אגף חומרים מסוכנים
18פברואר, 2020
כ"גשבט,תש"פ 

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת שפכים אנאורגניים ושפכי דטרגנטים לטיפול
במפעל "ריסייטק – טכנולוגיות מחזור בע"מ" כרמיאל ,מספר היתר רעלים 789401
תקנותרישויעסקים(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 "ריסייטק – טכנולוגיות מחזור בע"מ" כרמיאל כמפורטלהלן :
 .1שםזרםהפסולת– שפכים אנאורגניים ושפכים שמקורם בייצור דטרגנטיים ,כמפורטבנספח1
 .2סוגהטיפול– טיפול פיסיקוכימי D9
 .3ערכיסףומגבלותלקליטהכמפורטבנספח2
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אגף חומרים מסוכנים

וזאתבתנאיםהמפורטיםלהלן :
 .1על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה ,מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ומגבלות
לקליטהוכלתנאישצויןבאישורמנהלזה .
 .2הפסולתתועבררקבאמצעותמוביליםבעליהיתריםלפיכלדין,לרבותהיתרירעליםוכןישללוות
אתמשלוחהבטופסמלווהלפסולתמסוכנת,אשריישמרלאחרסיוםהמילויעלידיכללהגורמים,
לרבותהמפעלהמטפללמשך5שנים.
 .3יצרןהפסולת ישמוראתהחשבוניותהמעידותעלקבלתהפסולתבריסייטק ,כרמיאל  ואתמסמך
ההסכמהלקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיריסייטק ,כרמיאל,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבריסייטק ,כרמיאל
אובהרכבהפסולת עבורהניתןהאישורמנהל
 .5אםוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשלריסייטק ,כרמיאלהמפורטותבנספח2אךאינהמפורטת
בנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלריסייטקלצורךהוספתהסיווגים.
 .6אישורזהתקףמיום18.02.2020עדליום 21.02.2021


בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 




עמוד  2מתוך 6

P.O.B. 34033, Jerusalem 91340, Israel Tel: 972 2 6495898 Fax: 972 2 6553763 hazwaste2@sviva.gov.il

אגף חומרים מסוכנים
נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
מספר
פרק
06

שם הפרק
פסולת
מתהליכים
כימיים
אנאורגניים

מספר
תת פרק
01

שם תת פרק
פסולתמייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

02

פסולתמייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבבסיסים

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

02

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבבסיסים

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

02

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבבסיסים

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

03

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

06

06

03

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

04

פסולתמייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבמלחים
ובתמיסותיהם
ובתחמוצותמתכת

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

*060101

חומצהגפריתניתוחומצה
גפריתית

*060102

חומצההידרוכלורית

*060103

חומצההידרוכלורית

*060104

חומצהזרחניתוחומצה
זרחתית

*060105

חומצהחנקניתוחומצה
חנקתית

*060106

חומצותאחרות

*060201

סידןהידרוקסיד

*060204

אשלגןונתרןהידרוקסיד

*060205

בסיסיםאחרים

*060313

מלחיםמוצקיםותמיסות
שמכיליםמתכותכבדות

*060315

תחמוצותמתכת
שמכילותמתכותכבדות

*060405

פסולתשמכילהמתכות
כבדותאחרות

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבמלחיםובתמיסותיהםובתחמוצותמתכת

פסולתשמכילהמתכת
ושאינהמוזכרתבסעיף03
 06
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אגף חומרים מסוכנים
שם הפרק
מספר
פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

מספר
תת פרק

*070601

נוזלישטיפהותמיסות
אםמימיים 

*090101

תמיסותמפתחומשפעל
עלבסיסמים

*090102

תמיסותמפתחלוחות
אופסטעלבסיסמים

*090104

תמיסותמקבע

*090105

תמיסותמלביןותמיסות
מקבעמלבין

10

פסולת
מתהליכים
תרמיים

01

פסולתמתחנותכוח
ומפעלישריפהאחרים
(למעטפרק)19

*100109

חומצהגפריתנית

11

פסולתמטיפול

01

פסולתמטיפולשטחכימי

*110105

חומצותצריבה

07

פסולת
מתהליכים
כימייםאורגנים 

 06

09

פסולתשמקורה
בתעשייתהצילום

01

שם תת פרק

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבשומנים,גריז,
דטרגנטים,סבונים,
חומריחיטויוחומרים
קוסמטיים 
פסולתעבורתעשיית
הצילום

09

פסולתשמקורהבתעשייתהצילום

01

פסולתעבורתעשייתהצילום

09

פסולתשמקורהבתעשייתהצילום

01

פסולתעבורתעשייתהצילום

09

פסולתשמקורהבתעשייתהצילום

01

פסולת עבורתעשייתהצילום

ומציפוימתכותוחומרים
אחרים(לדוגמא,
תהליכיםגלווניים,
תהליכיציפויאבץ,
תהליכיהחמצה,חריטה,
ציפויזרחני,הסרת
שומניםאלקלינית,ציפוי
אנודי)

שטחכימיוציפוי
מתכותוחומרים
אחרים;הידרו-
מטלורגיהשל
מתכותשאינן
מכילותברזל

11

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכותשאינןמכילותברזל

01

פסולתמטיפולשטחכימיומציפוימתכותוחומריםאחרים(לדוגמא,תהליכיםגלווניים,תהליכיציפויאבץ,תהליכיהחמצה,חריטה,ציפויזרחני,הסרת
שומניםאלקלינית,ציפויאנודי)

11

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכותשאינןמכילותברזל

01

פסולתמטיפולשטחכימיומציפוימתכותוחומריםאחרים(לדוגמא,תהליכיםגלווניים,תהליכיציפויאבץ,תהליכיהחמצה,חריטה,ציפויזרחני,הסרת
שומניםאלקלינית,ציפויאנודי)

11

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכותשאינןמכילותברזל

01

פסולתמטיפולשטחכימיומציפוימתכותוחומריםאחרים(לדוגמא,תהליכיםגלווניים,תהליכיציפויאבץ,תהליכיהחמצה,חריטה,ציפויזרחני,הסרת
שומניםאלקלינית,ציפויאנודי)

*110106

חומצותשאינןמוזכרות
במקוםאחר

*110107

בסיסיצריבה

*110111

נוזלישטיפהמימיים
שמכיליםחומרים
מסוכנים
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אגף חומרים מסוכנים
שם הפרק
מספר
פרק
16

16

19

פסולתשאינה
מוזכרתבמקום
אחרברשימה

מספר
תת פרק
03

אצוותשאינןעומדות
במפרטומוצריםשלא
נעשהבהםשימוש

*160303

פסולתאנאורגנית
שמכילהחומרים
מסוכנים

10

פסולתנוזליתמימית
המיועדתלטיפולשלא
באתר

*161001

פסולתנוזליתמימית
שמכילהחומרים
מסוכנים 

02

פסולתמטיפול

*190204

תערובותמוכנותשל

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

פסולתממתקנים

שם תת פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

לניהולפסולת,
מפעליטיפול
בשפכיםשלא

פסולתהמכילותלפחות
פסולתמסוכנתאחת

פיסיקלי/כימיבפסולת
(כוללסילוקכרום,סילוק
ציאניד,ניטרול)

באתרוייצורמים
המיועדים
לצריכתבניאדם
ומיםלתעשייה
19

20

פסולתממתקניםלניהולפסולת,מפעליטיפולבשפכיםשלאבאתרוייצורמיםהמיועדיםלצריכתבניאדם
ומיםלתעשייה 

פסולתעירונית
(פסולתביתית

02

01

פסולתמטיפולפיסיקלי/כימיבפסולת(כוללסילוקכרום,סילוקציאניד,ניטרול)

מקטעיםשנאספיםבנפרד
(למעטפרק01)15

*190211

פסולתאחרתשמכילה
חומריםמסוכנים

*200114

חומצות

ופסולתמסחרית,
תעשייתית
ומוסדיתדומה)
כוללמקטעים
שנאספיםבנפרד
20

פסולתעירונית(פסולתביתיתופסולתמסחרית,תעשיתיתומוסדיתדומה)כוללמקטעיםשנאספיםבנפרד

01

מקטעיםשנאספיםבנפרד(למעטפרק01)15

20

פסולתעירונית(פסולתביתיתופסולתמסחרית,תעשייתיתומוסדיתדומה)כוללמקטעיםשנאספיםבנפרד

01

מקטעיםשנאספיםבנפרד(למעטפרק01)15

*200115

בסיסים

*200129

דטרגנטיםשמכילים
חומריםמסוכנים
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אגף חומרים מסוכנים
נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל
פסולתמסוכנתאשרמכילותמזהמיםמעלערכיהסףהרשומיםמטה,לא תקלטנה בעסק :
ערך סף לקליטה

פרמטר
צריכתחמצןכימיתCOD

60,000

יחידות
מג"ל( )ppm

פחמןאורגנינדיף VOCוחצינדיף SVOC

150

מג"ל()ppm

ציאנידים CN-

0.5

מג"ל()ppm

כספית Hg

0.05

מג"ל()ppm

כרוםששערכיCr6+

0.1

מג"ל()ppm
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