
 

 

 

 1993/1ג"התשנ, )שמ, משומש(קנות מניעת מפגעי" ת
 

 לחוק רישוי 10סעי, , /1961א"התשכ,  לחוק מניעת מפגעי"/18 ו7תוק, סמכותי לפי סעיפי" ב

לאחר התייעצות ע" מועצת המי" , לחוק המי") 2)(א( ד20וסעי, , /1968ח"התשכ, עסקי"

 :אני מתקי9 תקנות אלה, ובהתייעצות ע" שר הבריאות

 

 גדרותה

 /בתקנות אלה  .1

 המפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית ובפסולת חמרי" מסוכני" /" אתר הפסולת הרעילה"

 ;שברמת חובב שבנגב

ההופכו לשמ9 מחודש והפועל בהתא" ,  מיתק9 שבו נית9 טיפול לשמ9 משומש/" מיתק9 מיחזור"

 ;להוראות כל די9

 : כל אחד מאלה/" מחלי, שמני""

 ;) מוכר שמ9/להל9 (חנת סיכה תו מוס> א )1(

בידוד וכיוצא , לצרכי סיכה,  ליטרי" בחודש/20משתמש בשמ9 בכמות של יותר מ )2(

, מדחס, ממסרה, מערכת הידראולית, שנאי, מכונה, כלי טיס, כלי שיט, בכלי רכב, באלה

 ;) משתמש בשמ9/להל9 (טורבינה וכיוצא באלה והמבצע החלפת שמני" עצמית 

 /להל9 ( ליטרי" בחודש והמבצע החלפת שמ9 עצמית 20שמ9 בכמויות של עד צרכ9  )3(

 ;)צרכ9 שמ9

בידוד , שנועד לשמש לצור> סיכה,  שמ9 שזוקק מנפט גולמי או שיוצר באופ9 סינתטי/" שמ9"

 ;וכיוצא באלה

או תהלי> אחר הוא , זיקוק, שיקוע, ניקוי,  שמ9 משומש שכתוצאה מתהלי> סינו9/" שמ9 מחודש"

 ;המאפשר שימוש מחודש בו כשמ9, יכות בהתא" לתק9בא

כתוצאה , בידוד וכיוצא באלה,  שמ9 שנעשה בלתי ראוי לשימוש לצרכי סיכה/" שמ9 משומש"

 .ולרבות שאריות שמ9 שנאגרו במסנ9 משומש, טלטול או סיבה דומה אחרת, אחסנה, משימוש

 

 יסורי"א

לא , מירה על איכות נאותה של הסביבהזיהו" מקורות מי" וש, לש" מניעת זיהו" אוויר .2

, לא ישרו, ולא יסלק שמ9 משומש שברשותו ולא יאפשר לאחר לעשות כ9, ישפו> מחלי, שמני"

 .אלא באופ9 שנקבע בתקנות אלה

 

 צבת מיתקני איסו4ה

 :מחלי, שמני" יציב מיתק9 לאיסו, שמ9 משומש לפי הוראות אלה )א( .3



 

 

9 האיסו, יסומ9 באמצעות שלט גלוי קיתמ;  ליד עמדת מכירה/מוכר שמ9  )1(

 ;ובולט לעי9

 . במקו" שבו מתבצעת החלפת שמני"/משתמש בשמ9  )2(

יהיה ,  ליטרי"/200שלא יפחת מ, מיתק9 האיסו, יהיה בקיבול מתאי" לפי העני9 )ב(

סגור באופ9 שיצמצ" את אידוי השמ9 לסביבה ויוצב על משטח העשוי חומר בלתי מחלחל שימנע 

 ." הסביבה ויאפשר שאיבת השמ9 המשומש מתוכואת זיהו

לסלקו למיתק9 האיסו, , מוכר שמ9 יאפשר לצרכ9 שמ9 המבקש לסלק שמ9 משומש )ג(

 .שברשותו

 

 ילוק שמ, משומשס

 :מחלי, שמני" כמפורט להל9 יסלק שמ9 משומש כשהוא ארוז ומשונע כדי9 .4

הרעילה או למיתק9  לת ממיתק9 האיסו, לאתר הפסו/מוכר שמ9 או משתמש בשמ9  )1(

 ;מיחזור

 . למיתק9 איסו, שברשות מוכר שמ9 או למיתק9 מיחזור/צרכ9 שמ9  )2(

 

 מירת מסמכי"ש

מוכר שמ9 או משתמש בשמ9 יחזיק וישמור ברשותו חשבוניות רכישת שמ9 וחשבוניות או  .5

9 תעודות משלוח של אתר הפסולת הרעילה או של מיתק9 המיחזור להוכחת סילוקו של השמ

 .המשומש

 

 ונשי,ע

) 1)(א(61 ששה חודשי מאסר או קנס כאמור בסעי, /העובר על הוראות תקנות אלה דינו  .6

 .או שניה" כאחד, /1977ז"התשל, לחוק העונשי9

 

 חילהת

 .תחילת9 של תקנות אלה ששה חודשי" מיו" פרסומ9 .7

 

 )1993 ביוני 2(ג "ג בסיו9 התשנ"י

 

 יוסי שריד 

 השר לאיכות הסביבה 
                                                 

 .902' עמ, )22.6.1993(ג "התשנ, 5528ת "ק 1


