בשקי כביסה 

ייעודיים
7025 עד 2518

20514.2
הובלת כביסה נקייה/מלוכלכת במתקנים 

נפרדים
7025 עד 2518

20614.3
אזורים נפרדים לכביסה נקייה וכביסה 

מלוכלכת
7025 עד 2518

7025 עד 2518ניקיון ותחזוקה של חדר הכביסה20714.4
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כותרות הנושאים
6אזורי מגורים ושטחים ציבוריים1

20מטבחים, וחדרי אוכל.2

סקירת מסמכים.2.1

ציוד, כלים וחומרים2.2

  מתקנים, ציוד, תשתיות ואזורי עבודה2.3

  טיפול המזון2.4

  הגיינה אישית של העובדים וכשירות2.5

  מחסני מזון2.6

5 מתקני טיפול לילדים 3

8מתקנים רפואיים 4

מיקום וייעוד  4.1

מצב תברואי כללי ומתקנים סניטרים4.2

מסמכים ואישורים4.3

תרופות4.4

הכשרת אנשי צוות4.5

11בריכות שחיה/  אזורי ספא5

תפעול ניקוי ותחזוקה5.1

אמצעים ונגישות5.2

6
מתקני טיפול לא רפואיים בגוף האדם: 

( מספרות, מכוני קוסמטיקה, מכוני עיסוי, מכוני פדיקור 
ומניקור).

5

7פסולת מוצקה ורפואית7

מסמכים ותכנון7.1

ציוד טיפול בפסולת, תקינות, תחזוקה וביצוע.7.2

פסולת רפואית וכימית7.3

עיבוד, אגירה, הובלה ופינוי פסולת7.4

כבשן7.5
3חדר מנועים8

מערכת מיזוג אוויר.8.1

15מי שתיה9

מסמכים9.1

9.2
ציוד וחלקי המערכת: תקינות ואופן

השימוש

ייצור ומילוי מי שתייה9.3

חיטוי וטיפול במי השתייה9.4

מכלים9.5
מערכת מים חמים9.6
צנרת9.7
ברזים וראשי מקלחות 9.8
4הדברה ומניעת מזיקים:10
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הערות

כותרות הנושאים
6מי שפכים11

מסמכים11.1

מתקנים, מערכת צינורות וניקוז11.2
מכל אחסון מי שפכים11.3

11.4
מתקנים לטיפול במי השפכים

וחיטויים (אם מותקן)
פליטת מי שפכים11.5

4מי נטל12

13
אזורי אחסון מטען/ הצתטברות מים 

עומדים
3

3מערך הכביסה14

100
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