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2021ינואר,5
 "אטבת,תשפ"אכ

 
 מים -מןשממפרידי שפכים העברת פסולת  –מסוכנת  ליצרני פסולת אישור מנהל רוחבי

 795260מספר היתר רעלים  ראשון לציון" אורמידן בע"מלטיפול במפעל "


)להלן:"התקנות"(מחייבותבעל1990–תקנותרישויעסקים)סילוקפסולתחומריםמסוכנים(,התשנ"א

טרולוטיפולבפסולותמסוכנותלאומצויהבו,למפעללנעפשמקורהבממפעללסלקאתהפסולתהמסוכנת

.אישורמנהל"()להלן:",אולמקוםאחרבאישורהמנהל)להלן:"אתרהפסולתהרעילה"(חובבנאותשב

סביבתי תטופלבאופן לאדםולסביבה, העלולהלהוותסיכון פסולתמסוכנת, נועדהלוודאכי הוראהזו

ורובהפסולתאכן ראוי.בתחילתהדרךלאהיוקיימיםמתקניםרביםלטיפולסביבתיבפסולתמסוכנת,

,וכיוםרובשוניםלפסולתמסוכנתלאורךהשניםקמובישראלמתקניטיפולטופלהבאתרפסולתרעילה.

מטופלתשלאבאתרהפסולתהרעילה.)כשנישליש(זופסולת



בעקבותזאת,קייםהמשרדלהגנתהסביבה,עבודתמטהשמטרתהבחינתמדיניותולענייןאישורימנהל.

וססיםכתוצאהמעבודהזו,מצאהמשרדלנכוןלקבוע,במקריםהמתאימים,אישורימנהלרוחביים,המב

טיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפיתנאיםתקניםלעלאישורמ

שיעמודבהםמבקשהאישור)יצרןהפסולת(והמפעלהמטפל.



יובהרבזאת,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובותהנובעותמהתקנותאו

ןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת.לפיכלדין,כגו



מסוכנים,הרינימאשרתהעברתפסולתחומרים)ב(לתקנות2לפיתקנהבתוקףסמכותילאורכלהאמורו

כמפורטלהלן:ראשון לציון"בע"מאורמידן "למפעל 

 1כמפורטבנספח,מים-שמןמינרליים ממפרידי שפכים –הפסולתםשםזר .1

 R12/R1הכנה להשבת אנרגיה –טיפולסוגה .2

 2ערכיסףומגבלותלקליטהכמפורטבנספח .3
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וזאתבתנאיםהמפורטיםלהלן:

 .1 מאפייני מבחינת זה, מנהל לאישור להתאים הפסולת של משלוח כל על ומגבלותהפסולתוסיווגי

  .אישצויןבאישורמנהלזהנוכלתלקליטה

לרבותהיתריתועברהפסולת .2 עליםוכןישללוותררקבאמצעותמוביליםבעליהיתריםלפיכלדין,

,שלוחהבטופסמלווהלפסולתמסוכנתאתמ כללהגורמים,אשריישמרלאחרסיוםהמילויעלידי

  שנים.5לרבותהמפעלהמטפללמשך

 .3 את ישמור הפסולת יצרן הפסולת קבלת על המעידות מסמךודן ראשל"צבאורמיהחשבוניות את

 שנים.5למשך,אורמידן ראשל"צחתוםבידיפסולתלטיפולהההסכמהלקבלת

בהרכבאובאורמידן הקליטההמותריםהסףומגבלותאישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכי .4

 עבורהניתןהאישורמנהל. הפסולת

אךאינהמפורטתבנספח2המפורטותבנספחאורמידן במידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשל .5

 לצורךהוספתהסיווגים.אורמידןללאישורזה,עליצרןהפסולתלפנות1

08.06.2021ליוםעד 05.01.2021מיוםאישורזהתקף .6


בכבודרב,


אוריתאוזן

ממונהפסולתמסוכנת
המנהלתלפיהתקנות
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 נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל

 

 1.1עלפיקטלוגהפסולותהאירופאי

 

מספר 
 הפרק

מספר תת  שם הפרק
 פרק

 שם זרם הפסולת מספר  קטלוגי שם תת הפרק

פסולתשמניםופסולתשל 13
דלקיםנוזליים)למעטשמני

מאכלואלוהכלולים
 (12-ו05בפרקים

תכולתמפרידי 05 13
 שמן/מים

שמןממפרידישמן/ *130506
 מים

 תכולתמפרידישמן/מים 05 13 (12-ו05נוזליים)למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקיםפסולתשמניםופסולתשלדלקים 13

מיםשמנוניים *130507
 ממפרידישמן/מים

 תכולתמפרידישמן/מים 05 13 (12-ו05פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים)למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים 13

תערובותשלפסולת *130508
מתאישיקוע

 ומפרידישמן/מים

פסולתשאינהמוזכרת 16
 במקוםאחרברשימה

אחסוןולתמפס 07 16
וניקויחביות)למעט

(13-ו05פרקים

פסולתשמכילה *160708
 נפט/שמן

 

 

 1.2עלפיאמנתבאזל

 

 לאמנת באזל  VIIIתיאור הפסולת בעברית לפי נספח  (לאמנת באזל  VIIIנספח ) Aקוד 

A4060 פסולתשמנים/תערובותמים 

 

 







 לאמנת באזל(  II –ו    Iבעברית )נספחים  Yתיאור קוד  לאמנת באזל(  II –ו    I)נספחים  Yקוד 

Y8 שמנימינרלייםשאינםמתאימיםלייעודםהמקוריפסולת
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 מגבלותלקליטהבמפעל–2נספח



 :עסקבהמכיליםריכוזיםמעלהערכיםהרשומיםמטה,לאייקלטולטיפולשפכים



תערובת מים ערכי סף לקליטת  פרמטר
 ושמן/ דלק

 יחידות 

 (mg/kgמג"ל) 4,000 סולפאט

 (mg/kgמג"ל) Cl 1,000כלורידים

 (mg/kgמג"ל) Ca 20,000 סידן

 (mg/kgמג"ל) Na 600נתרן

 6-12pHערךהגבה

 

 עסקהמכיליםהלוגנים,לאתקלטנהבמינרלייםשפכיםפסולות

 

 

 


