לכבוד
א.ג.נ.
הנדון :טופס בקשה להיתר רעלים
עיסוק ברעלים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ( 1993 -להלן – "החוק") בכמויות וריכוזים
העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור – התשנ"ו –  ,1996טעון היתר רעלים .עיסוק כאמור ללא היתר
רעלים מהווה עבירה פלילית לפי החוק.
לידיעתך:
 .1היתר הרעלים ,במידה ויינתן ,יועבר במלואו ליחידה הסביבתית ברשות המקומית ,איגוד הערים
לאיכות הסביבה ,ורשות הכבאות הארצית.
 .2התוספת הראשונה המצורפת להיתר ובה טבלת דיווח על הרעלים המבוקשים לעיסוק ,ריכוזם
וכמויותיהם ,משותפת למשרד להגנת הסביבה ולפיקוד העורף .לפיכך עליך לפרט בה הן את
הרעלים החייבים בדיווח על פי חוק החומרים המסוכנים והן את החומרים החייבים בדיווח על פי
חוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א –  .1951עליך לשלוח את התוספת הראשונה בצירוף הבקשה
להיתר רעלים למשרד להגנת הסביבה .לאחר קבלת ההיתר החתום ע"י הממונה ,עליך לשלוח את
התוספת הראשונה להיתר לפיקוד העורף.
לתשומת לבך:
 .1אי מלוי כל הפרטים כנדרש עלול למנוע קליטת הבקשה במערכת הממוחשבת .אין לשלוח צילום
טבלה מהיתר קודם.
 .2על מנת לחדש היתר רעלים לקראת סיום תוקפו ,תוגש הבקשה ארבעה חודשים לפני תום תוקף
ההיתר .בהקשר זה יודגש שהגם שהמשרד נוהג לשלוח את הטפסים לתזכורת ,האחריות על הגשת
הבקשה במועד חלה על בעל ההיתר בלבד.
טופס הבקשה להיתר רעלים יכלול את כל המסמכים המפורטים להלן:
 טופס בקשה להיתר רעלים
 התוספת הראשונה להיתר (וכאשר העיסוק המבוקש הוא הובלה – תוספת ראשונה ייעודית).
 טופס הצהרה לפסולת מסוכנת.
 אישור על תשלום אגרת היתר רעלים  -את האגרה להיתר חדש ניתן לשלם באמצעות שובר לתשלום
בבנק הדואר בלבד (בטפסים המתפרסמים באתר האינטרנט לא כלול שובר זה – לקבלת השובר יש
לפנות למשרדי מחוז המשרד להגנת הסביבה) .תשלום אגרת היתר רעלים להיתר מתחדש ניתן
לבצע גם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי בכתובת .http://ecom.gov.il :במקרה של תשלום
באתר התשלומים הממשלתי ,יש לצרף לטפסים המלאים את העתק הקבלה.
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 תדפיס עדכני מרשות התאגידים (רשם החברות ,או מרשם מקביל לפי הענין)) ,הכולל את שם
העוסק ,מספר הח.פ ,כתובת ,או אם המבקש אינו תאגיד ,מספר עוסק מורשה( .מבקש שהוא אדם
פרטי שאינו עוסק מורשה או תאגיד לא יצרף מסמך זה).
 מפת גושים וחלקות ,עליה מסומנים תחום המגרש של העסק ,אזור ההפרדה ככל שנדרש מהעסק,
לפי הקבוע בחוזר המנכ"ל של המשרד לעניין מדיניות מרחקי הפרדה ()PAC 2, PAC 3
והרצפטורים הציבוריים הקיימים בתוך אזור ההפרדה.
 תרשים העסק בו מפורטים פתחי יציאה וכניסה ומיקום כל הפעילויות הכרוכות ברעלים ,לרבות:
אזורי מתקנים ,אזורי אחסון ,מתקנים תת קרקעיים ,צוברים ,אזורי אחסון פסולת חומרים
מסוכנים ,מיקום ציוד המגן.
 גיליונות בטיחות ) (MSDSעבור כל הרעלים המבוקשים לעיסוק.
 טופס אישור על עמידה בתנאי פיקוד העורף הנוגעים לרעלים המבוקשים לעיסוק – לפי הפורמט
המצ"ב .
 טופס אישור על עמידה בתנאי הרשות הארצית לכבאות והצלה הנוגעים לרעלים המבוקשים
לעיסוק -לפי הפורמט המצ"ב (לעסקים ברמת סיווג  ,)Aעל פי תקנות החומרים המסוכנים (אמות
מידה לקביעת תוקף היתרים) ,התשס"ג – .)2003
 צילום תעודות זהות של בעל ההיתר ואחראי הרעלים.
 ייפוי כוח לבדיקת רישום פלילי ,חתום ע"י אחראי הרעלים.
 בעסק למכירת רעלים ,צילום רישיון העסק.
 בעסק בו מובילים רעלים או פסולות מסוכנות ,יש לצרף את פרטי הרכב ,כמפורט בסעיף 13
בטפסים אלו ולרבות :מספר הרכב/ים ,סוג ,רישיון מוביל (ממשרד התחבורה ותוקפו.
 תצהיר המאמת את העובדות הכתובות בטופס הבקשה ,חתום ע"י בעל ההיתר.

בכבוד רב
הממונה
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תאריך ____________
מס' היתר (ימולא ע"י הממונה _________)
בקשה להיתר רעלים
לפי סעיף  3לחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג 1993 -
בקשה זו והתוספת הראשונה המצורפת אליה מהוות ,לאחר חתימת הממונה חלק בלתי נפרד מהיתר הרעלים.

 .1המבקש ובעל היתר הרעלים
מרשם
לפי
מלא
(שם
תאגיד
 .1.1המבקש:
פרטי_____________________________________________*:

ברשות

התאגידים)/עוסק

מספר זיהוי (מספר תאגיד/מספר ח.פ /.ת.ז של עוסק פרטי)  :
מהות העסק (על פי הפעילות העיקרית בעסק)______________________________:
מיקום העסק____________________________________________________ :
מיקוד
ישוב
מס'
רחוב
כתובת למשלוח דואר ( כתובת ,על פי רשם החברות ):
______________________________________________________________
מיקוד
ישוב
מס'
ת.ד רחוב
טל' _____________:פקס________________ ____:e-mail ______________ :
 .1.2כאשר המבקש הוא תאגיד יש למלא :שם ושם משפחה של המבקש לשמש בעל היתר הרעלים עבור
התאגיד ________________:ת.ז 
כתובת פרטית של המבקש לשמש כבעל היתר הרעלים:
_______________________________________________ ________________
מיקוד
ישוב
מס'
רחוב
טל' פרטי _________________:טל' נייד_______________ :

*מחק את המיותר.
כל האמור בלשון זכר אמור גם בלשון נקבה
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 .2אופן העיסוק ברעלים
(סמן  Vבפריטים הרלבנטיים)
 החזקת רעל – חזקה  /שליטה ברעלים המצויים בידי מבקש ההיתר ,דהיינו יש לציין עיסוק זה בכל היתר מלבד ביבוא /
מסחר ללא אחסון.
 החזקת פסולת חומרים מסוכנים  -שליטה בפסולת חומרים מסוכנים המצויה בידי מבקש ההיתר,
 אחסנת רעלים  -החזקה במקום המיועד לאחסון ,אחסנה; החזקת מלאי.
 אחסנת פסולת חומרים מסוכנים  -החזקה במקום המיועד לאחסון ,אחסנה
 אחסון ללא מכירה של חומרי הדברה חקלאיים /תברואיים (עד שני טון)
 אחסון ללא מכירה של חומרי הדברה חקלאיים /תברואיים (מעל שני טון)
 אסדת קידוח /אסדה מפיקה נפט  /גז טבעי (נא לסמן את הרלוונטי)
 בתי חולים ,מרפאות
 בריכה (שימוש בהיפוכלוריט)
 בריכה (שימוש בכלור גז).
 בריכה (שימוש ב"כלור מוצק" או "ברום מוצק")).
 חיטוי מים -חיטוי מקורות מים
 דפוס  -שימוש ברעלים להדפסה.
 העברה (הובלת רעלים) -הנעה ,הזזה ,העתקה ,הובלה של רעלים מחוץ לשטח העסק.
 העברת (הובלת) פסולת חומרים מסוכנים  -הנעה ,הזזה ,העתקה ,הובלה ,שינוע של פסולת חומרים מסוכנים כהגדרתה
בתקנות רישוי עסקים ,ביציאה משטח העסק.
 העברה רעלים (צנרת עילית או תת קרקעית) ,פרט_____________________________:
 חנויות לממכר חומרי הדברה חקלאיים /תברואיים (עד שני טון)
 חנויות לממכר חומרי הדברה חקלאיים /תברואיים (מעל שני טון)
 טיפול (בפסולת חומ"ס) – ביצוע פעולות בפסולת חומרים מסוכנים לצורך הפחתת הסיכון ממנה באמצעות עיבוד/
שריפה וכו'.
 יבוא /יצוא (נא לסמן את הרלוונטי)
 יבוא /ייצוא או מסחר ללא אחסון (נא לסמן את הרלוונטי)
 יבוא  /יצוא של פסולת חומרים מסוכנים (נא לסמן את הרלוונטי)
 יבוא /יצוא של פסולת חומרים מסוכנים ללא אחסון (נא לסמן את הרלוונטי)
 ייצור רעלים – עשיית פעולה ברעלים או בחומרים שאינם רעלים ,כאשר התוצר הסופי הוא רעל
 ייצור חומרי הדברה  -עשיית פעולה ברעלים או בחומרים שאינם רעלים ,כאשר התוצר הסופי הוא רעל המיועד לדחייה
או לקטילת מזיקים תברואיים וחקלאיים" .רעל" לצורך הגדרה זו ,הוא חומר אשר ריכוזו חייב לפי תקנות סיווג ופטור.
 מסחר וניפוק של רעלים – סחר  ,מכירה וקנייה ,החלפת סחורות ,אספקה שיווק לרבות יבוא ויצוא.
 ייצור טכסטיל – שימוש ברעלים כאשר התוצר הוא טכסטיל ומוצריו.
 יישום חומרי הדברה חקלאיים  -יישום חומרי הדברה חקלאיים וחומרי חיטוי חקלאיים (שהם רעלים)
 יישום חומרי הדברה תברואיים – יישום חומרי הדברה תברואיים (שהם רעלים),
 מחזור (פסולת חומ"ס)  -תהליך בו פסולת מסוכנת מטופלת ומוחזרת למצב של חומר גלם ,לרבות שריפה לצורך יצירת
אנרגיה
 מחסן לאחסון רעלים משתנים
 מחסן ערובה
 מחקר ופיתוח – שימוש ברעלים לצורך עריכת מחקרים וניסויים (כולל מעבדה).
 מכבסה לניקוי יבש
 מסחר ברעלים
 נמל או מסוף מטענים
 שימוש – עשיית פעולה ברעלים שלא לצורך יצירת רעלים.
 עיסוק בחומרים מבוקרים – חומרים המצוינים באמנות וחלות עליהם מגבלות במסגרת זו לדוגמא :אמנת רוטרדם
(.)PIC
 עיסוק בגז טבעי
 עיסוק בגז פחממני מעובה (גפ"מ) – החזקה של גפ"מ לצורך תפעול תהליכי העסק ו/או בעיסוק המרכזי של העסק.
 ציפוי – שימוש ברעלים לצורך ציפוי מתכות.
 קירור באמצעות אמוניה – החזקת אמוניה לצורך קירור כקרר ראשי או משני.
 קירור שלא באמצעות אמוניה – החזקת רעלים לצורך קירור כקררים ראשיים או משניים ,כגון פריאון.
 תחנת כח
 תחנת מעבר  -עסק המשמש לאחסון ביניים של פסולת מסוכנת ו/או לאחת או יותר מהפעולות הבאות שאישר הממונה:
מיון ואריזה מחדש של פסולת מסוכנת ,מיון וערוב פסולות מיצרנים קטנים ,גריסת אריזות ריקות וניקוז תשטיפים,
דחיסת אריזות ריקות לרבות חביות ,ניתוב פסולת ליעד הסופי .
 תעשייה פטרוכימית
אחר______________________________________________________________________ :
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.3

מיקום ועיסוק:

יש לפרט את כל המקומות בהם עוסק התאגיד ברעלים (לרבות :משרד ,מחסן ,מפעל) ואת אופן העיסוק בכל
אחד מהמקומות (לפי הגדרתו בסעיף  2לעיל):
כתובת (עיר ,רחוב ,מספר)

אופן העיסוק ,על פי המפורט בסעיף ג' לעיל

לתשומת לבך ,כל מקום בו יש עיסוק ברעלים ,מחייב היתר רעלים נפרד .לפיכך ,יש להגיש ,באופן מיידי ,בקשה
נפרדת להיתר רעלים ,לכל מקום שפורט בטבלה לעיל.
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 .4אחראי רעלים בתאגיד:

אני ,שם פרטי _____________ משפחה _______________ ת.ז_.
תאריך לידה ____________ תפקיד בתאגיד___________________________
השכלה וניסיון

______________________________________________________

כתובת פרטית_________________________________________________________
רחוב

מס'

ישוב

מיקוד

טלפון פרטי________ טלפון נייד________ טלפון במפעל________________
אני מודע לכך שהוסמכתי על ידי התאגיד עבורו מבוקש היתר רעלים זה לשמש כאחראי רעלים .אני מודע
היטב לתכונותיהם המסוכנות של הרעלים בהם עוסק התאגיד ולאופן הטיפול בהם בשגרה ובחירום.
חתימת אחראי הרעלים ____________________:תאריך____________________ :
יש לצרף תצלום תעודת הזהות של אחראי הרעלים

שם פרטי _____________ משפחה _____________ ת.ז .
תאריך לידה ____________ תפקיד בתאגיד___________________________
השכלה וניסיון

______________________________________________________

כתובת פרטית_________________________________________________________
רחוב

מס'

ישוב

מיקוד

טלפון פרטי______________ טלפון נייד______________ טלפון במפעל______________
אני מודע לכך שהוסמכתי על ידי התאגיד עבורו מבוקש היתר רעלים זה לשמש כאחראי רעלים .אני מודע
היטב לתכונותיהם המסוכנות של הרעלים בהם עוסק התאגיד ולאופן הטיפול בהם בשגרה ובחירום.
חתימת אחראי הרעלים ____________________:תאריך____________________ :
יש לצרף תצלום תעודת הזהות של אחראי הרעלים

שם פרטי _____________ משפחה _____________ ת.ז .
תאריך לידה ____________ תפקיד בתאגיד___________________________
השכלה וניסיון

______________________________________________________

כתובת פרטית_________________________________________________________
רחוב

מס'

ישוב

מיקוד

טלפון פרטי_____________ טלפון נייד _______________טלפון במפעל_____________
אני מודע לכך שהוסמכתי על ידי התאגיד עבורו מבוקש היתר רעלים זה לשמש כאחראי רעלים .אני מודע
היטב לתכונותיהם המסוכנות של הרעלים בהם עוסק התאגיד ולאופן הטיפול בהם בשגרה ובחירום.
חתימת אחראי הרעלים ____________________:תאריך____________________ :
יש לצרף תצלום תעודת הזהות של אחראי הרעלים
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 .5מידע אודות רישיון עסק
מספר (אם קיים)___________________________________:
אם לא ,פרט סיבה__________________________________ :
תאריך קבלה______________________________________:
תום תוקף________________________________________:
* עסק המוכר רעלים ,יצרף לבקשה גם העתק מרישיון העסק.
 .6עיסוק ברעלים ללא אחסון:
במידה ומתבקש עיסוק ברעלים ,ללא אחסון ,יש למלא את הפרטים הבאים ,לעניין מקום אחסון במקרים
חריגים:
שם המפעל (המאחסן) ______________________ :מס' היתר רעלים________________:
כתובת_______________________________________________________________
רחוב

מס'

ישוב

טלפון

מיקוד

שם בעל היתר הרעלים____________________________________________________:
שם

שם משפחה

טלפון נייד

טלפון

 .7הובלת רעלים /פסולת חומרים מסוכנים:
כאשר מתבקש עיסוק בהובלת רעלים או פסולת מסוכנת כעיסוק עיקרי או נילווה וכאשר העסק מחזיק
בכלי רכב שהם ייעודיים להובלת רעלים או פסולת מסוכנת ,יש למלא את הפרטים בטבלה להלן:
רשימת כלי רכב ונתונים על כלי הרכב:
תוצרת
סוג רכב
מס' רכב/נגרר

שנת יצור

בעל הרכב
הרשום

סוגי
הרעלים
המובלים
ברכב (לפי
קבוצות
סיכון)

מס' היתר
רכב/נגרר
(היתר משרד
התחבורה
ותוקפו)

*ניתן במקום למלא את הטבלה לצרף העתק רשימת הרכב המורשה להוביל חומרים מסוכנים של משרד
התחבורה המכילה את כל הפרטים הנ"ל לאחר שאושרה.
מיקום עמדת שטיפת כלי הרכב
 מתבצע בתחומי העסק (יש לסמן על גבי תרשים העסק)
 אם לא מתבצע בתחום העסק יש לפרט את הפרטים הבאים:
שם העסק בו מתבצעת השטיפה _______________ :מס' היתר רעלים________________:
כתובת______________________________________________________________
רחוב

מס'

ישוב

טלפון

מיקוד

שם בעל היתר הרעלים____________________________________________________:
שם

טלפון

שם משפחה
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טלפון נייד

מקום לחניית כלי הרכב המובילים רעלים /פסולת חומ"ס:
 מתבצע בתחומי העסק (יש לסמן על גבי תרשים העסק)
 אם לא מתבצע בתחום העסק יש לפרט את הפרטים הבאים:
שם העסק בו מתבצעת החנייה________________ :מס' היתר רעלים_________________
כתובת_______________________________________________________________
רחוב

מס'

ישוב

טלפון

מיקוד

האחראי במקום_______________________________________________________
שם

טלפון

שם משפחה

טלפון נייד

 .8תצהיר לחתימת בעל היתר הרעלים:

תצהיר
אני הח"מ _________________________________ת.ז.
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר
בזה לאמור -
.1

אני הבעלים /המנהל /בעל תפקיד __________* בתאגיד _______________________
מוסמך מטעמו לעשות תצהיר זה ,ואני מגיש את הבקשה להיתר רעלים בתוקף תפקידי.

.2

העובדות המפורטות בבקשה ידועות לי אישית ונכונות.

.3

העובדות המפורטות בתוספת הראשונה נכונות למיטב ידיעתי.

 .4תדפיס המרשם מרשות התאגידים רשם החברות /רשם _________ ופרטיו ,לרבות :שם החברה,
מספר ח.פ ,כתובת ,מצ"ב והנו נכון ומעודכן ליום זה.
.5

התוספת הראשונה לבקשה להיתר מולאה על ידי/על ידי (שם) _________________
(תפקיד) ____________________ המוסמך מטעם התאגיד* למלאו.

 .6אחראי הרעלים ששמותיהם מפורטים בסעיף ה' לבקשה מוסמכים לפעול מטעם התאגיד בכל הנוגע
לטיפול ברעלים ומתקיימות בהם ,למיטב ידיעתי ,דרישות סעיף  3לחוק החומרים המסוכנים.
___________________
חתימה

___________________
תאריך

אישור תצהיר
אני הח"מ ,עו"ד ______________________ מאשר/ת בזאת כי ביום _____________
הופיע/ה בפני ,במשרדי ב_____________________ ,מר/גב'________________________ ,אשר
זיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מספר _______________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת,
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל
וחתם/ה עליה בפני.
___________________
עו"ד (חתימה וחותמת)

*מחק את המיותר.
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.9

ייפוי כוח לבדיקת רישום פלילי לאחראי הרעלים

ייפוי כוח לבדיקת רישום פלילי

אני הח"מ ____________________________ ת.ז .
שם האב _____________ ארץ לידה _________________ תאריך לידה________
כתובת פרטית _______________________________________________________
רחוב

מס'

ישוב

מיקוד

.

המשמש כאחראי רעלים בתאגיד (לפי פרטי המרשם ,שם ומספר )______________________
מיפה בזאת את כוחו של הממונה על פי חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג – 1993או נציגו שהוסמך לכך
במשרד להגנת הסביבה ,לקבל מידע מהמרשם הפלילי של משטרת ישראל ,ובלבד שמידע זה ישמש רק
לצורך בדיקת בקשתי זו.

_______________________
חתימה

______________________
תאריך

*יש לצרף תצלום של תעודת הזהות
*מחק את המיותר
*כל האמור בלשון זכר אמור גם בלשון נקבה.
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דיווח על הרעלים המבוקשים לעיסוק (תוספת ראשונה להיתר רעלים) ודיווח על אחסון וצריכת חומ"ס בהתאם לחוק הג"א
שם מחזיק  /מבקש ההיתר (תאגיד)  ______________ :מס' מחזיק בפיקוד העורף________ :

מס.

1
2
3
4
5
6
7

שם החומר (שם מסחרי ושם
כימי),ריכוז\

מס' מזהה
או"מ

קבוצות
סיכון

קודי
חירום

סוג אריזה
()1

מצב צבירה
()5

משקל יח'
אריזה

מס' היתר רעלים________ :
שיטת אחסון

()2

כמות מרבית
מבוקשת
(ק"ג)
להחזקה

דף_____ מתוך _____

כמות מרבית
מאושרת
()4
להחזקה
(ק"ג)

כמות שנתית
משוערת
(ק"ג)6
להחזקה

CAS
()3

חמ"ס

מכס

או"מ

CAS
()3

חמ"ס

מכס

או"מ

CAS
()3

חמ"ס

מכס

או"מ

CAS
()3

חמ"ס

מכס

או"מ

CAS
()3

חמ"ס

מכס

או"מ

CAS
()3

חמ"ס

מכס

או"מ

CAS
()3

חמ"ס

מכס

או"מ:

CAS
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מכס
חמ"ס
טופס זה לאחר חתימת הממונה מהווה נספח להיתר הרעלים ,אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו.
()3

( ) 1חבית ,פח ,מיכל וכד' (אם מופיע במס' סוגי אריזה יש לציין בשורה נפרדת).
( )2בתמיסה ,בקירור ,דחוס ,בתנאים סטנדרטיים וכד'.
( )3רק יבואנים ימלאו שדה זה.
( )4שדה זה ימולא ע''י המשרד להגנ"ס .לפיקוד העורף יועבר הטופס כששדה זה מלא ומאושר.
( )5נוזל ,גז בלחץ ,גז מונזל ,גז ,מוצק
( )6במערכות סגורות כגון מערכות קירור באמצעות אמוניה ,כמות הרעלים המבוקשת להחזקה והכמות השנתית המשוערת להחזקה
תתחשב בכמות הרעלים הנדרשת להוספה למערכת ועל פי השיעור המירבי כמפורט בתנאים להיתר.

הצהרה :אני מצהיר שכל הפרטים בטופס זה מלאים ,נכונים ומדויקים.
_________________
________________
________
תאריך

שם פרטי ומשפחה

חתימת בעל היתר הרעלים

לשימוש המשרד לאיכות הסביבה
הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על-ידי העוסק ______ (ח.פ/ת.ז) _______
__________
מתאריך

______________
מס' ת"ז

__________
עד תאריך

__________
חתימת ממונה

__________
חותמת

תוספת ראשונה להובלת רעלים או פסולת חומרים מסוכנים  -דיווח על הרעלים המבוקשים לשינוע ודיווח בהתאם לחוק הג"א
שם מחזיק  /מבקש ההיתר (תאגיד)  ______________ :מס' מחזיק בפיקוד העורף________ :

מס' היתר רעלים________ :

דף_____ מתוך _____

משנע חומ"ס  /פסולת חומ"ס (מחק את המיותר) -כאשר מדובר בפסולת חומרים מסוכנים יש לציין זאת בפירוש ליד שם הקבוצה.
טופס זה לאחר חתימת הממונה מהווה חלק בלתי נפרד מהיתר הרעלים .אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו.
קבוצת
סיכון

אם רעלים – סמן X
קבוצות חומרים

בעמודה זו לצד שם
הקבוצה

אם פסולת מסוכנת –
סמן  Xבעמודה זו ליד
שם הקבוצה

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

הצהרה :אני מצהיר שכל הפרטים בטופס זה מלאים ,נכונים ומדויקים.
_________________
________________
________
תאריך

שם פרטי ומשפחה

חתימת בעל היתר הרעלים

______________
מס' ת"ז

הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על-ידי העוסק ______ (ח.פ/ת.ז) _______
__________
מתאריך

__________
עד תאריך

__________
חתימת ממונה

__________
חותמת

טופס הצהרה לפסולת מסוכנת  -עבור תאגיד
מס' היתר רעלים _____________ בתקופה של מתאריך _____________ עד תאריך _____________ דף ____ מתוך_____
מס'
סידורי

פירוט הפסולת המסוכנת הנוצרת
במפעל ומרכיביה העיקריים.

מקור הפסולת *

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

סוג הטיפול
בפסולת**

שם הגורם המטפל
בפסולת ***

* מתהליך יצור ,מתהליך נטרול שפכים ,ממתקן קדם לטיפול בשפכים ,תהליכי ספיגה בארובות וכדומה.
** העברה לרמת חובב ,מחזור ,השבה ,שימוש חוזר וכדומה.
*** כאשר הטיפול נעשה מחוץ לתחומי המפעל.

תאריך _____________

שם התאגיד ______________________ חתימת בעל היתר הרעלים _______________________

אי מילוי טבלה זו יגרום לעיכוב במתן היתר הרעלים
תאגיד שאינו מייצר פסולת מסוכנת יציין זאת על גבי הטבלה .גם במקרה זה יש לחתום על נספח זה.

שם חברת ההובלה
(במקרה של שינוע
הפסולת)

לכבוד :

הממונה במשרד להגנת הסביבה
מחוז___________________

התייחסות פיקוד העורף לבקשה למתן היתר רעלים
שם העסק_____________________________

ח.פ ____________________

כתובת_______________________________ :טל________________________:
מס' היתר הרעלים (בחידוש היתר רעלים) ______________
בהתאם לממצאי הביקורת שנערכה בעסק בתאריך ה /____________________-לפי צו עם דרישות
המיגון מתאריך ה ,________________-הריני להודיעך כי (יש לסמן את האפשרות המתאימה):
העסק לא חייב בדרישות פקע"ר (כמויות מתחת לסף הדיווח ,חומרים לא במסגרת התקנות של
פקע"ר ,העסק פטור מקיום חוק הג"א ,אחר ___________).
אין לפקע"ר התנגדות לחידוש ההיתר (בוצעו כלל הדרישות).
אין לפקע"ר התנגדות לחידוש ההיתר ,בתנאי שיבוצעו הדרישות הבאות ,בהתאם לאבני הדרך
שניתנו לעסק לביצוע הדרישות (כולל תאריכים):
______________________________________________________ .1
_____________________________________________________ .2
______________________________________________________ .3
______________________________________________________ .4
פקע"ר מתנגד לחידוש ההיתר ,בגלל הסיבות:
______________________________________________________ .1
_____________________________________________________ .2
______________________________________________________ .3
______________________________________________________ .4
למען הסר ספק ,יובהר כי מסמך זה מתייחס לדרישות פקע"ר בנושא צמצום השפעות אירועי חומ"ס
כתוצאה מאירוע מלחמתי.
הערות ______________________________________________________________ :
______________________________________________________________

שם____________________________:תפקיד__________________________:
תאריך _______________________:חתימה +חותמת ___________________:

0

לכבוד  :הממונה במשרד להגנת הסביבה
מחוז___________________

התייחסות הרשות הארצית לכבאות והצלה לבקשה למתן היתר רעלים
שם העסק_____________________________

ח.פ ____________________

כתובת _______________________________טל________________________:
מס' היתר הרעלים (בחידוש היתר רעלים) ______________
בהתאם לממצאי הביקורת שנערכה בעסק בתאריך ה____________________-ולאחר שהוצגה בפני רשות
הכבאות הבקשה להיתר רעלים מיום ה ,________________-הריני להודיעך כי (יש לסמן את האפשרות
המתאימה):
לעסק יש אישור מרשות הכבאות
במסגרת אישור שירות הכבאות ,ניתנו לעסק אבני הדרך הבאות ,לביצוע במתקני החומרים המסוכנים
או במתקנים שעלולים להשפיע על מתקני חומרים מסוכנים אם תתרחש בהם דליקה.
______________________________________________________ .1
_____________________________________________________ .2
______________________________________________________ .3
______________________________________________________ .4
לעסק אין אישור מרשות הכבאות .להלן הסיבות העיקריות לאי מתן האישור:
_________________________________________________________ .1
_________________________________________________________ .2
_________________________________________________________ .3
_________________________________________________________ .4
_________________________________________________________ .5
חומרים

לאור הסיבות האמורות ,עמדת רשות הכבאות היא כי העסק אינו ערוך לטיפול בהיבטי
מסוכנים ,מבחינת כיבוי אש.
נימוק_________________________________________________________________________:
_____________________________________
למען הסר ספק ,יובהר כי מסמך זה מתייחס לסידורי בטיחות אש בלבד.
הערות ______________________________________________________________ :
______________________________________________________________

שם ____________________________:תפקיד__________________________:
רשות כבאות _________________________:תאריך_______________________:
חתימה +חותמת _____________________:

1

נספח א' :הסברים והנחיות למילוי טופס הבקשה להיתר רעלים

(ההסברים אינם מתייחסים לכל שלבי הגשת הבקשה ,אלא להיבטים מסוימים בלבד )
 .1בעל ההיתר :בעל התאגיד או מנהל פעיל בתאגיד או שותף ,למעט שותף מוגבל ,לו הסמכות לקבל כל
החלטה בעסק הנוגעת לביצוע דרישות הממונה.
 .1.1לשם זיהוי בעל היתר הרעלים ,יש לצרף תצלום תעודת זהות של בעל היתר הרעלים.
 .2אחראי רעלים :אחראי רעלים יהיה עובד של התאגיד אשר מכיר היטב את תכונותיהם של הרעלים
המפורטים בתוספת הראשונה של ההיתר ואת אופן הטיפול בהם ,הן בטיפול שוטף והן באירוע חומרים
מסוכנים.
 .2.1לגבי אחראי הרעלים ,נדרשת בדיקת רישום פלילי לצורך בדיקת היותו אדם הגון ,כפי שפורש ע"י
המשרד .לצורך בדיקה זו ,על אחראי הרעלים לחתום על הסכמה כי נציג המשרד שהוסמך לכך יעיין
במרשם הפלילי שלו.
 .2.2לשם זיהוי אחראי הרעלים ,יש לצרף תצלום תעודת זהות של אחרי הרעלים.
 .2.3בכל שעות פעילות העסק ,יהיה נוכח אחראי רעלים ,אלא אם אישר הממונה אחרת מראש ובכתב .ככל
שיש יותר מאחראי רעלים אחד ,יש למלא את כל הפרטים הנדרשים לגבי כל אחדש מאחראי הרעלים.
 .3תקופת ההיתר
תוקפו של היתר הרעלים יהיה לשנה אחת ,לשנתיים ,לשלוש שנים או לתקופה הפחותה משנה  ,לפי החלטת
הממונה – לעיסוק חד פעמי שמשכו פחות משנה .הכל בהתאם לסיווג העוסק לפי מידת הסיכון הנשקפת
ממנו לאדם ולסביבה .רמת הסיכון של המפעל נקבעת על פי הקריטריונים הבאים :מהות הפעילות ,סוג
החומרים המסוכנים וכמותם  -בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים),
התשס"ג.2003-
 .4אופן העיסוק בחומרים מסוכנים
היתר הרעלים ניתן לעיסוק מסוים ברעלים ולכן יש לסמן ברשימת העיסוקים המופיעה בטפסי הבקשה את
כל סוגי העיסוק ברעלים .במידה וקיים עיסוק שאינו מצוין בטפסים  ,יש לפרטו תחת האפשרות – "אחר".
יצוין כי יש לפרט את כל העיסוקים לרבות אלו שאינם העיסוק העיקרי של העסק לדוגמא :הובלת רעלים
כפעילות נלוות לאחסון רעלים.
יודגש ,כי העיסוק בפסולת מסוכנת שלא נוצרה כתוצאה מהפעילות ברעלים ,חייב בפירוט נפרד ברשימת
העיסוקים המבוקשים.
 .5הרעלים
המינוח "רעל" מוגדר בחוק החומרים המסוכנים כחומר הכלול בתוספת השנייה לחוק .בתוספת זו
מפורטים חומרים שונים (בין אם חומרים ספציפיים ,דוגמת כלור ,ובין אם קבוצות חומרים ,דוגמת כהלים
נוזליים) שלהם מאפייני סיכון שונים ,לדוגמה :רעילות ,דליקות ,סיכון לסביבה וכדומה.
הפרטים הנדרשים למילוי בתוספת הראשונה מצויים בגיליונות הבטיחות ( )MSDSשל כל חומר .עבור
תערובת ימולאו הפרטים של כל מרכיב מסוכן וריכוזו באחוזים תחת אותו מספר סידורי .כל סוג אריזה
שונה של חומר מסוים יפורט בשורה נפרדת בתוספת הראשונה (לדוגמא 3 :חביות  2קוביות וכו').
הטור "כמות מרבית מאושרת להחזקה"  -ימולא על ידי הממונה בלבד ,על פי שיקול דעתו .כמות זו מהווה
את הכמות המרבית המותרת להחזקה בכל עת .במקרים מסוימים כגון כאשר אין העסק מאחסן רעלים,
יינתן ההיתר על סמך כמות הרעלים שהעסק צורך במשך שנה.
הטור "כמות שנתית משוערת להחזקה" ימולא על ידי מבקש ההיתר בהתאם להערכתו לגבי הכמות
המצטברת בה יעסוק במהלך תקופת שנה קלנדארית ,לרבות :מכירה ,קנייה ,אחסון ,יבוא וזאת במטרה
להעריך את נפח הפעילות של העסק.
יש לציין בטבלה ,כל רעל שבו עוסק העסק לרבות פסולות מסוכנות ,פסולות מסוכנות הנוצרות מהעיסוק
השוטף של העסק ,ותוצרים של הפעילות בעסק שהם רעלים.
כל שינוי בטבלת הדיווח (התוספת הראשונה) מחייב עדכון ההיתר .על שינוי כאמור יש לשלוח בקשה מראש
ובכתב לממונה ,על גבי אותו פורמט ובמספור עוקב מהטבלה אשר אושרה ומהווה חלק מהיתר הרעלים.
העדכון יבוצע על ידי הממונה בלבד .יצוין בזאת ,כי שינויים משמעותיים מבחינת השפעה על האדם
והסביבה ,עלולים לחייב הגשת בקשה חדשה להיתר רעלים חדש.
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לנוחותכם ,להלן דוגמא למילוי התוספת הראשונה .יודגש ,כי הבקשה להיתר וטבלת הדיווח על הרעלים
(התוספת הראשונה) המצורפת אליה מהוות ,לאחר חתימת הממונה ,חלק בלתי נפרד מהיתר הרעלים.

דוגמא לטופס דיווח על הרעלים המבוקשים לעיסוק (תוספת ראשונה להיתר
רעלים) ודיווח על אחסון וצריכת חומ"ס בהתאם לחוק הג"א
שם מחזיק  /מפעל___________________ :
מ
ס
'

1

2

3

4

5

6

שם החומר וריכוזו

מס' מזהה

CAS
7726-956

או"מ
1744
חמ"ס
22

()3

מכס
20.01-30

או"מ
1219

67- CAS
63-0

חמ"ס
283

()3

מכס
29.05-12

או"מ
1066

CAS
379-772

קבוצו
ת
סיכון

קוד
י
חירו
ם

סוג
אריזה
מצב
()5
צבירה

()1

מס' מחזיק בפיקוד העורף________ :
מס' היתר רעלים________ :
מש
קל
יח'
אריז
ה

בקבוק

Bromine
6.1.8

2X
E

נוזל

1
ק"ג

שיטת
()2
איחסון

כמות
מרבית
מבוקש
ת
להחזקה
(ק"ג)

תנאים
סטנדרטיים
N.T.P

כמות
מרבית
מאושר
ת
להחזקה
(( )4ק"ג)

חמ"ס
או"מ
1760

CAS

 20ק"ג

2.2
Special Acids
mixture SAM

חמ"ס
0
או"מ

CAS
7647-010

200
ק"ג

60
ק"ג

בלחץ גבוה

1000
ק"ג

 10,000ק"

גליל לחץ

Nitrogen

()3

מכס

2I

8

4W

Hydrochloric
Acid 20%

()3

חמ"ס

מכס

או"מ

CAS
7664-939

Sulfuric Acid
40%

()3

חמ"ס

מכס

או"מ

CAS
()3

7

חמ"ס

מכס

8

או"מ:
1005

:CAS
7664-417

חמ"ס

3

2Y
E

נוזל

()3

מכס

מכס

Isopropyl
Alcohol

(ק"ג)

 200ק"ג

ד ו ג מ א
חבית

תנאים
סטנדרטיים
N.T.P

כמות
שנתית
משוערת
להחזקה

THINNER 21
xylene – 80%
– ethylbenzene
20%

3

3Y
E

ג'ריקנים
נוזל

18
ק"ג

תנאים
סטנדרטיים
N.T.P

אמוניה אל מימית *
2.3

2P
E

מערכת
קירור

()3

 3.6טון

 360ק"ג

( 1100
1000
למערכת +
100
תוספת)

( 1100
1000
למערכת
100 +
תוספת)

טופס זה לאחר חתימת הממונה מהווה נספח להיתר הרעלים ,אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו.
( ) 1חבית ,פח ,מיכל וכד' (אם מופיע במס' סוגי אריזה יש לציין בשורה נפרדת).
( )2בתמיסה ,בקירור ,דחוס ,בתנאים סטנדרטיים וכד'.
( )3רק יבואנים ימלאו שדה זה.
( )4שדה זה ימולא ע''י המשרד להגנ"ס .לפיקוד העורף יועבר הטופס כששדה זה מלא ומאושר.
( )5נוזל ,גז בלחץ ,גז מונזל ,גז ,מוצק
( ) 6במערכות סגורות כגון מערכות קירור באמצעות אמוניה ,כמות הרעלים המבוקשת להחזקה והכמות השנתית המשוערת להחזקה
תתחשב בכמות הרעלים הנדרשת להוספה למערכת ועל פי השיעור המירבי כמפורט בתנאים להיתר.

הצהרה :אני מצהיר שכל הפרטים בטופס זה מלאים ,נכונים ומדויקים.
תאריך

שם פרטי ומשפחה

חתימת בעל היתר הרעלים
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מס' ת"ז

 .6רישיון עסק
בסעיף זה יש לציין את מס' רשיון העסק .במידה וישנם תנאים מיוחדים לרשיון העסק ,נא לציין זאת.
כמו כן במידה ואין רשיון עסק ,יש לפרט את הסיבות לכך .יצוין ,כי בהתאם לחוק עסק למכירת רעלים
חייב ברישיון עסק.
 .7תצהיר
בעל היתר הרעלים יחתום על תצהיר המאשר את אמיתות הנתונים המפורטים בבקשה להיתר רעלים
והתוספת הראשונה לבקשה .התצהיר ייחתם בפני עורך דין .וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
 בעת הגשת הבקשה להיתר רעלים לראשונה.
 בכל חידוש של היתר רעלים.
 בעת החלפת בעל היתר הרעלים.
 .6תנאים בהיתר רעלים
היתר רעלים כולל תנאים .התנאים יכולים להיות תנאים כלליים ,תנאים סקטוריאליים ותנאים ספציפיים
לעסק מסוים ,זאת בהתאם לחוק ולשם הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור.
 .7פסולת מסוכנת
חלה חובה לספק מידע אודות הפסולת המסוכנת הנוצרת בעסק בטופס הצהרה לפסולת מסוכנת .מידע
בדבר פסולת מסוכנת מהווה חלק משקולי הממונה במתן היתר הרעלים ואי העברת המידע במלואו יגרום
לעיכוב במתן ההיתר.
עוסק שאינו מיצר פסולת מסוכנת יציין זאת על גבי הטבלה ויחתום על הנספח גם במקרה זה.
 .8אגרה
יש לשלם את שובר האגרה ולשלחו חתום עם הטפסים המלאים והחתומים .גובה האגרה נקבע על פי סיווג
המפעל כקבוע בתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) ,התשס"ג  .2003 -יש
לוודא עם המחוז מהו הסיווג המתאים למפעל טרם התשלום .במפעלים חדשים ,יידרש לעיתים סיור
לצורך קביעת הסיווג.
כאשר מדובר על חידוש היתר ,ניתן לשלם את אגרת היתר הרעלים גם בשרת התשלומים באינטרנט
בכתובתhttp://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=168 :
יש לצרף את אישור תשלום האגרה לטפסי ההיתר.
יצוין ,כי אין בתשלום האגרה משום אישור לקבלת ההיתר.
 .9היתר רעלים לאחר אישור הממונה ,יכלול את המסמכים והפרטים הבאים :
.1
.2
.3
.4

עמוד פתיחה.
טבלת הרעלים המאושרים לעיסוק (התוספת הראשונה) עם חתימת הממונה.
תנאים כלליים ,תנאים סקטוריאליים ותנאים ספציפיים.
כל הפרטים והמסמכים כפי שהוגשו בבקשה לקבלת היתר הרעלים.
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