
 

 
 19901א"התשנ, )סילוק פסולת חומרי מסוכני(קנות רישוי עסקי ת
 

ב 62ולפי סעי , ) החוקלהל  (1968ח"התשכ,  לחוק רישוי עסקי10תוק סמכותי לפי סעי ב

 :אני מתקי תקנות אלה, 1940, לפקודת בריאות הע

 

 גדרותה

 )ד"תיקו התשנ(

 :תקנות אלהב .1

 :ותר מאלהי לרבות אחד או " בעל מפעל"

 ;לפי העני, על רשיו העסק או מבקש הרשיוב )1(

 ;בפיקוחו או בהנהלתו פועל המפעל, ד שבהשגחתוא )2(

,  המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לעני תקנות אלה" המנהל"

 ;כול או מקצת

של  Recommendations of the Transport of Dangerous Goods הספר " הספר הכתו"

והפתוח לעיו הציבור בשעות העבודה , ארגו האומות המאוחדות בנוסחו המעודכ מזמ לזמ

 ;המקובלות במשרד לאיכות הסביבה בירושלי ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור

וכמתואר בחלק , בכל מצב צבירה, מ כמפורט בספר הכתו"בעל מספר או,  חומר" חומר מסוכ"

, )שירותי הובלה ושירותי גרורי(בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכי ושירותי  'א

 ;) צו הגרורילהל  (1978ט"התשל

 ; כהגדרתו בצו הגרורי" מ"מספר או"

, או כל מקו אחר שאינו משק בית שבו עוסקי, כמשמעותו בחוק,  עסק טעו רישוי" מפעל"

 או מייצרי חומרי מסוכני או פסולת של חומרי מעבדי, מוכרי, מאחסני, משנעי

 ;או שחומרי מסוכני נוצרי בתהלי העיבוד או הייצור שבו, כאלה

 ; לרבות טיפול בחומר מסוכ או בפסולת והעברת ממקו הימצא" סילוק"

 ואו שיש לסלק, המכיל חומר מסוכ המסולק ממפעל או מיועד לסילוק,  חומר מכל סוג" פסולת"

 .על פי קביעת המנהל

 



 

 
 סילוק פסולת חומרי מסוכני

בהקד האפשרי ולא , על מפעל יסלק כל פסולת שמקורה במפעל או המצוייה בוב )א( .2

למפעל לניטרול וטיפול בפסולות תעשייתיות , יאוחר מתו ששה חדשי ממועד היווצרותה

כשהיא ארוזה ומשונעת , )עילהר אתר הפסולת הלהל (ופסולות חומרי מסוכני שברמת חובב 

 .בהתא להוראות כל די ובכפו להנחיות המנהל

א יסלק בעל מפעל ולא ירשה לאחר לסלק פסולת ממפעלו באופ או למקו שלא ל )ב( 

או , אלא א כ הסילוק נעשה לצור מיחזור של הפסולת או שימוש חוזר בה, נקבעו בתקנות אלה

 .ור מראש מאת המנהלשובלבד שנית לכ אי, מטע אחר

 

 מירת מסמכיש

בעל מפעל יחזיק וישמור במשרדיו את החשבוניות של אתר הפסולת הרעילה או של מקו  .3

בפני רשות הרישוי או בפני מי שפועל , ויציג בפני המנהל, לפי העני, המיחזור או השימוש החוזר

 .להוכחת סילוק הפסולת כנדרש, מטעמ

 

 חילהת

 .נות אלה ששי ימי מיו פרסומקתחילת של ת .4
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 ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה 
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