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 להל  (1968ח"התשכ,  לחוק רישוי עסקי39א ו11, 10, 9תוק סמכויותינו לפי סעיפי ב

 :אנו מתקיני תקנות אלה, )החוק

 

 גדרותה

 בתקנות אלה  .1

 : כל אחד מאלה" בעל מפעל מסוכ"

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

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

 ;בעל הרשו או המחזיק בנכס שבו מצוי העסקה )3(

 Recommendation on the Transport הפרסו של ארגו האומות המאוחדות " הספר הכתו"
of Dangerous Goods הוהפתוח לעיו הציבור בשעות העבוד, בנוסחו המעודכ מזמ לזמ 

 ;המקובלות במשרד לאיכות הסביבה בירושלי ובמשרדי הלשכות המחוזיות של המשרד האמור

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

שירותי הובלה ושירותי (בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכי ושירותי ' בו' בחלקי א

 ;1978ט"לשהת, )גרורי

מעבדי או מייצרי , מוכרי, שבו מאחסני,  עסק טעו רישוי כמשמעותו בחוק" מפעל מסוכ"

או שחומרי מסוכני נוצרי בתהלי העיבוד או , חומרי מסוכני או פסולת של חומרי כאלה

 ;הייצור שבו

שלא ,  או לידופיזור או דליקה של חומר מסוכ, שפ,  דליפהלעני מפעל מסוכ " תקרית"

 .בתהלי הייצור או העיבוד הרגילי

 

 קיטת אמצעי להבטחת מטרות הרישוינ

 לחוק ינקוט בעל מפעל מסוכ בכל האמצעי 1להבטחת מטרות הרישוי כאמור בסעי  .2

לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות ובכפו , הדרושי לטיפול בחומרי מסוכני שבמפעלו

 .בות אמצעי למניעת תקריות ולטיפול בהרל, להוראות היצר

 

 וח אד מיומכ

ידי בעל מפעל מסוכ לא יטפל ולא ירשה לטפל בתחו מפעלו בחומרי מסוכני אלא על .3

 .כוח אד מיומ שעבר הכשרה מתאימה

 



 

 
 יק מפעלת

על מפעל מסוכ יכי ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות ב )א( .4

 ). תיק מפעללהל (רחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אד ולסביבה תלה

 :יק המפעל יכיל את המידע והפרטי כלהלת )ב( 

סימונ , ובכלל זה פירוט של החומרי המסוכני, כנית המפעל ותיאורות )1(

 ;ושיטות הטיפול בה

 ;גב תפעול המפעלאירוט והגדרה של תקלות ותקריות העלולות לקרות פ )2(

מצעי קיימי במערכת הייצור למיגו מפני תקלות ותקריות כתוצאה א )3(

 ;התלקחות או פיזור בסביבה של החומרי המסוכני, מהתפוצצות

ציוד , אמצעי נטרול, לרבות אמצעי התראה, מצעי בטיחות בתחו המפעלא )4(

 ;ומיגו אישי ומער גילוי וכיבוי אש

, )2(כות של המפעל לטיפול בתקלות ותקריות כאמור בפסקה רכנית היעת )5(

פירוט כוח האד המיומ , שתכלול את אמצעי הנטרול הקיימי ואופ הפעלת

וכ פרטי בדבר , תכנית עבודה להפעלת מער כוח האד והציוד, לטיפול כאמור

 .דרכי קשר ודיווח לרשויות המוסמכות

 .רישוי ויעודכ מזמ לזמהעתק תיק המפעל יימסר לרשות ה )ג( 

 

 יווח על מצאי חומרי מסוכניד

במועד שהיא תקבע ובמועדי נוספי , בעל מפעל מסוכ יגיש לרשות הרישוי אחת לשנה .5

 :די וחשבו ובו פרטי מלאי מעודכני ונכוני על, בהתא לצור ולפי דרישתה

 ;בה כמויותיה ואופ השימוש, וגי החומרי המסוכניס )1(

רטי על שינויי במערכת הייצור ובאופ השימוש בחומרי המסוכני בתהליכי פ )2(

 ;הייצור

ופ אחזקת של החומרי המסוכני בתחו המפעל לרבות פירוט תנאי האחסו א )3(

אמצעי ההפרדה בי סוגי חומרי שוני וכ פרטי , סוגי האריזות, )כגו טמפרטורה ולח(

 ;לרבות דרכי גישה,  ודרכי אחזקתובדבר אזור האחסו

מצעי קיימי במערכת הייצור למיגו מפני תקלות ותקריות כתוצאה א )4(

 ;התלקחות או פיזור בסביבה של החומרי המסוכני, מהתפוצצות

ציוד ומיגו , אמצעי ניטרול, לרבות אמצעי התראה, מצעי בטיחות בתחו המפעלא )5(

 ;שאאישי ומער גילוי וכיבוי 

 ;הרכב וכמויותיה, לרבות השפכי, יאור פליטות המפעל לסביבהת )6(

 .קלות ותקריות שאירעו בתקופה שלגביה מוגש הדי וחשבות )7(

 



 

 
 ח"צהיר ודות

 והפרטי הכלולי בתיק המפעל כאמור 5כונות הדי וחשבו כאמור בתקנה נ )א( .6

 .יאומתו בתצהיר של בעל המפעל, 4בתקנה 

 5 ו4כאמור בתקנות , הרישוי תמציא העתק הדיני וחשבונות ותיק המפעל שותר )ב( 

 .ככל הנוגע לתפקיד ותחומי אחריות, לבקשת, לגורמי הנוגעי בדבר על פי די

 

 מירת דיניש

הוראות תקנות אלה באות להוסי על הוראות כל די בעני חומרי מסוכני ולא לגרוע  .7

 .מה

 

 ונשיע

) 1)(א(61 מאסר ששה חודשי או קנס כאמור בסעי דינו ,  הוראות תקנות אלהלהעובר ע .8

 .1977ז"התשל, לחוק העונשי

 

 ייג למת רשיוס

לא יינת רשיו עסק למפעל מסוכ אלא לאחר שרשות הרישוי וידאה קיומ של הוראות  .9

ות ע הרשויות צתקנות אלה לש הבטחת מטרות הרישוי כמפורט בחוק ולאחר שקיימה התייע

נימוקי ההחלטה בדבר מת רשיו עסק כאמור יפורטו ; והגורמי הנוגעי בדבר בהתא לחוק

 .בכתב

 

 חילהת

 .תחילת של תקנות אלה ששה חודשי מיו פרסומ .10

 

 )1993 ביולי 18(ג "ט בתמוז התשנ"כ

 

 יוסי שריד  אורה נמיר  אריה דרעי  

 שר לאיכות הסביבה ה שרת העבודה והרווחה  שר הפני  

 

 
                                                 

 .1052' עמ, )10.8.1993(ג "התשנ, 5539ת "ק 1


