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2020דצמבר,3

 כסלו,תשפ"אי"ז


 ואמולסיות פסולת שפכים מינרליים העברת  –מסוכנת  ליצרני פסולת אישור מנהל רוחבי

 620203מספר היתר רעלים , ה" בחיפאויל חץ וירומטל בע"מ-אקולמפעל "


)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,

לאורךהשניםקמובישראלמתקניטיפולשוניםלפסולתמסוכנת,וכיוםרובטופלהבאתרפסולתרעילה.

מטופלתשלאבאתרהפסולתהרעילה.פסולתזו)כשנישליש(



בעקבותזאת,קייםהמשרדלהגנתהסביבה,עבודתמטהשמטרתהבחינתמדיניותולענייןאישורימנהל.

המתאימים,אישורימנהלרוחביים,המבוססיםכתוצאהמעבודהזו,מצאהמשרדלנכוןלקבוע,במקרים

טיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפיתנאיםתקניםלעלאישורמ

שיעמודבהםמבקשהאישור)יצרןהפסולת(והמפעלהמטפל.



הנובעותמהתקנותאויובהרבזאת,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובות

לפיכלדין,כגוןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת.



מסוכנים,הרינימאשרתהעברתפסולתחומרים)ב(לתקנות2לפיתקנהבתוקףסמכותילאורכלהאמורו

כמפורטלהלן:חיפהלמפעל אקואויל בע"מ

 1,כמפורטבנספחמינרליים ואמולסיות שפכים–הפסולתםשםזר .1

 R12אנרגיה לקבלת חומר גלם לטיפול פיסיקוכימי –טיפולסוגה .2

 2ערכיסףומגבלותלקליטהכמפורטבנספח .3
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וזאתבתנאיםהמפורטיםלהלן:

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

  .אישצויןבאישורמנהלזהנתוכללקליטה

לרבותהיתריתועברהפסולת .2 עליםוכןישללוותררקבאמצעותמוביליםבעליהיתריםלפיכלדין,

,אשריישמרלאחרסיוםהמילויעלידיכללהגורמים,שלוחהבטופסמלווהלפסולתמסוכנתאתמ

  שנים.5לרבותהמפעלהמטפללמשך

 .3 את ישמור הפסולת יצרן הפסולת קבלת על המעידות מסמךוחיפהאקואוילבהחשבוניות את

 שנים.5למשך,חיפהאוילאקוחתוםבידיפסולתלטיפולהההסכמהלקבלת

וזאתחיפהאוילאקובהקליטההמותריםהסףומגבלותאישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכי .4

 ניתןהאישורמנהלעבורה אובהרכבהפסולת 1601להיתר פליטה מספרבהתאם

אךאינהמפורטת2אוילחיפההמפורטותבנספחאקובמידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשל .5

 .לאקואויללהעבירבקשהלאישורזה,עליצרןהפסולת1בנספח

14.02.2021עדליום03.12.2020אישורזהתקףמיום .6




בכבודרב,


אוריתאוזן

ממונהפסולתמסוכנת
לפיהתקנותהמנהלת
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 נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל

 

מספר 

 הפרק

מספר  שם הפרק

 תת פרק

מספר   שם תת הפרק

 קטלוגי

 שם זרם הפסולת

פסולתמעיצובוטיפול 12

שטחפיסיקליומכאני

שלמתכותוחומרים

 פלסטיים

פסולתמעיצובוטיפול 01 12

שטחפיסיקליומכאני

שלמתכותוחומרים

 פלסטיים

אמולסייתשמניםותמיסותללא *120109

 הלוגנים

פסולתשמניםופסולת 13

שלדלקיםנוזליים

)למעטשמנימאכלואלו

-ו05הכלוליםבפרקים

 (12

פסולתשלשמנים 01 13

 הידראוליים

 אמולסיותלאמוכלרות *130105

 (12-ו05פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים)למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים 13

-תכולתמפרידישמן 05 13

 דלק

שמןממפרידישמן/מים *130506



 
הידראולייםפסולתשלשמנים 05 13 (12-ו05פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים)למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים 13

מיםשמנונייםממפרידי *130507

שמן/מים

 
 (12-ו05פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים)למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים 13

פסולתשלשמנים 08 13

שלאמוזכריםבמקום

אחר

תחליביםאחרים *130802

 

פסולתשאינהמוזכרת 16

 במקוםאחרברשימה

ממכליהובלה,פסולת 07 16

מכליאחסוןוניקוי

חביות)למעטפרקים

 (13-ו05

 פסולתשמכילהנפט/שמן *160708
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 נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל

 

 לא תקלטנהפסולותמסוכנותאשרמכילותמזהמיםמעלערכיהסףהרשומיםמטה,

 :באקואויל

 

 הלוגנים,לאתקלטנהבאקואוילפסולותשמניםואמולסיותהמכילים

 

 

 

ערכי סף לקליטת שמנים  פרמטר
 ואמולסיות

 יחידות 

 (mg/kgמג"ל) 4,000סולפאט

 (mg/kgמג"ל) Cl 1,000כלורידים

 (mg/kgמג"ל) 20,000Caסידן

 (mg/kgמג"ל) 100Crכללכרום

(mg/kgמג"ל) 600 Na נתרן

(mg/kgמג"ל) 1Hgכספית


