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אני מתקי תקנות , 1961א" לחוק למניעת מפגעי התשכ18 ו7, 5תוק סמכותי לפי סעיפי ב

 :אלה

 

 גדרותה

 בתקנות אלה  .1

 ;פסולת  מקו המשמש לפינוי ולסילוק" אתר"או " אתר לסילוק פסולת"

 ;פה כתוצאה מהצתה או התלקחות שרי" בעירה"

 ; חומר המשמש או המיועד לשמש לכיסוי פסולת המסולקת באתר לסילוק פסולת" חומר כיסוי"

ובלבד שה ניתני להידוק ונקיי , כורכר וכיוצא באלה, עפר, חול,  אדמה" חומר", עני זהל

 ;מפסולת

 : כל אחד מאלה" מפעיל"

 ; לסילוק פסולתרבעל את )1(

 ;חזיק אתר לסילוק פסולתמ )2(

 ;מנהל אתר לסילוק פסולת או מי שמפקח על תפעולו )3(

פסולת , פסולת צמחי, לרבות פסולת ביתית, זבל וגרוטאות מכל סוג וצורה,  אשפה" פסולת"

 .בתעשיה או בחקלאות, מלאכהבית, עסקבעלי חיי ופסולת שמקורה בבית

 

 לתי סביריביהו אויר וריח ז

אבק וכיוצא באלה הנפלטי מבעירת פסולת באתר לסילוק פסולת ה , אדי, זיג, עש .2

 .זיהו אויר בלתי סביר הגור ריח בלתי סביר

 

 קיטת אמצעינ

מפעיל אתר לסילוק פסולת יתחזק את האתר ויפעילו באופ שימנע זיהו אויר וריח  2)א( .3

למניעת זיהו אויר וריח בלתי ,  הדרושי לפי תקנות אלהיט אמצעבלתי סבירי מהאתר וינקו

 .סבירי

 

 יסור העברת פסולתא

וינקוט כל אמצעי סביר , ולא יתיר לאחר להבעיר כאמור, מפעיל לא יבעיר פסולת באתר .4

 .ויעיל למניעת בעירה של פסולת באתר



 

 יבוי בעירהכ

עיל מיד אמצעי יעילי פקוט המינ, אירעה בעירה בפסולת באתר לסילוק פסולת .5

 .ומתאימי לכיבויה

 

 יסוי הפסולת בחומר כיסויכ

מפעיל ינקוט כל אמצעי הדרושי לכיסוי יומיומי מהודק של כל הפסולת באתר  )א( .6

 . סנטימטרי15באמצעות חומר כיסוי בשכבה שעוביה לא יפחת מ

 קת המפעיל יחזיק ברשותו בכל עת חומר כיסוי בכמות מספ )ב(

בכמות שתספיק לתקופת עבודה של , לכיסוי יומיומי שוט של הפסולת )1(

 ;שבועיי לפחות באתר

 .לצור הפסקת בעירה שאירעה באתר )2(

 

 יוד מכניצ

לצור הפעלה תקינה של אתר לסילוק פסולת וכיבוי בעירה בו יהיה למפעיל ציוד מכני  .7

 . פי הוראתולע, אחרבי ברשותו ובי ברשות , מתאי וזמי בכל עת

 

 ופ השלכת פסולת באתר לסילוק פסולתא

מפעיל יקבע את שעות העבודה וסדרי העבודה באתר לסילוק פסולת ויודיע על כ  )א( .8

 .לכל המשתמשי באתר

לא ישלי אד פסולת ולא ירשה מפעיל לאחר להשלי פסולת בתחו אתר לסילוק  )ב(

 .ה באתרדת העבואלא במקו שנקבע לכ ובשעו, פסולת

 

 גידור ושילוט, ער כניסהש

 מפעיל יתקי  )א( .9

ויסדיר את פתיחת השער מידי יו ע תחילת שעות , שער בכניסה לאתר )1(

 ;העבודה באתר ואת נעילתו בסיו כל יו עבודה

והכנסה והוצאה של פסולת , למניעת כניסה או יציאה של אנשי, גדר לאתר )2(

 ;שלא דר שער הכניסה

ש : שבו יפורטו באופ ברור וקריא, לט במקו בולט לעי ליד שער הכניסהש )3(

 ;מענו ומספר הטלפו שלו, ש מפעילו, שעות העבודה בו, האתר

אסור "שעליה כתוב באופ בולט לעי , באתר וסביבו, שלטי במספר סביר )4(

 " העבריי ייענשלהבעיר אש 



בכל עת במצב תקי ויתק , השלטי כאמורו הגדר ,מפעיל יחזיק את שער הכניסה )ב(

 .בלאי או נזק שנגרמו בה, בכל ההקד כל פגיעה

 

 והל להפסקת בעירהנ

לרבות קביעת כוח האד והציוד , מפעיל יכי נוהלי ואמצעי להפסקת בעירה באתר .10

 ית ולימנהלי כאמור יכי המפעיל לשעות העבודה הרגילות של האתר ולשעו: ואופ הפעלת

 .שבה האתר אינו מופעל

 

 ייגס

 לא יחולו על אתר המשמש תחנת מעבר לשינוע פסולת לש 10 ו7, 6הוראות תקנות  .11

 .סילוקה באתר אחר לסילוק פסולת

 

 ונשיע

 . מאסר ששה חדשי או קנסדינו , העובר על הוראות תקנות אלה .12

 

 חילהת

 .מ פרסותחילת של תקנות אלה ששה חדשי מיו .13

 

 

 )1989 באוקטובר 26( "ז בתשרי התש"כ

 

 רוני מילוא  

 השר לאיכות הסביבה 
                                                 

 .386' עמ, )22.2.1990( "התש, 5250ת "ק 1
 ).ב(במקור אי תקנת משנה  2


