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 פסולת מסוכנת בנמליםלעיסוק בתנאים 

 
 הגדרות: .1

 
פסולת מסוכנת כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת  –"פסולת", "פסולת מסוכנת" 

 תקנות פסולת מסוכנת(. –)להלן  1991 –חומרים מסוכנים(, התשנ"א 
 

 כמשמעותו בתקנות פסולת מסוכנת –"אישור מנהל" 
כמשמעותו בתקנות החומרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חומרים    –"היתר ייצוא" 

 תקנות יבוא ויצוא(.( –)להלן   1994 -,התשנ"ד  מסוכנים
 כמשמעותו בתקנות יבוא ויצוא –"היתר ייבוא" 

 
"Notification -  טופס "(

 – "ממוספר"(
 תנפסולת מסוכשל  גבולי-ביןטופס המסדיר מעבר 

 המלווה תנועת פסולת מסוכנת )ראה נספח א'( טופס   –"טופס מלווה" 

 
 

 כללי: .2

י אחסון שינוע נהלי תנאים אלה נוספים על התנאים הקיימים בפרק תנאים כלליים )בהם מפורטים תנא

התנאים להלן יחולו על כל פסולת חומרים מסוכנים בה עוסק העסק בין אם מדובר בפסולת  .(חירום וכו'

 ר על פסולת מיובאת.המיועדת לייצוא ובין אם מדוב

 החזקה: –עיסוק  .3

 היתר זה הינו להחזקה של פסולת חומרים מסוכנים אשר יובאה או מיועדת לייצוא בלבד. .3.1

 להיתר.בתוספת הראשונה מותרת להחזקה רק פסולת חומרים מסוכנים המפורטת  .3.2

ללי פסולת חומרים מסוכנים תאוחסן באזור ייעודי ונפרד לפסולת מסוכנת  בעסק ועל פי כל כ .3.3

האחסון וההפרדה הנדרשים בדפי הבטיחות של הפסולת המסוכנת ולפי הנדרש בתנאי היתר 

 הרעלים לאחסון רעלים.

 איזור אחסון פסולת חומרים מסוכנים ישולט באופן ברור ונראה לעין. .3.4

פסולת, בפסולת חומרים מסוכנים תישאר, בכל עת, באריזה בה היא התקבלה. אין לבצע כל פעילות  .3.5

 יפול ועירוב.לרבות: ט

קבל תאלא אם ה מעת קליטתה בנמל ימים 5 בנמל לתקופה העולה עלאין להחזיק פסולת מסוכנת  .3.6

 להחזקת הפסולת לתקופה ארוכה יותר. ,הממונהבכתב ומראש מאת אישור 

 : , סימון ותיוויקליטת הפסולת .4

 נמל.הנקלט בנמל, יסומן בתאריך כניסה לפסולת מסוכנת כל משלוח  .4.1

ק פסולת לרבות מכולה המכילה פסולת חומרים מסוכנים שאינה מסומנת בשתי לא תיקלט בעס .4.2

 תוויות, כמפורט להלן:

 אחת הכוללת את הפרטים הבאים: שם יצרן הפסולת המסוכנת, כתובתו, תתווי    .4.2.1

 להתקשרות.מספר טלפון, זמין בכל עת,     

קבוצת סיכון, מצב ) ובה פרוט תכונות הפסולת: הגדרת הפסולת, על פי האו"ם התווית שניי .4.2.2

 הצבירה של החומר(, סיווג לפי קטלוג הפסולות ואמנת באזל.

 לא תיקלט בעסק פסולת חומרים מסוכנים שאינה מלווה ב"טופס מלווה".  .4.3

לא תימסר פסולת מסוכנת לכל גורם )לרבות משנע או יבואן( ללא "טופס  – בפסולת מיובאת .4.4

וחתום על ידי היבואן. נציג הנמל יחתום על הטופס במקום  נדרשמלווה" המכיל את פרטי הפסולת כ

 הטופס. גבי המיועד לכך על 
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לא תתקבל בנמל פסולת שאינה מלווה ב"טופס מלווה" המכיל את פרטי  – בפסולת מיוצאת .4.5

הפסולת כנדרש וחתום על ידי היצואן. נציג הנמל יחתום על הטופס במקום המיועד לכך על גבי 

 . בצרוף של שטר מטען חתום המתעד את יצוא המטען אןהטופס ויחזירו ליצו

 מעקב. צורך במשרדו ל "המלווהטופס ה"ישמור, לתקופה של שלוש שנים, העתק מהנמל  .4.5.1

 הערכות לחירום: .5

בעל ההיתר יקצה אזור ייעודי, אטום ובנוי כמאצרה לצורך אחסנה זמנית של כלי קיבול המכילים  .5.1

אזור זה יהיה נפרד מהאזור המוקצה לכלי קיבול של  פסולת חומרים מסוכנים שאינם תקינים.

 רעלים, שאינם תקינים. 

בנוסף לנוהל החירום לאירוע חומרים מסוכנים בו מעורבים רעלים, בעל ההיתר יכין ויפעל על פי  .5.2

נספח נפרד לטיפול באירוע בו מעורבת פסולת חומרים מסוכנים. הנספח יכלול, בין היתר: נוהל 

, אופן תיחום האירוע ואופן העברה, במידת הצורך, של כלי קיבול פגועים אזעקת יצרן הפסולת

 למיכול מישני או לאזור ייעודי.

 

 : בדיקת מסמכים .6

 מסוכנת המיועדת לייצוא לא תיקלט בעסק אלא כשהיא מלווה במסמכים הבאים: תפסול .6.1

 היתר ייצוא .6.1.1

6.1.2.  Notification 

 טופס מלווה .6.1.3

בוא לא תימסר ליבואן אלא כשהיא מלווה במסמכים פסולת מסוכנת המתקבלת בנמל במסגרת יי .6.2

 הבאים:

 ליבואן(. על ידי הנמל  בטרם מסירת הפסולתטופס מלווה )יימסר לנמל על ידי היבואן וייחתם  .6.2.1

 היתר יבוא .6.2.2

 
 נספחים: .7

 טופס מלווה -נספח א'   .7.1

 )" טופס ממוספר"( Notification -'  בנספח  .7.2
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 ישראל מדינת
הסביבההגנת המשרד ל  

 אגף חומרים מסוכנים

  

 

 נספח א':
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 נספח ב': 

 

 )" טופס ממוספר"( Notificationר לטופס להלן קישו

mov/vCOP8.pdf-notif-http://www.basel.int/techmatters/forms 
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