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פסולת  וסילוק  לניקוי  מי אחראי  השאלה: 
בסביבת אתר בנייה? 62817

כוללת  בנייה  היתר  קבלת   התשובה: 
דרישות והתניות שונות. ההתניות כוללות 
פינוי פסולת בנייה, בהתאם לנוהל המּוצא 
על ידי עירייה/הרשות המקומית, והאחריות 
כן,  הבנייה. כמו  היתר  בעל  על  מוטלת 
להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  בתקנות 
התש"ל-1970, במסגרת  ואגרות(  תנאיו 

נדרש: הבנייה,  במקום   ביקורת 
נספח, חלק ט"ז – ביקורת במקום הבנייה

ידי אחראי לביקורת תק'  ודיווח על  ביקורת 
תשמ"ט-1989,  )2 )מס'  תק'   תשמ"ד-1984 

השאר,  בין  מאוזכר,  16.02, שבה  מס'  תקנה 
בסעיף )יא(:

למהנדס  ימסור  לביקורת  האחראי  )יא( 
המוכיחה  בכתב,  אסמכתה  הבנייה  בגמר 
בפסולת  שהטיפול  המהנדס  לדעת 
ההיתר. לתנאי  בהתאם  הוסדר   הבנייה 

לאכיפת  "נוהל  הסביבה  להגנת  המשרד 
באמצעות  בנייה  פסולת  של  מוסדר  פינוי 
חוק התכנון והבנייה" – מטרת הנוהל ליצור 
לאתרי  בנייה  פסולת  לפינוי  אחוד  מתווה 
מוסדרים. הנוהל  פסולת  וסילוק  טיפול 
הנוצרת  פסולת  כמויות  הערכת  כולל 
הבנייה ולהיקפה. האחראי  לסוג  בהתאם 
סעיפים   16.02 בתקנה  מוגדר   לביקורת 

)א( – )ה(
דוד זיו ■

בבמת  התראה  זמזם  נדרש  האם  השאלה: 
הרמה מתרוממת ניידת? 64023

הבטיחות  תחיקת  סריקת  התשובה: 
להפעלת  המתייחס  חיקוק  העלתה  לא 
הרמת  של  פעולות  ביצוע  תוך  זמזם 
פניות. הורדה,  הרמה,  כגון  ניידת,   במה 

תקנות תעבורה
תקנות  של  מפורשת  דרישה  קיימת 
המחייבת  התשכ"א-1961,  התעבורה, 
לרכבים  לאחור  לנסיעה  זמזם  התקנת 
כ"רכב  התעבורה  בפקודת  המוגדרים 

עבודה". מובא מהתקנות:
מסחרי  ברכב  באוטובוס,  359א.   )א( 

 15,000 על  עולה  המותר  הכולל  שמשקלו 
ק"ג, ברכב עבודה ובטרקטור, יותקן זמזם 

לנסיעה לאחור.
 )ב(  זמזם כאמור בתקנת משנה )א(, יהיה 
מסוג שאישר מנהל אגף הרכב והוא יופעל 
באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.
)ג( זמזם כאמור בתקנת משנה )א( יותקן 
ברכב ששנת ייצורו 1994 או לאחריה ביום 
רישיונו,  חידוש  בעת  אחר  וברכב  רישומו 
)1 באוגוסט  י"ד באב התשנ"ג  שחל  ביום 

1993( או לאחריו.
סוג  לפטור  רשאי  הרכב  אגף  מנהל   ) )ד 
אם  )ב(,  משנה  תקנת  מהוראות  רכב 

הזמזם  הפעלת  מאפשר  אינו  הרכב  מבנה 
ידני. באופן  יופעל  שאז  אוטומטי,   באופן 
חדש[ הגדרת  ]נוסח  התעבורה  פקודת 
- בהגדרות:  1 עבודה" סעיף  "רכב    המונח: 
עבודה  שציוד  עבודה" -  רכב  "רכב 
שמבנהו  או  קבוע,  באופן  עליו  מורכב 
מיועד  ואינו  עבודה  לביצוע  עשוי 
נוסעים; להסעת  או  משא   להובלת 
על  עונה  ניידת  מתרוממת  הרמה  במת 
ולכן, נדרש זמזם  ההגדרה של רכב עבודה 
נסיעה  על  ההתראה  לצורך  בבמ"נ  מופעל 

לאחור. 
 יעקב מאירסון ■
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