אגף חומרים מסוכנים

21יולי, 2019
י"חתמוז,תשע"ט 
אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת שפכים ממפרידי דלק -שמן
לטיפול במפעל "אורמידן בע"מ" ראשון לציון מספר היתר רעלים 795260

תקנות רישויעסקים(סילוקפסולתחומריםמסוכנים),התשנ"א– 1990(להלן:"התקנות")מחייבותבעל
מפעללסלקאתהפסולתהמסוכנתשמקורהבמפעלאומצויהבו,למפעללנטרולוטיפולבפסולותמסוכנות
שבנאותחובב(להלן:"אתרהפסולתהרעילה"),אולמקוםאחרבאישורהמנהל(להלן:"אישורמנהל"). 
הוראה זו נועדה לוודא כי פסולת מסוכנת ,העלולה להוות סיכון לאדם ולסביבה ,תטופל באופן סביבתי
ראוי.בתחילתהדרךלאהיוקיימיםמתקניםרביםלטיפולסביבתיבפסולתמסוכנת,ורובהפסולתאכן
טופלהבאתרפסולתרעילה .לאורךהשניםקמובישראלמתקניטיפולשוניםלפסולתמסוכנת,וכיוםרוב
פסולתזו(כשנישליש)מטופלתשלאבאתרהפסולתהרעילה. 

בעקבותזאת,קייםהמשרדלהגנתהסביבה,עבודתמטהשמטרתהבחינתמדיניותולענייןאישורימנהל.
כתוצאהמעבודהזו,מצאהמשרדלנכוןלקבוע,במקריםהמתאימים,אישורימנהלרוחביים,המבוססים
עלאישורמתקניםל טיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפיתנאים
שיעמודבהםמבקשהאישור(יצרןהפסולת)והמפעלהמטפל .

יובהרבזאת,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובותהנובעותמהתקנותאו
לפיכלדין,כגוןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת. 

לאורכלהאמורובתוקףסמכותילפיתקנה(2ב)לתקנות,הרינימאשרתהעברתפסולתחומריםמסוכנים
למפעל "אורמידן בע"מ"ראשון לציוןכמפורטלהלן :
 .1שםזרםהפסולת–שפכים מינרליים ממפרידי שמן,כמפורטבנספח1
 .2סוגהטיפול–פיסיקו-כימי D9
 .3ערכיסףומגבלותלקליטהכמפורטבנספח2
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וזאתבתנאיםהמפורטיםלהלן :
 .1על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה ,מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ומגבלות
לקליטהוכלתנאישצויןבאישורמנהלזה .
 .2הפסולתתועבררקבאמצעותמוביליםבעליהיתריםלפיכלדין,לרבותהיתרירעליםוכןישללוות
אתמשלוחהבטופסמלווהלפסולתמסוכנת,אשריישמרלאחרסיוםהמילויעלידיכללהגורמים,
לרבותהמפעלהמטפללמשך5שנים.
 .3יצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת באורמידן ראשל"צ ואת מסמך
ההסכמהלקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיאורמידן ראשל"צ,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבאורמידן או בהרכב
הפסולת עבורהניתןהאישורמנהל.
 .5במידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשלאורמידן המפורטותבנספח2אךאינהמפורטתבנספח
1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלאורמידןלצורךהוספתהסיווגים.
 .6אישורזהתקףמיום 21.07.2019עדליום 24.07.2020

בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
1.1עלפיקטלוגהפסולותהאירופאי
מספר
הפרק

שם הפרק

מספר תת
פרק

13

פסולתשמניםופסולתשל
דלקיםנוזליים(למעטשמני
מאכלואלוהכלולים
בפרקים05ו)12-

13 05

שם תת הפרק

מספר קטלוגי

שם זרם הפסולת

*130506

שמןממפרידישמן/
מים

*130506

שמןממפרידישמן/
מים
מיםשמנוניים
ממפרידישמן/מים
תערובותשלפסולת
מתאישיקוע
ומפרידישמן/מים
פסולתשמכילה
נפט/שמן

תכולתמפרידי
שמן/מים

13

פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

13 05

תכולתמפרידישמן/מים

13

פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

13 05

תכולתמפרידישמן/מים

13

פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

13 05

תכולתמפרידישמן/מים

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16 07

אחסוןוניקוי
חביות(למעט
פרקים05ו)13-

*130507
*130508
פס

*160708

1.2עלפיאמנתבאזל
קוד ( Yנספחים  Iו –  IIלאמנת באזל)

תיאור קוד  Yבעברית (נספחים  Iו –  IIלאמנת באזל)
פסולתשמנימינרלייםשאינםמתאימיםלייעודםהמקורי 

Y8

קוד ( Aנספח  VIIIלאמנת באזל)

תיאור הפסולת בעברית לפי נספח  VIIIלאמנת באזל
פסולתשמנים/תערובותמים

A4060
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נספח2–מגבלותלקליטהבמפעל

ערכיםאלויהיובהסתמךעלהתוספתהראשונהשלהיתרהרעלים 
שפכיםהמכיליםריכוזיםמעלהערכיםהרשומיםמטה,לאייקלטולטיפולבאורמידן: 

הפרמטר
סולפאט
כלורידים Cl
סידן Ca
נתרן Na
כספית Hg

ערכי סף לקליטת פסולת
מים -שמן

יחידות

4,000
1,000
20,000
600
1

מג"ל()ppm
מג"ל()ppm
מג"ל()ppm
מג"ל()ppm
מג"ל()ppm
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