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 הנחיות להפעלת מגרסה ניידת במשגב
 
 

 כללי:
ההנחיות אלה הינן הנחיות אגף שפ"ע ואיכות הסביבה במשגב להפעלת מגרסה ניידת לעודפי חפירה. ההנחיות 

 להפעלת מגרסה או לגריסת החומר ואינן מחליפות כל היתר הנדרש ע"פ הדין.אינן מהוות אישור 
 

 מיקום המגרסה:
יש למקם את המגרסה בסמוך לערימת עודפי החפירה המיועדים לגריסה. יש למקם את המגרסה במקום נמוך 

מיקום הצבת המגרסה ייקבע באופן שמצמצם את מפגעי אבק.  נת למנוע מפגעומוגן מרוח במידת האפשר על מ
 האבק והרעש לבתי התושבים הסמוכים.

 
 מניעת אבק:

יש להשתמש במגרסה בה מותקנים אמצעים להרטבה והפחתת אבק. ההרטבה תהיה גם בנקודת הזנת  .1
 החומר ובכל היציאות מהמגרסה.

יש להפעיל אמצעים אלה ולהרטיב את האבק הנפלט ואת החומר הנכנס למגרסה בכל זמן בו המגרסה  .2
 ית האפשרית של פליטת אבק.מופעלת. יש להרטיב את החומר עד להפחתה המירב

בזמן הפעלת המגרסה יש לשמור על גובה מירבי של ערימת החומר הגרוס על מנת למנוע היווצרות אבק  .3
 בעת נפילת החומר. מומלץ להשתמש בשרוולים מתאימים.

יש להרטיב את משטח העבודה ואת דרכי הגישה על מנת להפחית מפגעי אבק בעת נסיעת משאיות וציוד  .4
 הנדסי.

 

 :רעש ושעות פעילות

מפלס הרעש המגיע לאזורים מיושבים מאתר הגריסה יעמוד באמור בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי  .1
 .1979-סביר מציוד בניה(, התשל"ט

 בלבד. 7:00-14:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות  7:00-19:00בימי השבוע תפעל המגרסה בין השעות  .2
 

 הפסקת עבודה:

 לכיוון בתי מגורים או שטחי ציבור תופסק פעילות המגרסה. במקרה של רוח חזקה .1

מפקח המועצה רשאי להורות על הפסקת עבודת המגרסה בכל עת עד לעמידה בהנחיות אלה, בדרישות  .2
 נוספות שיינתנו על ידו או עד בכלל. 

 
יג תאם את הפעלתה עם נצלסביבה מראש על מועדי הפעלת המגרסה ויש להודיע לאגף שפ"ע ואיכות ה

 הישוב.


