תנאים נוספים להובלת פסולת חומרים מסוכנים
 .1מבוא:
התנאים המפורטים להלן אינם באים במקום כל דרישה של רשויות אחרות ואינם מחליפים
אותה .התנאים חלים על חברות ההובלה והן על המפעלים המובילים פסולת חומרים מסוכנים
עבור פעילותם.
התנאים המפורטים להלן הינם להובלת פסולת חומרים מסוכנים בלבד )אלא אם ההיתר ניתן
מפורשות לעיסוקים נוספים( .לא ייעשה כל טיפול בפסולת ,לרבות העברה מאריזה אחת
לאחרת .הפסולת תימסר ליעדה באותה צורה ובאותה אריזה ,כפי שהועמסה ושוגרה על כלי
הרכב.
התנאים להובלת פסולת חומרים מסוכנים כוללים תנאים להובלת רעלים ותנאים להובלת
פסולת חומרים מסוכנים )מפורטים להלן( .התנאים להלן הינם בנוסף לתנאים להובלת רעלים.
 .2העמסה והובלה של פסולת ארוזה
טרם הובלת פסולת חומרים מסוכנים במכלים ומכליות ,בעל ההיתר ירוקן את צינורות הפריקה
אשר על הרכב ויוודא סגירת ברזים.
 .3סימון כלי קיבול
 3.1בעל היתר הרעלים או מי מטעמו ידרוש מיצרן הפסולת ,כתנאי לביצוע כל הובלה ,לסמן את
אריזות הפסולת המסוכנת המיועדת למשלוח בשתי תוויות.
 3.2התוויות יהיו בגודל  15סמ"ר .ויכילו את המפורט להלן :
 3.1.1תווית אחת ובה הפרטים הבאים:
• שם יצרן הפסולת המסוכנת ,כתובתו ומס' טלפון להתקשרות.
• הגדרת הפסולת על פי המרכיב המסוכן ביותר
• תאריך תחילת מילוי הפסולת במכל
• מצב הצבירה של הפסולת.
• תכונות הפסולת ) ראקטיביות ,קורוזיביות ,דליקות וכד' (.
 3.1.2תווית שנייה ובה הפרטים הבאים:
•

שם החומר ,מספר או"מ  ,קבוצות סיכון וקבוצת אריזה אם קיימת.

 3.3לא יוביל בעל ההיתר או מי מטעמו פסולת שאריזתה אינה מסומנת כמפורט לעיל.
 .4טופס מלווה לפסולת מסוכנת
 4.1כל משלוח של פסולת חומרים מסוכנים ילווה ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת" )מצורף
כנספח( .על בעל היתר הרעלים למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס האמור ,בהתאם
לעיסוקו כיצרן הפסולת /המוביל /תחנת המעבר /היעד הסופי לפי העניין ,ולאשר את אמיתות
המידע בחתימתו.

4.2
למעקב .הטופס המקורי יועבר עם הפסולת המסוכנת ליעדה הבא.
 .5יעד הפסולת
 5.1בכפוף לאמור להלן פסולת חומרים מסוכנים תובל לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב
בלבד .הובלת פסולת חומרים מסוכנים ליעד אחר תותר רק אם בידי יצרן הפסולת
מצוי אישור בכתב מאת המנהל במשרד להגנת הסביבה ,על פי תקנות רישוי עסקים )
סילוק פסולת חומרים מסוכנים ( התשנ"א – .1990
 5.2עתק האישור האמור ישמר ברכב המוביל ולאחר מכן במשרד בעל ההיתר ,לצורך הצגתו
לממונה ע"פ דרישה.
 .6נספח:
טופס מלווה לפסולת מסוכנת.

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
אגף חומרים מסוכנים

עמ'_____מתוך_____

חלק א':
יצרן הפסולת

טופס מלווה לפסולת מסוכנת מס' _____
 .1מס' היתר רעלים
 .3טל:
.4מס' היתר רעלים
של המוביל

 .2שם וכתובת:

תוקף ההיתר
פקס:

דואר אלקטרוני:

פקס:

דואר אלקטרוני:

 .9תיאור הפסולת-שם ,קבוצת סיכון ומס' זיהוי
תיאור הפסולת-שם

מס'
או"ם

@

 .8שם וכתובת מתקן הטיפול המיועד

תוקף ההיתר

קבוצת
סיכון
)(1-9

@

 .5שם וכתובת מוביל הפסולת המיועד )כמשמעותו ב"תקנות
שירותי הובלה ,תשס"א("2001-

תוקף ההיתר

 .6טל
 .7מס' היתר רעלים
של מתקן הטיפול המיועד

)ימולא ברשימה הכוללת יותר מ 4-פסולות(

 .10סוג אריזה
קוד
פעולת
חירום
)(EAC

קוד
טיפול
)(R1-13
)(D1-15

תכונת
סיכון
(H1)H14

סוג

נפח

.11
מספר
אריזות

.12
סה"כ
הפסולת
משקל )טון(

א.
ב.
ג.
ד.
 .13תיאור מילולי נוסף של הפסולות )לפרט לגבי סוגי הפסולות הנ"ל(:
 .14הוראות טיפול מיוחדות ומידע נוסף

חלק

ה':
יעד סופי

ד':
חלק
המוביל
מתחנת
מעבר ליעד
הסופי(

חלק
תחנת מעבר

ג' :

חלק ב':
המוביל
מהיצרן

 .15הצהרת היצרן :הנני מצהיר בזה כי העובדות המפורטות בחלק א' בטופס נכונות ,כי הפסולת מסווגת ,ארוזה ומסומנת בהתאם
להוראות כל דין .הנני מצהיר כי שיטת הטיפול בפסולת שבמתקן הטיפול המיועד היא לפי הבדיקה שערכתי השיטה המצמצמת באופן
מרבי את הנזקים הסביבתיים מהפסולת מבין השיטות והטכנולוגיות המקובלות והזמינות.
תאריך המשלוח
חתימה
שם אחראי רעלים
וחותמת
 .16הנני מאשר את קבלת הפסולת המסוכנת כתואר בסעיפים
 10,11,12בדקתי את האריזות  ,הן שלמות ותקינות.
שם הנהג

שם חברת הובלה:
חתימה
וחותמת

תאריך המשלוח

 .17הערות) :פירוט של סתירה ו/או אי-התאמה בין המוצהר ומה שהתקבל(
 .18אישור על קבלת הפסולת המסוכנת )למעט סעיף (17
שם ותפקיד

חתימה
וחותמת

 .19הנני מאשר את קבלת הפסולת המסוכנת כתואר בסעיפים
 .10,11,12בדקתי את האריזות  ,הן שלמות ותקינות.

שם חברת הובלה:

שם הנהג

חתימה
וחותמת

תאריך קבלה

תאריך משלוח

 .20הערות) :פירוט של סתירה ו/או אי-התאמה בין המוצהר ומה שהתקבל(
 .21אישור על קבלת הפסולת המסוכנת )למעט סעיף (20
שם ותפקיד
 .22סוג טיפול לפסולת זו

חתימה
וחותמת

תאריך קבלה

