טופס מלווה לפסולת מסוכנת
 .1מס' היתר רעלים
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תוקף ההיתר

 .3טל :

 .2שם וכתובת:

פקס:

דואר אלקטרוני:

תוקף ההיתר
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 .6טל'03-9049026 :
 .7מס' היתר רעלים
של מתקן הטיפול המיועד
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(ימולא ברשימה הכוללת יותר מ 4-פסולות)
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תוקף ההיתר
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 .5שם וכתובת מוביל הפסולת המיועד (כמשמעותו ב"תקנות שירותי
הובלה ,תשס"א)" 2001-
א.ש .תעשיות אקולוגיה ישראל  2000בע"מ ,מודיעין  11פתח תקוה
דואר אלקטרוניinfo@ecology2000.co.il :
 .8שם וכתובת מתקן הטיפול המיועד

 .9תיאור הפסולת-שם ,קבוצת סיכון ומס' זיהוי

חלק א':
יצרן הפסולת

תיאור הפסולת-שם

מס'
או"ם

קבוצת
סיכון
)(1-9

 .10סוג אריזה
קוד
פעולת
חירום
()EAC

תכונת
סיכון
(H1)H14

קוד
טיפול
)(R1-13
)(D1-15

סוג

נפח

.11
מספר
אריזות

.12
סה"כ
הפסולת
משקל (טון)

א.
ב.
ג.
ד.
 .13תיאור מילולי נוסף של הפסולות (לפרט לגבי סוגי הפסולות הנ"ל):
 .14הוראות טיפול מיוחדות ומידע נוסף

חלק ב':
המוביל
מהיצרן

 .15הצהרת היצרן :הנני מצהיר בזה כי העובדות המפורטות בחלק א' בטופס נכונות ,כי הפסולת מסווגת ,ארוזה ומסומנת בהתאם
להוראות כל דין .הנני מצהיר כי שיטת הטיפול בפסולת שבמתקן הטיפול המיועד היא לפי הבדיקה שערכתיהשיטה המצמצמת באופן
מרבי את הנזקים הסביבתיים מהפסולת מבין השיטות והטכנולוגיות המקובלות והזמינות.
תאריך המשלוח
חתימה
שם אחראי רעלים
וחותמת
 .16הנני מאשר את קבלת הפסולת המסוכנת כתואר בסעיפים
 10,11,12בדקתי את האריזות  ,הן שלמות ותקינות.
שם הנהג

שם חברת הובלה:
חתימה
וחותמת

תאריך המשלוח

חלק ד':
המוביל
מתחנת מעבר
ליעד הסופי)

חלק ג':
תחנת מעבר

 .17הערות( :פירוט של סתירה ו/או אי-התאמה בין המוצהר ומה שהתקבל)
 .18אישור על קבלת הפסולת המסוכנת (למעט סעיף )17
שם ותפקיד
 .19הנני מאשר את קבלת הפסולת המסוכנת כתואר בסעיפים
 .10,11,12בדקתי את האריזות  ,הן שלמות ותקינות.

חתימה
וחותמת

תאריך קבלה

שם חברת הובלה:

שם הנהג

חתימה
וחותמת

תאריך משלוח

חלק ה':
יעד סופי

 .20הערות( :פירוט של סתירה ו/או אי-התאמה בין המוצהר ומה שהתקבל)
 .21אישור על קבלת הפסולת המסוכנת (למעט סעיף )20
שם ותפקיד
 .22סוג טיפול לפסולת זו

חתימה
וחותמת

תאריך קבלה

נספח ב  -הסבר לטופס מלווה לפסולת מסוכנת
מטרת הטופס ליצור קשר בין יצרן הפסולת ליעד הסופי וע"י כך לשמור על עקרון אחריות
יצרן "מהעריסה לקבר" .הטופס ילווה כל משלוח של פסולת מסוכנת לאורך כל מסלולה
עד ליעד הסופי.
המידע הנדרש למילוי הטופס  :פרטים על יצרן הפסולת  ,תאור הפסולת ותכונותיה  ,פעולות
שהפסולת עומדת לעבור  ,פרטים על חברת הובלה  ,פרטים על תחנת מעבר ו /או פרטים על
היעד הסופי.
מידע נוסף שנדרש :
 - Hתכונות סיכון של הפסולת המסוכנת עפ"י הדירקטיבה האירופית (טבלה א')
 - Rפעולות השבה ( )Recoveryעפ"י הדירקטיבה האירופית (טבלה ב')
 – Dפעולות סילוק ( )Disposalעפ"י הדירקטיבה האירופית (טבלה ג')

חלק א' בטופס
חלק א ' בטופס ימולא על כל פרטיו ע "י יצרן הפסולת ,ב 5-העתקים כולל מס' סידורי רץ שיקל
על זיהוי הטופס בעתיד .כולל חתימה וחותמת היצרן.

חלק ב' בטופס
המוביל מיצרן הפסולת ממלא וחותם על כל העתקים בחלק ב ' .עותק אחד ישאר אצל יצרן
הפסולת ,ושאר העותקים ילוו את הפסולת ליעד הבא:

חלק ג בטופס  -ימולא רק כאשר הפסולת עוברת דרך תחנת מעבר:
כאשר תחנת מעבר מעבירה פסולת זו ליעד הסופי  ,תחנת המעבר חותמת בחלק זה על כל
העתקיו .טופס זה ממשיך ללוות את הפסולת.
[ במקרה שתחנת מעבר ביצעה ערוב פסולות של יצרנים שונים נוצרה פסולת חדשה  .במקרה
זה תשלח תחנת מעבר את הטופס החתום בחלק ה' ליצרן הפס ולת .ותמלא טופס חדש
(כיצרן הפסולת ) שילווה את הפסולת החדשה  .במקרה זה הטופס החתום ע"י היעד הסופי
יחזור לתחנת מעבר].

חלק ד' בטופס  -ימולא רק כאשר הפסולת עוברת דרך תחנת מעבר:
המוביל השני – מתחנת המעבר ליעד הסופי  -ימלא את הפרטים ויחתום על הטופס בחלק
ד' .הטופס יעבור עם הפסולת ליעד הסופי.

חלק ה' בטופס
היעד הסופי ימלא ויחתום על הטופס בחלק ה ' .העתק הטופס החתום ע "י היעד הסופי יחזור
ליצרן הפסולת.
היעד הסופי הוא מפעל המחזור  ,הטפול (ובכללם החברה לשרותי איכ "הס) ותחנת המעבר
(כאשר תחנת המעבר מערבת פסולת זו).
כל גורם במסלול הפסולת (יצרן ,מובילים ,תחנת מעבר ויעד סופי) ישמור העתק מהטופס.

