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 הבהרות לטפסי הבקשה ולהיתר הרעלים 
 
 המבקש. א

אשר פרטיו ימולאו כמפורט , יםהתאגיד או האדם בעל העסק העוסק ברעלמבקש ההיתר הוא 
עסק /יש לתאר באופן כללי את אופי התאגיד" מהות העסק"בשורה . 'בטפסי הבקשה סעיף א

 ' חברת הובלה וכד: כגון
 
 תקופת ההיתר. ב

שנתיים או שלש שנים , לתקופה של שנה, למעט במקרים חריגים, היתר רעלים ניתן בדרך כלל
בהתאם ' השלכות סביבתיות וכד, מהות הפעילות, הסיכוןי סיווג מפעלים שנקבע לפי רמת "עפ

 .לאמות מידה שקבע השר לאיכות הסביבה
  
  בחומרים מסוכניםעיסוקאופן ה. ג

במידה וקיימים מספר . יש לפרט את העיסוק ברעלים המפורטים בתוספת הראשונה לבקשה
 .עיסוקים יש לפרט את כולם

 
  הרעלים.ד

את רשימת הרעלים עבורם מבוקש . לול בתוספת השניה לחוקמשמעותו חומר שכ" רעל"המינוח 
בדרך כלל יש לפרט בבקשה להיתר הרעלים את כל הרעלים . ההיתר יש לפרט בתוספת הראשונה

כגון (כאשר מדובר בעיסוק ברעלים ששמותיהם אינם ידועים מראש . עבורם מבוקש ההיתר
להלן רשימת קבוצות . ם בלבדנדרש פרוט של קבוצות החומרים המסוכני) העיסוק בהובלה

 :החומרים המסוכנים עלהן יש לדווח
 גזים. 1
 נוזלים דליקים. 2
 מוצקים דליקים. 3
 מחמצנים. 4
 חומרים רעילים. 5
 חומרים מאכלים. 6
 חומרים מסוכנים שונים . 7

היתר הרעלים מתייחס רק לרעלים המנויים בתוספת השניה לחוק החומרים : לתשומת ליבכם
מדבקת חומרים רדיואקטיבים  או פסולת , ו מהווה היתר להובלת חומרי נפץהמסוכנים ואינ

 .שהובלתם מוסדרת בחקיקה אחרת, וביולוגית
 

 :במילוי הפרטים הנדרשים לתוספת הראשונה באפשרותכם להיעזר בספר הכתום
 Recommendations on the  

Transport of Dangerous Goods Model Regulations  
 

חומרי , יש לפרט לגבי כל קבוצת חומרים את חומרי הספיגה" מצעים לטיפול בתקלהא"בטור של 
 .אמצעי הכיבוי או כל אמצעי נוסף והכמויות הנמצאות בפועל בכל רכב, הניטרול

 
בטור של ציוד מיגון אישי יש לפרט לגבי כל קבוצת חומרים אילו אמצעי מיגון אישי יהיו על כל 

 .רכב
 

על שינוי כאמור יש לשלוח . טו בתוספת הראשונה מחייב תיקון ההיתרכל שינוי בפרטים שפור
 .הודעה מראש ובכתב לממונה והתיקון יבוצע על ידו בלבד

 
  תצהיר.ה
 

 העסק  את אמיתות הנתונים המפורטים בבקשה /מנהל התאגיד/באמצעות התצהיר מאשר בעל
 .ד"התצהיר יערך בפני עו. להיתר רעלים  והתוספת הראשונה לבקשה
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 בעסק/  אחראי רעלים בתאגיד .ו
 

 העסק  בכל הקשור/בעסק הוא האיש המוסמך לפעול מטעם התאגיד /אחראי רעלים בתאגיד 
בטיחותי  ושמירה על הסביבה וזאת על ידי טיפול נאות ברעלים המפורטים , לטיפול מקצועי

בטפסי ' סעיף הבמידה ויש יותר משלשה אחראים יש לצלם את (בתוספת ראשונה לבקשה 
 ).    ולמלא את פרטי האחראים הנוספיםהבקשה

 
 אדם שלא ביצע עבירה שיש -דהיינו , למבקש שידוע כאדם הגון, פ החוק"ע, היתר רעלים ניתן

נתון זה נבדק על ידנו לגבי אחראי הרעלים . עמה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים
 ייפוי הכוח לבדיקת רישום פלילי עבור כל על כן יש למלא את כל הפרטים ולחתום על . בעסק

 .אחראי רעלים
 
  שונות.ז
 
) לבד מיפוי הכוח( לבקשה המידע הכלול בבקשה להיתר רעלים 1/ ככתוב בסעיף ו, לידיעתכם. 1

 .הס באזור השיפוט המתאים"איגוד ערים לאי/מועבר ליחידה הסביבתית
במידה וישנם תנאים מיוחדים לרשיון . םרשיון העסק והיתר רעלי' בסעיף זה יש לציין את מס. 2

כמו כן במידה ואין רשיון עסק והיתר רעלים יש לפרט את . העסק או להיתר הרעלים נא לציין זאת
 .הסיבות לכך

 
  הצהרה .ח
 

בעל העסק לחתום על /בחידוש היתר במידה ולא חלו כל שינויים מהותיים בעסק יוכל מנהל
 .הצהרה ללא צורך לחתום על התצהיר

 
 תנאים מיוחדים בהיתר רעלים. ט
 

 .לכל היתר רעלים יצורפו תנאים מיוחדים לשם שמירה על בריאות הציבור ועל הסביבה
להלן דוגמא לתנאים כללים שיופיעו . תנאים אלו יפורטו בתוספת השניה להיתר בשלושה חלקים

 .תנאים מיוחדים נוספים יקבעו על פי הצורך על ידי הממונה. בהיתר
 :נאים להיתרדוגמת ת

 
 תנאים מיוחדים לענין בעל ההיתר  -' חלק א  

 
 בעל היתר הרעלים התאגיד או האדם בעל העסק יפעל ככל הדרוש לטיפול .א

 . ולהשגחה נאותים ברעלים המפורטים בתוספת הראשונה
 
 בעל היתר הרעלים מחויב באיסוף ושמירת העתק שטר המטען במקרה של שינוע  .ב

 .ס בעל ההיתר מחויב גם בניהול פנקס פסולות"שינוע פסולת חמס ובמקרה של "חמ 
 
 פי החוק האחריות לקיום כל התנאים המיוחדים בהיתר זה חלה הן -על .ג

על התחום * העסק/פקיד אחראי מטעם התאגיד/שותף/מנהל/על בעל ההיתר וכן על בעל
 .הנוגע לעניין

 
 באופן , *העסק/תאגידבעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מטעם ה .ד

-טיפול מקצועי* בעסק/שיהיה בעל כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד
ולכך שיקוימו , בטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות

 .התנאים המיוחדים המפורטים בתוספת זו
 

 תנאים מיוחדים לענין אחראי רעלים -' חלק ב
 
 יכיר היטב את , לעיל' פיסקה ד' שמונה כאמור בחלק א, אחראי הרעלים .א

 תכונותיהם המסוכנות של הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה ואת אופן הטיפול  
 .הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג, בהם 

 
 הפסקת עבודתו של אחראי רעלים מהווה הפרת תנאי מיוחד בהיתר יש להודיע  .ב
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כדי לאפשר הוצאת היתר רעלים , ים זמן מספיק מראשלממונה על החלפת אחראי רעל
 .לפי הענין, חדש או תיקון ההיתר הקיים

 
 ההסמכות /אחראי רעלים יעבור בהצלחה את ההשתלמויות .ג

 .ס"קורס משרד התחבורה למשנעי חמ_:הבאות
 

 תנאים מיוחדים לענין הטיפול ברעלים -' חלק ג
 
 גיליון (רט בתקנות הבטיחות בעבודה  כמפו) MSDS(יש להחזיק גיליון בטיחות  .א

ס יש להחזיק רישום "במקרה של פסולת חמ.  עבור כל רעל1998–ח"התשנ)  בטיחות
 .  שיפרט את הרכב הפסולת 

 
 לאתר* עסק/יש לסלק כל פסולת חומרים מסוכנים שמקורה בתאגיד .ב

ר בפסולת סילוק למקום אחר לצורך מיחזור או שימוש חוז. הפסולת הרעילה ברמת חובב
ל של המשרד "או מטעם אחר יוכל להעשות רק לאחר קבלת אישור מראש מאת המנכ

 -א"התשנ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים(י תקנות רישוי עסקים "ס וכל זאת עפ"לאיה
1990.  

 
 יקבעו ' הערכות לאירוע וכד, מניעת סיכונים, אחסון, שילוט: תנאים נוספים בנושא -

 .על ידי הממונה
 ק את המיותרמח* 

 
 פסולת מסוכנת.  י
 

. חובה לספק מידע אודות הפסולת המסוכנת הנוצרת בעסק  בטבלה שבנספח לתוספת הראשונה
מידע בדבר פסולת מסוכנת מהווה חלק משקולי הממונה במתן היתר הרעלים ואי העברת המידע 

 .במלואו יגרום לעיכוב במתן ההיתר
 .זאת על גבי הטבלהמפעל שאינו מיצר פסולת מסוכנת יציין 

 . יש לחתום על הנספח גם במקרה זה
 
 טופס הצהרה לפסולת מסוכנת. יא

בטופס שלושה . הטופס נועד ללוות את הפסולת המסוכנת ממקום היוצרה עד אתר הטיפול בה
י מתקן הטיפול "י המשנע והשלישי ע"השני ע, הראשון ימולא על ידי יצרן הפסולת. חלקים
י מתקן הטיפול בפסולת וישמר "על כל פרטיו ישלח ליצרן הפסולת עהטופס המלא . בפסולת

 .במשרדי היצרן
 

 כללי
 
כולל הנספח , יש למלא את כל הסעיפים המופיעים בטופס הבקשה ובתוספת הראשונה . 1

 לתוספת  
 .     הראשונה

 כל שינוי בפרטים הקשורים להיתר הרעלים מחייב פניה מיידית לממונה לשם תיקונו או  . 2
 .הוצאת היתר חדש     

  ללא תשלום אגרה לא .יש לשלם את אגרת היתר רעלים ולשלוח את הספח המתאים למחוז . 3
 היתר הרעלים ניתן רק לאחר סיום   . תשלום האגרה אינו מהווה היתר רעלים.      יונפק היתר
 .וקיום התנאים המיוחדים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר,       הבדיקות

 
 להיתר והתוספת הראשונה המצורפת אליה מהוות לאחר חתימת יצוין כי הבקשה 

 .                                       הממונה  חלק בלתי נפרד מהיתר רעלים
 

    :היתר רעלים יכלול את המסמכים הבאים 
 .י הממונה"טופס היתר רעלים חתום ע. 1
  .האדם בעל העסק /בקשה להיתר רעלים  עם חתימת התאגיד . 2
 .י הממונה"התוספת הראשונה להיתר חתומה ע . 3
 נספח לתוספת הראשונה להיתר עם חתימת  . 4
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 .מנהל התאגיד/בעל העסק     
 תקנות וצווים רלוונטיים, פרוט תמציתי של חוקים

 
 1993 -ג"התשנ, חוק החומרים המסוכנים. א
 

, העברה, ניפוק, סחרמ, אריזה, יבוא, לרבות ייצור( לחוק חייב כל עיסוק ברעלים 3על פי סעיף 
משמעותו חומר שכלול " רעל"המינוח . בהיתר רעלים מאת הממונה) אחזקה ושימוש, אחסון

דוגמת , בין אם חומרים ספציפיים(בתוספת זו מפורטים חומרים שונים . בתוספת השניה לחוק
: וגמהלד, שלהם מאפייני סיכון שונים)  דוגמת כהלים נוזליים, ובין אם קבוצות חומרים, כלור

 . סיכון לסביבה וכדומה, דליקות, רעילות
 

ההיתר לעסק יינתן לבעליו ההיתר לתאגיד . היתר רעלים יינתן לתאגיד או לאדם העוסק ברעלים
כמפורט בסעיף ד . ימנה אחראי רעלים מטעמו) המבקש(בעל ההיתר . ינתן לו באמצעות מנהלו
 .לבקשה להיתר רעלים

 
בעל העסק שהוא בעל היתר הרעלים לנהל פנקס רעלים בו /ד  לחוק חייב התאגי5על פי סעיף 

 יירשמו 
 ).על פי המפורט בתוספת השלישית לחוק(כל פרטי קניה ומכירה של רעלים 

 
 שיש , לחוק רשאי הממונה להתנות את מתן היתר הרעלים בתנאים מיוחדים'  ה3על פי סעיף 

 להוסיף תנאים בכל עת , ים מיוחדיםכן רשאי הוא לקבוע בהיתר תנא. לקיימם לפני מתן ההיתר
 . או לבטל את היתר הרעלים על מנת להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור

תאגיד שפרטיו ועיסוקו מפורטים בטופס ההיתר ועבור הרעלים /היתר הרעלים ניתן לעסק
 .י הכמויות המירביות שיאשר הממונה"עפ, לבקשה להיתר רעליםהמפורטים בתוספת הראשונה 

 
 תוקף ההיתר .1

 
לשנתיים או לשלוש על פי סיווג מפעלים לפי רמת , תוקפו של היתר רעלים יהיה בדרך כלל לשנה

הכל לפי אמות מידה שקבע השר לאיכות ', השלכות סביבתיות וכד, מהות הפעילות, הסיכון
 .הסביבה

 
  עונשין. 2

 
 15ם המפורטים בסעיף בעל עסק העובר עבירה על הוראות החוק צפוי  לעונשי/מנהל , תאגיד

או קנס  בסך שבין , לחוק כאשר העונש עלול להגיע למאסר של בין שישה חודשים לשלש שנים
התאגיד על פי חומרת / ח לעסק" ש1,200,000 עד 300,000 -ח למנהל ו" ש600,000 עד 150,000
 .העבירה

 
 1996 -ו"התשנ) סיווג ופטור(תקנות החומרים המסוכנים . ב
 

רעלים מסוימים על פי כמויותיהם  , )ומחובות אחרות(וטרות מחובת היתר רעלים  תקנות אלו פ
 .וריכוזים

 
 1997 -ז " אגרת היתר רעלים ואגרת בדיקה התשנ. ג
 

מתן הנחיות , אגרה זו נגבית עבור טיפול  בבקשת ההיתר. תשלום אגרה, מטיל על המבקש, צו זה
 נקבע כי יש צורך בבדיקה נוספת מעבר לאלו אגרת בדיקה נדרשת כאשר. לביצוע ובדיקתן בשטח

 .הכלולות בתשלום האגרה
 
 1990 -א "התשנ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים(תקנות רישוי עסקים . ד
 

בעסק לאתר הפסולת /תקנות אלו מחייבות לסלק כל פסולת חומרים מסוכנים שמקורה בתאגיד 
ו שימוש חוזר בפסולת או מטעם אחר סילוק למקום אחר לצורך מיחזור א. חובב-הרעילה ברמת 

 .ס"ל של המשרד לאיה"יוכל להעשות רק לאחר קבלת אישור מראש מאת המנכ
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 1998 -ח "התשנ) גיליון בטיחות(תקנות הבטיחות בעבודה . ה
 

משווק של חומר מסוכן וכל עוסק בחומר מסוכן  סוכן או , יבואן, תקנות אלו מחייבות כל יצרן
גיליון הבטיחות מקבץ בתוכו את המידע הרלוונטי לעוסקים בחומר . לצרף אליו גיליון בטיחות

 .י תקנים וחקיקה בינלאומיים"המסוכן בפורמט אחיד שנקבע ע
 
   1993 -ג "התשנ, )מפעלים מסוכנים(תקנות רישוי עסקים . ו

 
 מעבדים ומייצרים חומרים , מוכרים, כעסק  שבו מאחסנים"  מסוכןמפעל"התקנות מגדירות 

 או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור , או פסולת של חומרים כאלה, מסוכנים
 להכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות, על פי התקנות, על מפעל מסוכן. שבו

 הכל לרשות , וות סכנה לבני אדם ולסביבה ולהעברת דיווח שנתילהתרחש אגב תפעולו ועלולות לה
 . המקומית

 
  1994 -ד "התשנ, )יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים(תקנות החומרים המסוכנים  . ז
 

ס בהתאם "ס ליבוא או ליצוא של פסולת חמ"תקנות אלה מחייבות תעודת היתר מאת השר לאיה
תאם להתחייבויות מדינת ישראל כצד לאמנת באזל  בדבר התקנות פורסמו בה.  לתנאים שיקבע

 .תנועה בינגבולות של פסולות מסוכנות
 
 .1984 -ד "חוק שמירת הניקיון התשמ. ח
 

 לחוק זה אוסר על כל השלכת פסולת המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן 1'  ג13סעיף 
בי על עבירות אלה הוא שנתיים מאסר העונש המר. ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

 .העסק/ח על התאגיד" ש600,000התאגיד או /ח על מנהל העסק" ש300,000או קנס בסך 
 
 2001 -א "תקנות שרותי הובלה התשס. ט
 

 אימצו את תקנותהוראות ה.  את דרכי השינוע של חומרים מסוכנים בכבישיםות קובעהתקנות
 . Recomendations on the transportation of dangerous goodsם "ההמלצות שקבע האו

 ,  ס טעונה היתר מאת משרד התחבורה למשרד  ההובלה"כל הובלה של חמ, תקנותבהתאם ל
 . בהיתר נקבעת הכמות המותרת להובלה. לנהג ולרכב

 
 
 .1997 -ז"חוק שירותי ההובלה התשנ. י
 

וקובע כי שר התחבורה יתקין תקנות החוק מעגן את חובת הרישוי של שירותי הובלה  בחוק ראשי 
 .בהסכמת השר לאיכות הסביבה, שתסדרנה את ההובלה של חומרים מסוכנים

 
 בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לממונה במחוז או למרכז המידע

 
 6020555-04 'טל, 17105נצרת עילית , 575ד "ת: מחוז צפון
 8679291-04' טל, 33045חיפה , 2כורי , מגדל הנביאים:  מחוז חיפה
 .9788803-08 'טל. 72100רמלה ,562ד "ת: מחוז מרכז
 .6958025-03 'טל, 61201א " ת20110ד "ת: א"מחוז  ת

 .   6258947-02 'טל, 91341ם - י34033ד "ת: מחוז ירושלים
 6280737-08' טל, 84102 באר שבע 230ד "ת: מחוז דרום

 9253321-08'  טל71110לוד , 1061ד "ת: מרכז מידע ומבצעים
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 מדינת ישראל
 המשרד לאיכות הסביבה

 
 

 
  ____________תאריך

 
 ) _________י הממונה"ימולא ע(היתר ' מס

 
 למשנע חומרים מסוכנים-בקשה להיתר רעלים

 1993 -ג "התשנ,  לחוק החומרים המסוכנים3לפי סעיף 
 

י הממונה חלק בלתי "עלאחר החתמתם , בקשה זו והתוספת הראשונה המצורפת אליה מהווים
 .נפרד מהיתר הרעלים

 המבקש      .1א
 

 _____________________________________________:*עסק/תאגיד
 )שם רשום ומספר רישום(

 ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ : .)ז.מספר ת/מספר תאגיד( זיהוי מספר
 

 ____________________________________________: מהות העסק
 

 ________________________________________ :  )תכתוב( מיקום העסק 
   מיקוד  ישוב ' מס  רחוב         
 

 ___________________________________________: כתובת למשלוח דואר
 מיקוד  ישוב 'מס  רחוב ד.ת

 
 ____ ________________:e-mail______________ : פקס_____________ :'טל

 ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ ז.ת________________*:מנהל/ של הבעליםשם ושם משפחה  .2א
. 

 _________'מס_________מדינה: דרכון ,מנהל אינו אזרח ישראלי/ במידה והבעלים
 

 __________________________________________: *המנהל/ כתובת פרטית של הבעלים
  מיקוד  ישוב 'מס   רחוב          

  
 _____________________: נייד' טל_________________ *:נהלהמ/פרטי של הבעלים ' טל 
 
 כל האמור בלשון זכר אמור גם בלשון נקבה .    מחק את המיותר*
 
   בחומרים מסוכניםעיסוקאופן ה .ב
 הובלת פסולת חומרים מסוכנים /  הובלת חומרים מסוכנים  : )הקף בעיגול (

:  פרט
___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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 הרעלים .ג
 .ב"יש לפרט את רשימת קבוצות החומרים עבורם מבוקש ההיתר בתוספת הראשונה המצ

 את האמצעים לטיפול בעת תקלה -רשימת הקבוצות עבורם מבוקש ההיתר תכלול 
יל חומרים אלו ואת רשימת ציוד המיגון האישי המצוי על כל המצויים על כל רכב המוב
 . רכב המוביל חומרים אלו

 מנהל העסק /ב תצהיר לחתימת בעל"מצ . ד
בעל העסק /במקרה של חידוש היתר כאשר לא חלו כל שינויים מהותיים יוכל מנהל

 לחתום על ההצהרה המצורפת במקום על התצהיר
 

 תצהיר
 

 ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ .ז.ת_________________________________מ  "אני הח
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים 
  -מצהיר בזה לאמור , בחוק

 
 _________________________________עסק   /בתאגיד* המנהל/ אני הבעלים.      1
 

 _____________________________________________*   בעסק/         בתאגיד
 

 .ואני מגיש את הבקשה להיתר רעלים בתוקף תפקידי,         מוסמך מטעמו לעשות תצהיר זה
 
 .העובדות המפורטות בבקשה ידועות לי אישית ונכונות.     2
 
 .העובדות המפורטות בתוספת הראשונה נכונות למיטב ידיעתי.     3
 
 _________________)   שם(על ידי /ה להיתר מולאה על ידיהתוספת הראשונה לבקש.     4
 

 *.התאגיד/המוסמך מטעם העסק____________________ )   תפקיד(        
 
 ים לפעול מטעם /לבקשה מוסמך' ים בסעיף ה/תיהם מפורט/אחראי הרעלים ששמו.    5

      
 למיטב  , בהם/בכל הנוגע לטיפול ברעלים ומתקיימות בו* העסק/       התאגיד

 
 . לחוק החומרים המסוכנים3דרישות סעיף ,        ידיעתי

  
___________________                                                         ___________________ 

                      חתימה                    תאריך                                                                  
 

 אישור תצהיר
 

 _____________מאשר בזאת כי ביום  ______________________ ד  "עו, מ"אני הח

 ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ .ז.ת___________________________ '  גב/במשרדי מר, הופיע בפני
יהיה צפוי וכי אם לא יעשה כן , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאמר את האמת) המוכר לי אישית(

 .ל"חתם בפני על תצהיר הנ, לעונשים הקבועים בחוק
 

___________________ 
 ד"                                                                                                                                  עו

 .מחק את המיותר*
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 *קבעס/אחראי רעלים בתאגיד. ה
 
 :פרטיים אישיים .1ה

   _⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥.ז.ת______________ _משפחה ____________ _שם פרטי   
 

 ___________________________* בעסק/תפקיד בתאגיד____________  תאריך לידה  
 

 ______________________________________________________השכלה וניסיון      
 

 _________________________________________________________כתובת פרטית
  מיקוד  ישוב 'מס  רחוב     

 
___________________________טלפון נייד_______________________ טלפון פרטי

  
 
 

    ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥. ז.ת____________ _משפחה ____________ _שם פרטי   
 

 ___________________________* בעסק/תפקיד בתאגיד____________  תאריך לידה  
 

 ______________________________________________________השכלה וניסיון      
 

 _________________________________________________________כתובת פרטית
   מיקוד  ישוב 'מס  רחוב     

 
___________________________טלפון נייד_______________________ טלפון פרטי

  
 
 

    ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥. ז.ת____________ _משפחה ____________ _שם פרטי   
 

 ___________________________* בעסק/תפקיד בתאגיד____________  תאריך לידה  
 

 ______________________________________________________השכלה וניסיון      
 

 _________________________________________________________כתובת פרטית
   מיקוד  ישוב 'מס  רחוב     

 
___________________________טלפון נייד_______________________ טלפון פרטי

  
 
 
  הסכמה לבדיקת רישום פלילי.2ה

 שטרת   ב ייפוי כוח מאת אחראי הרעלים לקבלת מידע לגביו מהמרשם הפלילי של מ"מצ
ובלבד שהמידע ישמש , לחוק החומרים המסוכנים'  ג3ישראל לצורך קיום דרישות סעיף 

 .אך ורק לצורך זה
 

 .כל האמור בלשון זכר אמור גם בלשון נקבה
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 שונות   .  ו
 
  הסכמה להעברת מידע .1ו
 

               מילוי הבקשה והגשתה מהווים הסכמה להעברתה ליחידה סביבתית ברשות
 ______________________________איגוד ערים לאיכות הסביבה /            המקומית

         
           _______________________              _______________          _______________ 

 
 מנהל/וחתימת בעל/            שם מלא                   תאריך                               חותמת התאגיד           

 
 

 
 רשיון עסק והיתר רעלים.  2ו

                                                           רשיון עסק                                היתר רעלים
 _________________________________________)         אם קיים('              מס

 
 __________________________________________ פרט סיבה  - לא אם

 
 _______________________________________)אין/יש(תנאים מיוחדים  

 
             __________________________________________תאריך קבלה             
  

  __________________________________________      תום תוקף
 
 

 
________  _______________  _______________ 

 מנהל/שם מלא וחתימת בעל   חותמת התאגיד      תאריך
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 * :רשימת רכבים ונתונים על הרכבים. ז
 

היתר ' מס
 נגרר/רכב

היתר משרד  (
התחבורה 

 )   ותוקפו

ס "סוג חמ
המובל 

ברכב 
 )קבוצה(

בעל הרכב 
 הרשום

 נגרר/רכב' סמ סוג רכב תוצרת שנת יצור

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
במקום למלא את הטבלה ניתן לצרף העתק רשימת הרכב המורשה להוביל חומרים מסוכנים של * 

 .ל לאחר שאושרה"משרד התחבורה המכילה את כל הפרטים הנ
 
 
  מיקום עמדת שטיפת המשאיות. ח
 

 ______________________________________________________________כתובת
  טלפון  מיקוד  ישוב ' מס  רחוב 

 
 _______________________________________________________האחראי במקום

   טלפון נייד  טלפון שם משפחה   שם 
 
 
 
 למשנעי פסולת חומרים מסוכנים בלבד. ט

 :ריגיםמקום איחסון במקרים ח
 

 _________________היתר רעלים' מס_______________________________שם המפעל
 _______________________________________________________________כתובת

  טלפון  מיקוד  ישוב ' מס  רחוב 
 

 _______________________________________________________האחראי במקום
   טלפון נייד  טלפון  משפחה שם  שם 
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 הצהרה

 
  במקרה של חידוש כאשר לא חלו כל שינויים כמפורט

 יוחזרו כל הטפסים המלאים והצהרה חתומה זו למשרד לאיכות הסביבה
 

 
בסוגים של , מצהיר בזאת כי לא חל שינוי מהותי בעסק* תאגיד/העסק*  בעל/מ מנהל"אני הח

י הרעלים כמפורט בהיתר הרעלים ובטופס הבקשה למתן היתר הרעלים ובנתונים לגבי אחרא

 .רעלים על נספחיו

 

 
 
 
 

_______________________              _________________          _______________ 
 *מנהל/שם מלא וחתימת בעל  חותמת התאגיד   תאריך

 
 
  .    מחק את המיותר*

 .נקבהכל האמור בלשון זכר אמור גם בלשון 
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 ייפוי כוח לבדיקת רישום פלילי

 
 

 ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥. ז.ת____________________________ מ  "אני הח
 

 ________ תאריך לידה_________________ארץ לידה  _____________  שם האב   
 

 _______________________________________________________כתובת פרטית 
  . מיקוד  ישוב 'מס  רחוב     

 
 __________________________________* בעסק/המשמש כאחראי רעלים בתאגיד

 
מיפה בזאת את כוחו של הממונה על פי חוק החומרים המסוכנים ,  רעליםאחראישביקש להיות 

ובלבד שמידע זה ישמש רק , לקבל מידע מהמרשם הפלילי של משטרת ישראל , 1993–ג "התשנ
 .ולצורך בדיקת בקשתי ז

 
 
 
 
 

_______________________                                      ______________________ 
                      תאריך                                                                                          חתימה

 
 
 
 
 
 מחק את המיותר*
 .ור גם בלשון נקבהכל האמור בלשון זכר אמ*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ____ : מתוך___  : דף     ).   לחוק החומרים המסוכנים3סעיף (ס"          התוספת הראשונה לבקשת היתר רעלים למשנעי חמ
  

 ________________ ___________________________________________________________________________________עסק /          תאגיד
 

 )מחק את המיותר(ס "פסולת חמ/ ס "        משנע חמ
 

 .אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו. מהיתר הרעליםי הממונה מהווה חלק בלתי נפרד  " התוספת לאחר החתמתה ע
 

 אמצעים לטיפול בתקלה ציוד מיגון אישי
  )'אמצעי כיבוי וכו, ניטרול, חומרי ספיגה(

 סמן 
X 

במשבצת

 
 

 קבוצות חומרים

קבוצת 
 סיכון

     
 2  גזים   
 ' א2 )מ"גפ( גז פחממני מעובה    
 3  חומרים מתלקחים נוזליים   
 ' א3 ** מזוט , סולר, נפט,  בנזין   
 4  חומרים מתלקחים מוצקים   
 5  חומרים מחמצנים   
 6  חומרים רעילים   
 8 )קורוזיביים( מאכלים  חומרים    
 9  חומרים מסוכנים שונים   
     
     
     
     
     
     
     

 _____________________________________________________________________________________________________הערות•
 

di`l cxynd yeniyl        "q 
                                                                                                                                     

 ' _____   ________    ________     _____________________ ת עיסוק ברעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי  בעל היתר רעלים מס/מאשר          הנני
 מתאריך      עד תאריך           חתימת הממונה וחותמת                                                         



 1

 תאגיד/ נספח לתוספת הראשונה לבקשת היתר  רעלים    בעסק-פסולת מסוכנת 
                            הפסולת עליה יש לדווח בטופס זה היא הפסולת הנוצרת בעסק ולא הפסולת המשונעת

 
                    ____מתוך _____    דף __________  עד תאריך  ____________     בתקופה של   מתאריך  _____________היתר רעלים   ' מס

 שם חברת ההובלה
במקרה של שינוע (

 )הפסולת

 שם הגורם המטפל
 ***בפסולת 

סוג הטיפול 
 **בפסולת

 כמות נוצרת בשנה
 )' וכדטון, ג"בק(
 ).כמות מוערכת(

פירוט הפסולת המסוכנת הנוצרת  *מקור הפסולת 
 .במפעל ומרכיביה העיקריים

' מס
סידורי

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 .תהליכי ספיגה בארובות וכדומה, דם לטיפול בשפכיםממתקן ק, מתהליך נטרול שפכים, מתהליך יצור* 
 

 .שימוש חוזר וכדומה, השבה, מחזור, העברה לרמת חובב** 
 

 .כאשר הטיפול נעשה מחוץ לתחומי המפעל*** 
 

 _______________________תאגיד /חתימת מנהל העסק______________________ תאגיד /שם עסק_____________     תאריך 
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