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 (2020 ספטמבר - 1עדכון )השמדה למיועד הנחיות לניהול הטיפול בקנביס ה  GWDP-IMCהנדון: 

 
 

 כללי .1

ניהול הטיפול בקנביס המיועד א ת המכילה מידע מקיף בנושהננו להביא בזאת לידיעתכם חובר

 בנושא שבנדון. המחייבות הנחיות את ה. המידע בחוברת זו  מתווה השמדהל

חלק בלתי נפרד מהסדרת והיא  יםרלוונטחוברת זו נכתבה בשיתוף מיטב המומחים ואנשי מקצוע 

 .    ולמחקר ותרפואי למטרותבקנביס  תחום השימוש

 מטרה .2

בתנאים  השמדהלהטיפול בקנביס המיועד ה נדרשות לניהול ות מידקביעת דרישות איכות ואמ

 נאותים.

 עקרונות  .3

מבוססים  השמדהלהטיפול בקנביס המיועד ניהול בעניין כלל העקרונות וההנחיות בחוברת זו, 

" של משרדנו, כל זאת Good Practiceעל הכרה בחשיבות השמירה על תנאי איכות נאותים : "

בטחת תנאים מיטביים נאותים ולטיפול הל הפצה, ניפוק ומחקר, ור,ייצריבוי, גידול, בהתייחס ל

 באמצעותו. 

 זו לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו להעביר תוכן חוברת 

 בכבוד רב, 

  איתמר גרוטופרופ' 

 המשנה למנהל הכללי

 משרד הבריאות



 

                    
 

GWDP-IMC   השמדהלהנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד 

 17מתוך  2עמוד  2020ספטמבר : 1עדכון  155מספר הנוהל:   2018מרץ תאריך: 

 

 

 המשנה למנהל הכללי 

 משרד הבריאות

Associate Director General 

Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.

mmancal@moh.health.gov.il 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

mmancal@moh.health.gov.il 

 

 כללי .1
 קיימות זאת עם יחד .הוכחו טרם רפואיות למטרות בשימוש ובטיחותו כתרופה ויעילותו רשום תרופה, אינו אינו קנביס

 ישראל ממשלת כן על .סבלם על מסוימים ולהקל רפואיים ממצבים הסובלים לחולים לסייע עשוי שקנביס לכך עדויות

 באופן רפואי קנביס של והניפוקההשמדה  ההפצה, האריזה, הייצור, הגידול בהסדרת חשוב יעד רואים הבריאות ומשרד

 (. תרופות) רפואיים לתכשירים ביחס ייםוהק לנוהג הניתן ככל הדומה

 סם"כ המוגדר חומר הוא )להלן הפקודה(, קנביס 1973פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג  הוראות פי על

והתקנות, האמנה היחידה  הפקודה להוראות בנוסף .כדין רישיון לדבר ניתן אם אלא שימושי איסור לגביו שחל "מסוכן

 ממשלתית סוכנות של קיומה ובכלל זה ,זה לסם ייחודי ובקרה פיקוח משטר קובעת 1961שנת לסמים נרקוטיים" מ

ואשר מחויבת במעורבות משמעותית בכל הנוגע לגידולי הצמח בתחומי מדינה שמתירה גידול  הנושא להסדרת האחראית

 .שכזה

 ת".ממשלתי סוכנות" מששמ רפואי )יק"ר( לקנביס היחידה -ת הבריאו משרד , 3609 הממשלה החלטת פי על

 להסדרת תחום הקנביס לשימוש רפואי ולמחקר, פרסם משרד,  26.09.2016מיום  1587החלטת הממשלה בהתאם ל

 המידה ואמות ההוראות, ובו הנהלים, IMC-Cannacopeia)המסמכים הרשמיים ) אוסף את המשרד באתר הבריאות

 תה.ברמת איכות נאו רפואי הקנביס לשימוש בתחומי לעיסוק

מחויב ברישיונות מתאימים מאת ה"מנהל", כהגדרתו ובכלל זה השמדה של קנביס, כל עיסוק או מגע בקנביס בארץ, 

קנביס היא של מנכ"ל משרד הבריאות או של מנהל  לעיסוק שלבפקודה, ובקיום תנאיו.  הסמכות על פי הפקודה לתת רישיון 

 "מנהל"(.-היק"ר אשר הוסמך על  ידו )להלן  ה

 הנוהל מטרת .2
נדרשים העוסקים המורשים השונים בכל חוליות העיסוק של  ,IMC-Cannacopeia -בהתאם לכללי האיכות במסגרת ה

במכלי  המיועד להשמדה , שמירה של הסם המסוכן מסוג קנביסMedical Gradeשרשרת האספקה למוצרי קנביס ברמת 

 בהתאם וכמפורט בהנחיות הרלוונטיות של עיסוק הרשייעודיים להשמדה ושליחתם לאתר מיועד לצורך השמדה מו אצירה

 .153 -ו 152, 151, 150על פי חוזרי המשנה למנכ"ל משרד הבריאות מספר  בקנביס

המיועד להשמדה )להלן קנביס של  אחסון הטיפול המקדים, האופן  להסדרתהנחיות אלה באות לפרט את הדרישות והכללים 

ותהליך  ככל שהקמ"ל )אתר השמדה( למתקן הטיפול הסופי לצורך השמדה )שינוע( היווצרותה, אופן העברתה אתרבל( "קמ

 ההשמדה.

 אלא בהתאם להנחיות נוהל זה. לא יושמד קנביס ולא יוחזק קנביס מיועד להשמדה אצל כל עוסק שהוא, 

נית שניתנה על ידי בכל הנוגע להשמדת קנביס, במקרה בו האמור בנוהל זה, או בהנחיה, כללית או פרט –עדיפות נוהל זה 

היק"ר או תינתן על ידה בעתיד, תסתור נוהל אחר )בכלל זה נוהל אחר של היק"ר שאינו ייעודי לנושא ההשמדה(, האמור 
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תחול  –בנוהל זה או בהנחיית היק"ר יחול. במקרה של סתירה בין נוהל זה לבין הנחיה פרטנית שניתנה בכתב מאת היק"ר 

 הנחיית היק"ר.

 הגדרות .3

אחראי מטעמו על יישום הדרישות ואיש קשר למתן כשמש ל עובד מטעם אתר העיסוק אשר מונה ל" :"קמ "אחראי .3.1

 דיווחים ליק"ר.

אבטחת שרשרת האספקה של ) 150 חוזר המשנה למנכ"ל מס':: אישור לעמידה בדרישות  "IMC-GSP""אישור  .3.2

 (.קנביס לשימוש רפואי

  .רפואי סקנבי למוצרי נאותים הפצה איבתנ עמידה על הניתן אישור : "IMC-GDPאישור " .3.3

 .כלי הרכב והאמצעים המיועדים לשינוע קנביס "אמצעי שינוע" : .3.4

 רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים. יבעלע"י  בקנביס מקום בו מתנהל עיסוק :"אתר"  .3.5

לעיסוק בקנביס, ם בעל רישיונות תקפיאתר מורשה על פי הנחיות נוהל זה להשמדה של קנביס  "אתר השמדה" : .3.6

 לפי פקודת הסמים המסוכנים.

 חיתוך קנביס בתצורה צמחית לחלקים קטנים. "גריסה" : .3.7

 .1973 – פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג : או "פקודת הסמים המסוכנים" "הפקודה" .3.8

המיועד  עוסק כהגדרתו בנוהל זה המייצר או מאחסן קנביס ל" או "אתר היווצרות קמ"ל" :""יצרן קמ .3.9

 להשמדה.

 .היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות  "יק"ר"  : .3.10

חוזר המשנה למנכ"ל –נוהל משרד הבריאות מי שמונה לתפקיד זה בהתאם לאמות מידה כמפורט ב "מנב"ט" : .3.11

ואשר אחראי לוודא קיום הדרישות שבאישור  (אבטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי) 150 מס':

 האבטחה.

מנכ"ל משרד הבריאות, מנהל היק"ר או מי שהוסמך על ידי מנכ"ל משרד הבריאות בכתב לתת  " :"מנהל .3.12

 .לעיסוק בקנביס למטרות רפואיות רישיונות

 ות למילוי הדרישותבאחרי נושאעניין לניהול כללי של "אתר" ועובד שימונה ע"י בעלי ה "מנהל האתר" : .3.13

 מנהלי העוסק על מנהל ה"אתר" כדי לגרוע מהאחריות הכוללת שלרישיון. למען הסר ספק, אין באחריות המוטלת ב

 בעלי העניין למילוי כל הדרישות, או מאחריותו של כל אחד מהעובדים לעמוד בדרישות ספציפיות.ו

 בעל רישיון מאת ה"מנהל" לשינוע קנביס. "משנע" : .3.14
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 -חוק אויר נקי התשס"ח דרישות העומד ב, ואתר כילוי אשר נמצא בתוך או מתקן שריפה  : "מתקן השמדה קטן" .3.15

בתוספת  5.1בסעיף ושאינו חייב בהיתר כ"מתקן פליטה טעון היתר" כאמור בחוק ובכלל זה מתקן כאמור ,  2008

 השלישית לחוק.

עובדי מבקש הרישיון או מי מטעמו שיעבדו בפועל ב"אתר" ובכלל זה כל עובדי האתר, משנעים,  "עובדים" : .3.16

דים, עובדים זמניים וכל עובד או קבלן משנה שיעסוק בתחום ובכלל זה נכנסים באופן צוות האבטחה, בעלי תפקי

 בפועל ל"אתר", בין אם יבוא במגע עם הסם ובין אם לא. נכנסאינו  עובד גם אםפעמי, לרבות -חד

 ו/או למחקר. רפואי לשימוש קנביסה מהיק"ר לעיסוק בתחוםרישיון  בעל : "עוסק" .3.17

עשית על פי רישיון והקשורה במגע עם קנביס ובכלל זה: גידול, ייצור, הפקה, עיבוד, כל פעולה הנ "עיסוק"  : .3.18

קנביס  של קנביס או מוצרי –, החזקה, סחר, הספקה, שינוע, ניפוק, יבוא, יצוא, השמדה אריזהבדיקה, הכנה, 

 ולמעט שימוש עצמי למטרות רפואיות או מחקר על פי רישיון.

בנוהל זה, הפועל כגוף עצמאי בלתי תלוי או מטעמו של אתר ההשמדה, בעל משנע כהגדרתו  "קבלן פינוי" : .3.19

מאתר היווצרותו ואל אתר ההשמדה  וי ושינוע של קמ"לרישיון שינוע מהיק"ר, המורשה על פי כל דין לפינ

 הייעודי.

 .מספר זיהוי ייחודי לעוסק הקנביס שיונפק ע"י היק"ר " :עוסק קוד" .3.20

 דה.קנביס המיועד להשמ ל"  :""קמ .3.21

 .כל חלקי צמח הקנביס וכל מוצר המיוצר מהצמח ולמעט שמן המופק מזרעיו  "קנביס" : .3.22

 היתר בכתב שניתן מאת ה"מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים.  "רישיון" : .3.23

 פעולת העברת קנביס או מוצריו מנקודה לנקודה ברישיון.   "שינוע" : .3.24

mailto:mmancal@moh.health.gov.il


 

                    
 

GWDP-IMC   השמדהלהנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד 

 17מתוך  5עמוד  2020ספטמבר : 1עדכון  155מספר הנוהל:   2018מרץ תאריך: 

 

 

 המשנה למנהל הכללי 

 משרד הבריאות

Associate Director General 

Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.

mmancal@moh.health.gov.il 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

mmancal@moh.health.gov.il 

 

 לאתר השמדה של קנביסדרישות וכללים תנאים,  .4
יק"ר  - סוכנות ישראלית ממשלתית לקנביס רפואי -קובע את דרישות משרד הבריאות  ,כהגדרתו בנוהל זהה פרק ז .4.1

 על השמדתו.אישור מתן ומעוסק מורשה, תהליך השמדתו  קבלת סם מסוכן מסוג קנביסלפעילויות של  ,מאתר השמדה

 ק"ר את תנאיו המעודכנים.לפי שיקול דעת היק"ר, ניתן יהיה לעדכן את תנאי פרק זה ולפרסם באתר הי .4.2

 .תישראלי או בבעלות יהיה תאגיד ישראליאתר ההשמדה  .4.3

המותר להקמת אתר שכזה בהתאם לדיני התכנון  באזורמוקם שיון עיסוק בקנביס, וייבעל ראתר ההשמדה יהיה  .4.4

שבאתר מקור  ובכלל זה היתר הנדרש ע"פ חוק אויר נקי, ככל ולאחר קבלת היתרים ורישיונות על פי כל דין והבניה,

 פליטה טעון היתר.

ניתן יהיה להגיש  ,למרות האמור לעיליכלול מתקן תרמי לשריפת הקמ"ל.  ( או ריבוי )שלא בחוות גידול אתר השמדה .4.5

בקשה לביצוע תהליך השמדה שונה משריפה במתקן תרמי ובלבד שהוכחה בטיחות ויעילות התהליך, כתנאי מקדים 

ראיות העוסק להגיש בקשה מסודרת, המפרטת את התהליך חישור היק"ר לכך, באלאישור היק"ר. על מנת לקבל את א

 ותוצאות בדיקת ההתכנות לביצוע התהליך, טרם יאושר ביצוע התהליך המבוקש כקבע.

 .2008 - לפי חוק אוויר נקי התשס"ח הנדרש פליטהלרבות היתר היתר כל אתר השמדה יחזיק ב .4.6

אושר על פי כל דין וברישיון עסק תקף ויעמוד בתנאיהם. אתר ההשמדה אתר ההשמדה יחזיק בהיתר רעלים תקף המ .4.7

 או מערכת איכות דומה.  9001ISOיהיה בעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י 

, יחזיק בכל עת רישיון תקף לפי פקודת הסמים ע( והשמדה של קמ"לאתר השמדה המורשה להחזקה, פינוי )שינו .4.8

 יק"ר לעיסוקים אלו.שניתן על ידי ה -המסוכנים 

ימי עבודה לפני תום תקופת הרישיון, בקשה  60באחריות מנהל אתר ההשמדה לדאוג להגיש מבעוד מועד, ולא יאוחר  .4.9

 לחידוש הרישיון ככל שברצונו להמשיך ולפעול בתחום הקנביס או מוצרי הקנביס.

חומרים מסוכנים לסביבה: לאוויר,  מנהל אתר השמדה חייב לתפעל ולהחזיק את העסק שברשותו, כך שתימנע פליטת .4.10

 למקורות מים, לקרקע ולשפכים, בהתאם לדרישות החוקים והתקנות הרלוונטיים.

ובחומרים המסוכנים המעורבים בתהליך ההשמדה  שים לטיפול בקמ"למנהל אתר השמדה ינקוט בכל האמצעים הדרו .4.11

 the best available economically)בעסקו, לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות והישימות כלכלית  

achievable technology( ובכפוף להוראות היצרן ולגיליונות הבטיחות )MSDS לרבות אמצעים למניעת ,)

 תקריות ולטיפול בהן.

 ל לא תגרום מטרדי ריח."מנהל אתר השמדה ינקוט בכל האמצעים הדרושים לכך שפעילות ההשמדה של קמ .4.12

אשר יהיה אחראי מטעמו על יישום הדרישות ואיש ל, "כאחראי קמד בחברה שישמש ימנה עובמנהל אתר ההשמדה  .4.13

 קשר למתן דיווחים ליק"ר. 
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שיהיה זמין להערכה לפי  בנוהל זה,יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות  אתר ההשמדה .4.14

 בקשת היק"ר. 

השמדה של קנביס נחיות והדרישות ביחס לאת העדכונים, הה ואחראי להעביר ללקוחותייהיה  אתר ההשמדה .4.15

 המפורסמות על ידי היק"ר מעת לעת.

 ותנאי נוהל זה. הרישיון בתנאי עמידהוזאת בנוסף ל דין כל בהוראות בעמידהמנהל אתר השמדה מחויב  .4.16

 

 באתר עיסוק מתקן השמדה קטןהפעלת לדרישות וכללים תנאים,  .5
אשר ממוקם באתר עיסוק בקנביס מסוג לת מתקן השמדה קטן והכללים להפע דרישותהתנאים, הקובע את פרק זה  .5.1

 חוות גידול או ריבוי בלבד.

 יפנה בקשה ליק"ר על כך ויהיה חייב בעמידה בכל המפורט בפרק זה.  ן השמדה קטןעוסק המבקש להפעיל מתק .5.2

שאינה נדרשת ותנוהל בו פסולת בכמות , ק"ג לשעה 415 יהיה בעל יכולת שריפה שלא תעלה על ,קטן מתקן השמדה .5.3

 ., תוספת שלישית(2008 – ס"חתשה)בהיתר על פי חוק אויר נקי 

בקשה ליק"ר גיש י ,שיון עיסוק בקנביסימהיק"ר להקמת מתקן השמדה קטן באתר בעל ר אישור עוסק המבקש לקבל .5.4

 :את כל המפורט להלן הכוללת

, למתקן ולמקום ותצורת ריט הצבה בשטח, תשתיות פיזיותס)ת מתקן ההשמדה הקטן בתחומי האתרמיקום  .5.4.1

 .אחסון האנרגיה(

 הצהרת יועץ בטיחות על קיום נהלי בטיחות מתאימים למתקן ההשמדה הקטן. .5.4.2

 .לשעה מקסימלישריפה  הספקכולל  ,ונתונים טכניים מתקןהדגם , של מתקן השריפה שם היצרן .5.4.3

  .יש לעשות שימוש בדלק תקני בלבד סונו,חואופן א הדלק שישמש לשריפה .5.4.4

בעל רישום בפנקס , מוכר ממוסד אקדמאי בעל הסמכה בהנדסת הסביבה -קרי ,נדס מורשהמהאישור  .5.4.5

שנים בפרויקטים בתחום איכות הסביבה, טיפול בפסולת, וטיפול  5המהנדסים ובעל ניסיון מקצועי מוכח של 

 בדרישות. עמידת המתקן על –ומניעת זיהום אויר 

, אשר יהיה אחראי על 5.4.5 ס מורשה כאמור בסעיףמהנד עם בכל עת על העוסק, להיקשר ולהיות קשור .5.4.6

, ביצוע דיגומי הפעלה, עמידתם בתקינה ותפעול והפעלתו מתקן ההשמדה הקטןהקמת  מקצועי שלהפיקוח ה

 .והבטיחות וכללי האיכות, ואחזקת מתקן ההשמדה הקטן בהתאם להוראות כל דין

 : תנאים אלהב המתקן השריפ יצרןעמידתו של  על ולהצהירלבחון  מהנדסהעל  .5.4.7

 :ת פסולתמתקני שריפתחום ייצור בשנים  5בעל ניסיון של   (1)

מתקני שריפה לפסולת כדוגמת גזם  30מכירה לפחות ביניהם מתקני שריפה  500 לפחות של הרימכ  (2)

 .חקלאי
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 .ניסיון במתקני שריפת פסולת מסוכנת  (3)

 :כפי שיעודכן TA Luft 2002לפי תקן  העדכניים המרבייםבערכי הפליטה  עומד מתקן השריפה (4)

-http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/EmissionReducing/Pages/Small

ediumFactory.aspx#GovXParagraphTitle2M 

 : כיום כים אלוער

  ,מ"ג/ מק"ת 50 - חלקיקים

 ,מ"ג/ מק"ת 10 -חומרים אורגניים

 CO 250 מ"ג/ מק"ת, 

Nox 500 מ"ג/ מק"ת, 

 Sox 200 מ"ג/ מק"ת). 

פסולת מעורבת ל) ןשנערכו ע"י היצר דיגומיםבהתאם ל ממתקן השריפה פלטיהצפויים לה ערכי הפליטה (5)

  .ביס(קנ גזםאו  ובאו חומר צמחי רט

 .ISO 9001בתקן  ייצרן מתקן השריפהעמידה של  (6)

ורק לאחר  , השמדה קטןמתקן  היק"ר להקמתאישור  נמצא כי הבקשה עומדת בכל הדרישות ייתן לעוסק .5.4.8

 יקים העוסק את המתקן ע"פ התוכניות.קבלת אישור זה , 

 תום על הבקשה, ובו הצהרה כי: הח המורשהליק"ר אישור מהמהנדס  העוסקיגיש , המתקן הפעלתטרם   .5.4.9

 .על פי התוכניותהוקם מתקן ההשמדה הקטן  (1)

ע"י הרשות  מוסמכתישראלית דיגום אויר תקינות ארובות ממעבדת  הארובות תקינות ע"פ תוצאות דו"ח (2)

 .להסמכת מעבדות

בזמן עבודה בקיבולת שריפה מקסימלית  ,המיועד שמדה הקטןהבמתקן ה דיגומי פליטות שלושהבוצעו  (3)

בכדי  ע"י הרשות להסמכת מעבדות מוסמכתישראלית ע"י מעבדת דיגום אויר  של המתקן. הדיגום יבוצע

   בערכי הפליטה. העמידה של המתקןלהוכיח את 

בצע התחיל לניתן ל, וקבלת אישור מהמהנדס המורשה רצופיםדיגומים תקינים  לושהרק לאחר ש (4)

  .זה השמדת קמ"ל תוך הקפדה על ההנחיות בנוהל

רשאי , ליק"ר 5.4.9אמור בסעיף האישור ה והגשת חר קבלת אישור הפעלה שוטפת מהמהנדס המורשהלא .5.4.10

 העוסק להפעיל את מתקן ההשמדה הקטן באתר, בהתניות הבאות:

שנים  3של הפליטות מהמתקן מידי שנה. תוצאות האנליזות ישמרו לתקופה של  מים עיתייםדיגו יבוצעו (1)

פי הוראות  לעפליטה, מנהל האתר יבצע תיקון מידי של התקלה של חריגה בערכי ה במקרה לפחות.

 דיגום חוזר.  , ויבצעהמהנדס המורשה
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)קרי, דיגום שנתי בו נמצאה חריגה באחד או יותר מהפרמטרים בסעיף  במקרה של דיגומי הפעלה חורגים (2)

נדס המההטמעת שיפורים נדרשים בהתאם להנחיית  לפניחל איסור על הפעלת המתקן  (4) 5.4.7

   (.בזמן ביצוע הדיגום מהפעלת המתקן )לבד תוצאות תקינות של דיגום הפליטותהמורשה ולקבלת 

, אשר יהיה אחראי על 5.4.5 מהנדס מורשה כאמור בסעיף עם על העוסק, להיקשר ולהיות קשור בכל עת (3)

עול , ביצוע דיגומי הפעלה, עמידתם בתקינה ותפהפיקוח המקצועי על הפעלת מתקן ההשמדה הקטן

 והבטיחות. וכללי האיכות, ואחזקת מתקן ההשמדה הקטן בהתאם להוראות כל דין

לא יפחת מביקורת רבעונית בשטח ובהתאם לצורך. הביקורת תכלול דוח  ע"י המהנדס המורשההפיקוח  (4)

העוסק ישמור את  . במידה וימצאו אי התאמות יש צורך לתקנם בהתאם לדחיפות שיקבע המהנדס .סיכום

  שנים. 3 - קורת לתקופה שלא תפחת מדוחות הבי

 שיידרשו. ר ככל, וליק"ות הדוחות יהיו זמינים לביקורת בכל עת ויוצגו לגוף ההתעדה במסגרת הביקור (5)

  

 יות:אחר .6

ל, יהיה אחראי לכל הפעולות "קמ שבו נוצרבאתר בתחום הקנביס לשימוש רפואי ו/או למחקר  בעל רישיון העיסוק .6.1

ל ועמידה בתנאי האבטחה הנדרשים, עד לקליטתו על ידי הגוף משנע "מקדים בקמל, טיפול "החל מאחסון קמ

הקמ"ל כמפורט שבו נוצר או עד להשמדתו הסופית באם מתבצעת ע"י השמדה עצמאית באתר  ל ברישיון"הקמ

 בנוהל זה.

האבטחה , ככל שאינו חלק ממערך אתר ההשמדה, יהיה אחראי לכל הפעולות ועמידה בתנאי השינוע רישיוןבעל  .6.2

 ל ועד לקליטתו באתר ההשמדה המיועד.", מאתר היווצרות קממסגרת תהליך השינוע של הקמ"לב

ל החל מרגע פינוי ", יהיה אחראי לכל הפעולות הנוגעות לקמבעל רישיון ההפעלה של אתר ההשמדה של הקמ"ל .6.3

ההשמדה ועד  ל ע"י משנע מטעמו ו/או קליטתו באתר ההשמדה מגוף משנע שאינו חלק ממערך אתר"הקמ

 להשמדתו הסופית.
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 העוסק המייצר קמ"לניהול הפעילות על ידי  .7
אשר יהיה אחראי מטעמו על יישום הדרישות ל, "כאחראי קמימנה עובד בחברה שישמש מנהל האתר המייצר קמ"ל  .7.1

 ואיש קשר למתן דיווחים ליק"ר. 

שיהיה זמין להערכה לפי  בפרק זה,טות יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפור ל"אתר המייצר קמ .7.2

 בקשת היק"ר. 

 אחסון קנביס המיועד להשמדה   .7.3

או "טכניבוקס אטום  1120"דולב" בגודל סטנדרט  כדוגמתים אצירה ייעודי מכליל ירוכז וישמר בתוך "קמ .7.3.1

C-300" ,נים, ממוספרים מסומ ,)להלן "מכלי אצירה"( מכסה בעל אפשרות נעילה ע"י אזיקון בעלי

שלא ניתן לפתיחה )"פלומבה"(, כך שבכל מקרה של  ומזוהה, והניתנים לאטימה הרמטית עם סגר מיוחד

ל, ניתן יהיה לדעת על כך ולתעד לצורך דיווח "בכל שלב של הטיפול בקמ מיכל אצירה ייעודי פתיחת 

 לרשויות.

 .ל עם פסולת אחרת המיועדת להשמדה מכל סוג שהוא"אין לערבב קמ .7.3.2

 במכסה תואם, המאפשר אטימה בטוחה. יםבמצב מכני תקין ומצויד יהיו מכלי האצירה .7.3.3

יעשה רק על גבי משטחים מתאימים ותקינים שתאפשר גישה בטוחה של עובדים מכלי האצירה אחסון של  .7.3.4

 מורשים ושל כלי השינוע לכל אחד מהם.

 י זה בשתי קומות בלבד.ל במשטחים המונחים זה על גב"קמ יםהמכילמכלי אצירה ניתן לאחסן  .7.3.5

ירוכזו באזור תחום, מוגדר, נפרד ממתקני האתר האחרים, משולט ונעול, אשר אליו יש גישה  מכלי האצירה .7.3.6

 מוגבלת לעובדים המורשים לעסוק בסם במגע עם הסם המסוכן בלבד.

 ל יהיה משולט עם הכיתוב "סם מסוכן להשמדה"."קממכלי האצירה לאזור האחסון של    .7.3.7

 יהיה מחומר קשיח שאינו בעיר.ל )להלן המבנה( "בו מאוחסן הקמהמבנה    .7.3.8

 המבנה יהיה מאוורר באופן טבעי או מאולץ. .7.3.9

 במבנה תותקן תאורה להתמצאות בחשכה ותאורת חירום. .7.3.10

 המבנה יעמוד בדרישות האבטחה לאחסון סם מסוכן מסוג קנביס ויאושר על ידי מנב"ט האתר. .7.3.11

 יות של שרותי כבאות והצלה.עמדות כיבוי אש תמוקמנה בהתאם להנח .7.3.12

בתוך תקופה  להשמדה הקמ"לחודשים לכל היותר, יש לפנות את  4ל לפרק זמן העולה על "אין להחזיק קמ .7.3.13

 .זו

 מנהל התפעולישמיד כמפורט לעיל,  המרביל או כאשר עבר פרק הזמן "קמעם הצטברות כמות מספקת של  .7.3.14

 ף מורשה, כאמור להלן.פינוי על ידי קבלן איסו ,יזמן של האתר את הקמ"ל או
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 טיפול מקדים בקנביס המיועד להשמדה  .7.4

 ל יהיה כלהלן:"שלבי וסדר הפעולות בטיפול המקדים בקמ .7.4.1

 שפיכה של חומר מנטרלל יטופל באמצעות ריסוס/"הקמכלי האצירה, ל לממייד לאחר הכנסתו של הקמ" (1)

גע של כל הקמ"ל עם , בכמות שתאפשר מ("חומר מנטרל")להלן  משבש פעילותחומר / חומר מקלקל/

 החומר המנטרל.

, של מכון התקנים הישראליהחומר המנטרל יהיה מסוג חומר ניקוי מסיר שומנים בעל "תו ירוק"  (2)

 "חומרי ניקוי מסירי שומנים". -  של מכון התקנים הישראלי IGTD 02והעומדים במפרט מספר 

, יחזיק מיכל אצירהש עבור כל ל יתעד וישמור רישום של החומר המנטרל בו נעשה שימו"אחראי הקמ (3)

לפינוי לאתר  המיועדמיכל אצירה כל ( של החומר, יצרף בצמוד לMSDSבגיליון מפרט הבטיחות )

 .ל"לקמ על גבי הטופס המלווה ל ויציין זאת"ש לניטרול הקמששימ MSDS -עותק של ה ,ההשמדה

  :ו/או דחיסה סהעל ידי גרי הקמ"ל, ניתן לצמצם את נפח או לאחריו הטיפול המקדים טרם .7.4.2

 תהיה תקינה ונקיה משאריות פסולת אחרת. דחיסה/יוודא שמכונת הגריסה ל"אחראי הקמ (1)

 ישמר הקמ"ל הגרוס במיכל אצירה כנ"ל. דחיסה/לאחר הגריסה (2)

טרם הטיפול המקדים לצורך תיעוד ורישום כנדרש בתחום הסמים  שקליי של קמ"ל מיכל אצירה (3)

, וכן על ידי נציג בקרת האיכות בחתימתו ימוספר ויאטם, ן בתווית סומי (,"משקל קמ"ל נטו"המסוכנים )

 יישקל לאחר הטיפול המקדים וסגירת המיכל )"משקל קמ"ל ברוטו"( ויסומן בהתאם.

על גבי מיכל האצירה תוצמד תווית סימון המפרטת את: משקל הקמ"ל, תצורת הקמ"ל, מקור הקמ"ל,  (4)

 ל המכל האטום.תאריך אטימת מיכל האצירה ומספר סידורי ש

 על ידי העוסק ,ל באתר היווצרותו"תהליך ההשמדה של קמ   .7.5

המייצרים כמות נמוכה באופן יחסי ניתן יהיה להשמיד קמ"ל באופן עצמאי ע"י העוסק באתר העיסוק באתרים  .7.5.1

  .ל"של קמ

 כאמור:ל באופן עצמאי ע"י העוסק באתר העיסוק, "באתרים אלו ניתן יהיה להשמיד קמ .7.5.2

השמדה קטן, ניתן להשמיד קמ"ל בכמות  מתבצע, גידול חקלאי ובו קיים מתקן שבהם באתרי עיסוק (1)

וצר על ידי אתר נחוק אויר נקי ובתנאי שהקמ"ל תוספת השלישית לשאינה עולה על הכמות האמורה ב

 העיסוק עצמו בלבד.

)אחד(  1באתרי עיסוק מסוג אחר, ניתן להשמיד קמ"ל בכמות שאינה עולה על הכמות משקל כולל של  (2)

 ק"ג לשבוע ובתנאי שהקמ"ל נוצר על ידי אתר העיסוק עצמו בלבד.
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חתם של עובדים, ורוו םפגיעה בבריאות ללאל תיעשה תוך התחשבות באיכות הסביבה "כל השמדה של קמ .7.5.3

 זור.גורמים ותושבי הא

השמדה סדר הפעולות ב .האחראי מטעם העוסק יתעד את ההשמדה וכמותה בפנקס הסמים ובחתימת אדם נוסף .7.5.4

השמדה  מתקןובו קיים או ריבוי באתרי עיסוק שבהם מתבצע גידול חקלאי ל ע"י העוסק, "עצמאית של קמ

 , יהיה כלהלן:קטן

 7.4ייארז ויעבור טיפול מקדים בהתאם למפורט בסעיף  ל צמחי"קמ (1)

 י האיכות של האתרבהתאם לנוהל תבוצע הקמ"להשמדת  (2)

 הקטן.מאובטח למתקן ההשמדה ישירות ובאופן  סוןיועבר מאתר האיחל "הקמ (3)

 השמדה הקטן.מתקן הל ל יוזן ישירות אל"קמה (4)

 . שהושמדו בומנהל האתר יתעד את שעות העבודה של המתקן וכמויות הקמ"ל  (5)

 .מסוג זה כמקובל לפסולתייעשה האפר פינוי לאחר סיום ההשמדה ,  (6)

 .בלבד 17:00ועד  7:00בין השעות הקטן יופעל בשעות  מתקן ההשמדה (7)

 .שהושמד כולל פירוט כמות החומרהיכין דוח  התפעול של כל אתר עיסוק כולל מתקן השמדה קטן מנהל (8)

 ל באתר השמדה ידווח מידית על חריגים ליק"ר."אחראי הקמ (9)

שיאושר ע"י  בנוהל זהנוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות  מתקן ההשמדה הקטן יתחזק (10)

 ין להערכה לפי בקשת היק"ר. יהיה זמו ,5.4.5מהנדס האמור בסעיף 

בסעיף   ע"פ האמור מסוג אחר באתר העיסוקע"י העוסק ל "בהשמדה עצמאית של קמ והשלבים סדר הפעולות .7.5.5

 יהיה כלהלן:( 2) 7.5.2

אצירה כל יבתוך מייארז נוזלי  ל", קממאושרות לשימוש באוטוקלבהת וייעודי בשקיותייארז  צמחי ל"קמ (1)

 .באוטוקלבלטיפול ומאושר עמיד ייעודי 

מסלול שינוע יש לבחור  ,במיכל משני ובעזרת עגלה אל האוטוקלאב יעשה ע"י שימוש ל"קמהע וניש (2)

 .שאינו עובר בשטחים ציבוריים

 אוטוקלאב אשר ברשות העוסק ואשר עבר ולידציה ונמצא תקין.באופן מאובטח לישירות ו ל יוזן"הקמ (3)

מגן בכפפות ייעודיות ו, בש ציוד מגן אישיולבב של האוטוקלאב העובד האחראי נדרש לפני ההפעלה (4)

 .עיניים או פנים

את בדוק לבצורה נכונה, ל "הקממטען את ן יהכל של האוטוקלאב העובד האחראי נדרש לפני ההפעלה (5)

 האוטוקלאב. דלתוודא סגירת ול ת ההפעלה המתאימה לייעוד ולמטעןתוכניאת ר חוב, לתקינות האוטוקלב

 כמקובל לפסולת.ייעשה האפר פינוי לאחר סיום ההשמדה ,  (6)
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 .האחראי מטעם העוסק יתעד את ההשמדה וכמותה בפנקס הסמים ובחתימת אדם נוסף .7.5.6

 שנים לפחות. 3מושמד באופן עצמאי וישמרו לתקופה של ה ל"ד של קמועמנהל האתר יבצע רישום ותי .7.5.7

 באתר השמדה המיועד להשמדה הכנה לפינוי של קנביס   .7.6

  ל ימלא "טופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה" "אחראי הקמ, 7.42בסעיף לאחר הטיפול המקדים כמתואר  .7.6.1

ל, למשנע ולאתר ההשמדה(, עבור "המופיע בנספח א' לנוהל זה, בשלושה העתקים )לאתר היווצרות הקמ

 ל המיועד ויחתום עליו."משלוח הקמ

ומוצרי קנביס בתנאים  ל באתר יכין תעודת משלוח כנדרש וכמפורט בסעיף "תנאי שינוע קנביס"אחראי הקמ .7.6.2

 של מסירההו הפצה, האחסוןהניהול   GDP-IMC" –נאותים בין אתרים" המופיע בחוזר המשנה למנכ"ל 

 ."בתנאים נאותים מוצרי קנביס רפואיו קנביס

 היתרים הנדרשים בידי המשנע.הל קיומם של כל "ל באתר יוודא טרם הטענת הקמ"אחראי הקמ .7.6.3

ל המיועדת להטענה ויוודא כי הפרטים מאומתים "אשר את כמות הקמיהמשנע ל נציג "טרם טעינת הקמ .7.6.4

 בתעודת המשלוח ובטופס המלווה טרם יחתום עליהם.

 מותרת בתוך שטח האתר בלבד.ל. הטעינה "לאחר אישור המשנע וחתימתו תתבצע טעינה של משלוח הקמ .7.6.5

המכילה פירוט מועד  ת פינוי,על גבי תעודל באתר היווצרותו יקבל מקבלן הפינוי אישור בכתב "אחראי הקמ .7.6.6

אימת כי הפרטים בתעודת המשלוח ובטופס  שקבלן הפינויהפינוי, תצורת הקנביס והכמות שפונתה לאחר 

 המלווה נכונים.

 המיועד להשמדה  קנביס שלשינוע פינוי ו .8
נביס בתנאים "תנאי שינוע קנביס ומוצרי ק בהמשנע יחזיק ברישיון שינוע תקף מהיק"ר ויעמוד בתנאים המפורטים  .8.1

 קנביס של ומסירה הפצה, האחסוןהניהול   GDP-IMC" –נאותים בין אתרים" המופיע בחוזר המשנה למנכ"ל 

 ות בחוזר המשנה למנכ"ל" המופיעדרישות אבטחה בשינוע"ב" וכמפורט בתנאים נאותים מוצרי קנביס רפואיו

 IMC-GSP"  קנביס לשימוש רפואי. לשרשרת האספקה שאבטחת" 

יעשה רק בליווי "טופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה" המצורף כנספח א' לנוהל זה ותעודת משלוח ולאחר  השינוע .8.2

 שמולאו כל הפרטים בהם.

שבאתר  ל יועבר ישירות ע"י המשנע לאתר השמדה המיועד כיעד יחיד וסופי ויוזן לאחר קליטתו למתקן התרמי"קמ .8.3

  השמדה.

 ל במשלוח הושמד."המאשר כי כל הקמ ,טיפולהואישור  וחמשלהטופס  אתההשמדה יחזיק מנהל אתר  .8.4
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 אתר ההשמדה  בקמ"ל על ידיניהול הפעילות  .9
 ל באתר ההשמדה"פריקת וקליטת קמ   .9.1

נציג אחראי מטעם אתר ההשמדה המוגדר מראש לנושא זה )להלן הנציג האחראי(, יוודא טרם יאשר פריקת  .9.1.1

 .מלווה ובתעודת משלוח מלאים וחתומים כנדרש מלווה בטופס , כי הקמ"ללאתר ההשמדה שהגיעל "קמ

שאינו מלווה ב"טופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה" בנוסח המצורף לנוהל זה  קמ"לאתר השמדה לא יקבל  .9.1.2

ע"י ו הקמ"ל)נספח א'( ובתנאים המפורטים בנוהל זה כשהוא מלא וחתום ע"י האחראי של אתר היווצרות 

 המשנע בחלקים הרלוונטיים.

ל וכן כל פעולה אחרת בנ"ל יעשו אך ורק באזור תחום ומוגדר מראש רק לשם שימוש "קליטה של קמפריקה ו .9.1.3

 זה ומשולט בהתאם, בתוך שטח אתר ההשמדה בלבד.

 משולט ולא תהיה אליו גישה אלא לאנשים המורשים בלבד. יקה יהיה אזור הפר .9.1.4

 תיעשה באופן שלא יגרמו נזקים לאדם ולסביבה. קמ"לפריקת ה .9.1.5

 תיעשה רק בנוכחות של עובד אתר ההשמדה המורשה לבוא במגע עם קנביס.הקמ"ל פריקת  .9.1.6

 .ל"שהוא, מלבד לתהליך קליטת הקמאחר בנקודת הפריקה לא יהיה אחסון מכל סוג  .9.1.7

 ל:"לאחר הפריקה, טרם הנציג האחראי יאשר את קליטת הקמ .9.1.8

מספר סידורי, תצורה, המגיעות לאתר ההשמדה במשלוח מסומנות ב ל"קמה מכלי אצירהכל יוודא כי  (1)

 ., וכן כי המיכל סגור ואטום כנדרש עם סגר )"פלומבה"( מזוההמשקל ומקור

ל במשלוח הנכנס לאתר ההשמדה ויוודא כי הנתונים "קמהמכילים  אצירההמכלי יבצע ספירה של   (2)

 תואמים למפורט בטופס המלווה ובתעודת המשלוח.

וח הנכנס לאתר ההשמדה ויוודא כי הנתונים ל במשל"קממכילים ה אצירההמכלי יבצע שקילה של  (3)

תעודות השקילה נתוני השקילה יתועדו וירשמו,  תואמים למפורט בטופס המלווה ובתעודת המשלוח.

 תשמרנה באתר ההשמדה לתקופה של שלוש שנים לפחות מיום השקילה.

 א מסומנת.הנציג האחראי ידווח לממונה אתר ההשמדה מידית במקרה של הגעת משלוח פסול ו/או ל (4)
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 ל הנכנס שיכלול את הפרטים הבאים:"הנציג האחראי יבצע רישום לקליטה של משלוח הקמ .9.1.9

 ל"שם יצרן הקמ (1)

 ל"כתובת היצרן הקמ (2)

 ל"תאריך קליטת הקמ (3)

 ל שהתקבל"במשלוח הקמ מכלי אצירהמספר  (4)

 ל שהתקבל )ק"ג, טון("משקל משלוח הקמ (5)

 יםהריק אצירההמכלי אופן הטיפול המיועד ב (6)

   ל נקלט בצורה תקינה "אימות, מילוי ותיעוד הנתונים הנ"ל יאשר הנציג האחראי, כי כל משלוח הקמ לאחר .9.1.10

 ושלמה ויחתום על גבי תעודת המשלוח והטופס המלווה.

 .אישור על סיום השמדה באתר ההשמדהלאחר קליטת הקמ"ל והשמדתו יונפק על ידי אתר ההשמדה  .9.1.11

 

 ל באתר ההשמדה"תהליך ההשמדה של קמ   .9.2

ל המכיל חומר מנטרל, אשר נקלט "מנהל אתר ההשמדה, או עובד אחר מטעמו יכיר את תכונותיו של הקמ .9.2.1

באתר ההשמדה, את אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים, יהיה נוכח בשעות 

 ל )לרבות טיפול בתקלות(."הפעילות באתר ויהיה אחראי לכל הטיפול בקמ

אתר ההשמדה,  יוזן ישירות ובאופן מאובטח ל"מתקן תרמי" סגור ומורשה, הפועל  בטמפ' של ל הנקלט ב"קמ .9.2.2

ואשר מאושר ע"י המשרד  2008מעלות צלסיוס, בעל היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי התשס"ח  800מינימום 

 להגנת הסביבה.

בבריאות ורווחתם של ל תיעשה תוך התחשבות באיכות הסביבה ותוך פגיעה מינימלית "כל השמדה של קמ .9.2.3

 עובדים, גורמים ותושבי האיזור.

ל ולחברות הלוגיסטיקה המעורבות "ל, אתר ההשמדה יעביר ליצרן הקמ"לאחר סיום תהליך השמדת הקמ .9.2.4

 ל במשלוח הושמד."אישור טיפול המאשר כי כל הקמ
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 תיעוד לצרכי מעקב ובקרה ודיווח .10
הפסולת, אתר ההשמדה הקולט, לשמור עותק של תעודת על כל אחד מהגורמים: אתר היווצרות הפסולת, משנע  .10.1

 הפינוי בקלסר ייעודי ולתעד את הפינוי בגיליון מרכז לצורכי מעקב ובקרה.

שיאשר אותה בחתימתו. טופס אישור ההשמדה יתועד  ההשמדה מנב"ט אתרנציג ההשמדה תיעשה בנוכחות  .10.2

 לצרכי מעקב ובקרה כמפורט לעיל.

דוח מלאי חודשי על הקנביס הנמצא ברשות העוסק  יכיןוק כולל אתר השמדה מנהל התפעול של כל אתר עיס .10.3

 כולל פירוט כמות החומר שהושמדה.

 ל באתר השמדה ידווח מידית על חריגים ליק"ר."אחראי הקמ .10.4

שיהיה זמין להערכה לפי  בנוהל זה,יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות  אתר ההשמדה .10.5

 בקשת היק"ר. 

 ם ע"י היק"רמבדקי .11

 היק"ר יהיה רשאי לערוך לפי שיקול דעתו מבדקים מתואמים מראש לעוסק.  .11.1

 מלבד מבדקים מתואמים, היק"ר יהיה רשאי לערוך מבדקי פתע, מלאים או חלקיים, על פי שיקוליו ובכל עת. .11.2

 : בין היתר יכלול המלא על ידי היק"ר תהליך המבדק .11.3

 ישיבת פתיחה עם ההנהלה. (1)

 החזקה ועיסוק בקנביס.ל נטיוותיעוד הרלסקירת כל ה (2)

 סקירת ובדיקת תיעוד השמדה של קמ"ל. (3)

 , לפי צורך.ההשמדהמתקני הפריקה, הטעינה והאחסון, המנהלה, אתרי  סקירת (4)

 חובת עדכון המידע .12

 באחראיות בעל הרישיון לעדכן את היק"ר טרם כל שינוי, על כל שינוי הנוגע לפרטי הרישיון,שיון, בכל תקופת הרי

לרישיונות ולאישורים התקפים אשר נדרשים לצורך ניהול העסק ועל כל שינוי בפרטים של החברה או אנשי הקשר או 

 העובדים או כל שינוי אחר בסטטוס הנתונים הנדרשים להנפקת קוד עוסק כפי שמוגדרים על ידי היק"ר.
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 אחריות ליישום .13

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר( .13.1

 ם העיסוק ככל שיש.גופי התעדה רלוונטים לתחו .13.2

 עוסקים בתחום הקנביס .13.3

 ל"יצרני קמ .13.4

 משנעים .13.5

 אתרי ההשמדה .13.6

 מסמכים ישימים: .14

 "Single Convention on Narcotic Drugs" -1961  -האמנה היחידה לסמים נרקוטיים   .14.1

 1973-פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג .14.2

 1979-תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם .14.3

14.4. IMC-GSP  קנביס לשימוש רפואי  לשאספקה שרשרת האבטחת 

14.5. IMC-GDP ניהול האחסון, ההפצה והמסירה של קנביס ומוצרי קנביס רפואי בתנאים נאותים 

 .2008 – חוק אוויר נקי התשס"ח .14.6

 תחולה: .15

 נהלים אלה בתוקף מידי וכל שינויי בהם יחייב רק אם נעשה בכתב ופורסם. 

  :הנוהל יכותב

 שולמית גורליק

 אלה אהרון

 ביא    ד"ר טל ל

 מגר' יובל לנדשפט

 : תפקיד

 היק"ר IMC-GMPמנהלת תחום 

 היק"ר IMC-GMPמפקחת 

 סגן מנהל היק"ר ומנהל גידול, ייצור והפצה 

 מנהל היחידה לקנביס רפואי, משרד הבריאות

 : חתימה ותאריך

 

 במקורחתימות 
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 ( מס'__________ל"קמטופס מלווה לקנביס המיועד להשמדה ) –נספח א' 

 ל"קמסוק יצרן החלק א' : אתר העי

 ל"קמפרטי היעד ל פרטי אתר העיסוק

  שם גוף השינוע המיועד  שם העוסק

  מס' רישיון של גוף השינוע המיועד  מס' רישיון העיסוק

  תוקף רישיון של גוף השינוע המיועד  תוקף רישיון העיסוק

  שם  ות.ז הנהג המשנע המיועד  כתובת העוסק

  השמדה המיועדשם אתר ה  ל"קמשם אחראי ה

  מס' רישיון של אתר ההשמדה המיועד  ל"קמת.ז אחראי ה

  תוקף רישיון של אתר ההשמדה המיועד  ל"קמטלפון אחראי ה

  אתר ההשמדה המיועדאחראי הקליטה בשם ות.ז   ל"קמדוא"ל אחראי ה

 פירוט תיאור הפירוט הנדרש

   ל"קמתיאור תצורת ה

  ( .CAS Noש בטיפול המקדים )כוללשם ותיאור החומר המנטרל ששימו

  מיכל האצירה סוג

  מיכל האצירהנפח 

  מיכל האצירה ללא הקמ"למשקל 

  מכלי האצירה במשלוחמספר 

  משקל "ברוטו" של כל מיכל עם קמ"ל בנפרד שהינו חלק במשלוח

  משקל "נטו" של הקמ"ל בכל מיכל בנפרד שהינו חלק במשלוח

  ה"פלומבה" של  כל מיכלמספר/י זיהוי של הסגר 

  נטו )ק"ג, טון( הקמ"למשקל סה"כ 

 הנ"ל: ל"קמתיאור מילולי נוסף של ה

 הוראות טיפול מיוחדות ומידע נוסף:

צהיר מסווג, ארוז ומסומן בהתאם להוראות כל דין. הנני מ ל"קמ: הנני מצהיר בזה כי העובדות המפורטות בחלק א' בטופס נכונות, כי הל"קמהצהרת יצרן ה

מבין  קמ"לשבאתר העיסוק שבאחריותי היא לפי הבדיקה שערכתי בשיטה המצמצמת באופן מרבי את הנזקים הסביבתיים מה ל"קמכי שיטת הטיפול ב

 מינות ובהתאם להנחיות היק"ר.המקובלות והזהשיטות והטכנולוגיות 

 תאריך המשלוח חתימה וחותמת ל"קמשם אחראי ה

 ל"קמה חלק ב' : גוף השינוע ומשנע

ואר בחלק א' לטופס זה, בדקתי את כמת ל"קמהנני מאשר קבלת ה

 .יםותקינ מכלי האצירה, הן שלמים

 מס' רישיון של גוף השינוע שם גוף השינוע 

 תאריך השינוע חתימה וחותמת של המשנע שם ות.ז של הנהג המשנע

 ל"קמחלק ג' : אתר ההשמדה קולט ה

 יש למלא חלק זה רק ע"פ צורך –התאמה בין המוצהר ומה שהתקבל(  היערות: )פירוט של סתירה ו/או אי

 חתימה וחותמת והשמדה תאריך קליטה שם ותפקיד כמופרט לעיל בחלק א' ל"קמהנני מאשר קליטת ה 
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