
 
 א. הגדרות

 
לרבות אחד או יותר מאלה: א. בעל העסק; ב. המחזיק בעסק; ג. בעל רשיון העסק;  -"בעל העסק" 

 ד. האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;
 

עסק לתיקון תקרים, החלפת צמיגים, אבובים ופנימיות של גלגלי רכב, שפרטיו   -"העסק" 
 מופיעים לעיל; 

 
  , שהוסמך כנותן האישור לפי החוק צפון עובד המשרד לאיכות הסביבה במחוז   -"נותן האישור" 

 
פסולת מוצקה שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים, כגון פסולת בניין,  -"פסולת יבשה" 

 גרוטאות, צמיגים ועץ מעובד, ואינה מכילה חומר מסוכן;
 

"פסולת 
 -מעורבת" 

פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים, כגון שאריות 
מזון, אריזות פלסטיק וגזם, ומקורה במשק בית, בבתי עסק, בתעשיה ובחקלאות, 

 ואינה מכילה חומר מסוכן.
 

 ב. כללי
 

 כל פעילות העסק תתבצע בשטח העסק בלבד.
 

 ב. מים ושפכים
 
 יחוברו ישירות ויוזרמו למערכת הביוב הציבורית.השפכים הסניטרים של העסק   .1

 
המים המשמשים לאיתור תקרים יסולקו אל למערכת הביוב הציבורית רק לאחר שעברו דרך   .2

 מערכת לסינון מוצקים בקוטר העולה על סנטימטר אחד.
 

 ג. פסולת מוצקה
 
ות המתקנים בעל העסק יתקין בשטח העסק מתקנים לאצירת פסולת מוצקה, ויבטיח כי כמ  .1

 ותדירות פינויים יספקו את צרכי העסק.
 

 פסולת מוצקה, למעט צמיגים, תפונה לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.  .2
 

 -משומשים צמיגים   .3
 

 :באחת מהאפשרויות הבאותצמיגים המשומשים ב  טפלבעל העסק י 3.1 
 או לחידוש צמיגים; למחזורמפעל פינוי לא. 
 הרשות המקומית; אושר על ידילמגרש איסוף צמיגים ש ישירותפינוי ב. 
 ;המורשה על פי כל דיןאו פסולת מעורבת ישירות לאתר סילוק פסולת יבשה  פינוי ג. 

 ד. לאתר פסולת מורשה באמצעות מערך האיסוף של הרשות המקומית )אם ישירות ואם   
 חלקים לפחות. 4-באמצעות קבלן( ובתנאי שהצמיג נחתך ל    
 .ליעד אחר שאושר על ידי נותן האישור ה.
 

 , באחת מהדרכים הבאות:הצמיגים המשומשים יאוחסנו בשטח העסק, עד למועד פינויים 3.2 
 קירוי אזור אחסון הצמיגים .א
 כיסוי הצמיגים .ב

 באופן שתמנע הצטברות מים בהםאחסון צמיגים מקוצצים בלבד  .ג
 

 צמיגים     300העסק יאחסן צמיגים בכמות של  3.3 
 

 לעסק יהיה אישור כיבוי אש בתוקף. 3.4 
 

בעל העסק ישמור קבלות ואישורים על פינוי צמיגים המעידים על יעד הפינוי וכמות  3.5 



הצמיגים שפונתה לכל יעד. הקבלות והאישורים ישמרו בעסק למשך פרק זמן של לפחות 
 הקבלות יוצגו בפני נותן האישור על פי דרישתו.שנה מיום פינויים. 
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