אגף חומרים מסוכנים

21יולי, 2019
י"חתמוז,תשע"ט
אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת תרסיסים (אירוסולים) לטיפול ב"עלה שירותי
אקולוגיה בע"מ" קריית גת ,מספר היתר רעלים 767948

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 "עלה" בע"מבקריית גת כמפורטלהלן :
 .1שםזרםהפסולת– פסולת תרסיסים (אירוסולים) כמפורטבנספח1
 .2סוגהטיפול–ניקוב האירוסול ,דחיסה והעברת המתכת למחזור R12
 .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 בעלה קריית גת ואת מסמך
ההסכמהלקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיעלה קריית גת,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבעלה קריית גת.
 .5במידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשלעלהקרייתגת המפורטותבנספח 2אךאינהמפורטת
בנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלעלהקרייתגת,לצורךהוספתהסיווג.
 .6אישורזהתקףמיום 21.07.2019עדליום 28.07.2020

בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
 1.1לפיקטלוגהפסולתהאירופאי
סיווג אריזות תרסיסים ריקים כמפורט בטבלה מס . 1יהיו בהתאמה לפסולת תרסיסים בהתייחס
לסיווגיםבטבלה2 
טבלהמס.1
מספר
פרק
15

שם הפרק
פסולתמאריזה;
חומריםסופגים,
מטליות,חומרי

מספר
תת פרק
15 01

סינוןוביגודהגנה
שאינםמוזכרים
במקוםאחר
15

פסולתמאריזה;חומריםסופגים,מטליות,חומריסינוןוביגודהגנהשאינםמוזכריםבמקוםאחר

שם תת פרק
אריזות(כולל
פסולתאריזה
עירוניתשנאספת

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

*15 01 10

אריזותהמכילותשיירי
חומריםמסוכניםאו
שזוהמועלידיחומרים
מסוכנים

)בנפרד

15 01

)אריזות(כוללפסולתאריזהעירוניתשנאספתבנפרד

*15 01 11

אריזותמתכתהמכילות
מטריצהמוצקה
ונקבוביתשהיא
מסוכנת(לדוגמא
אסבסט),כוללמכלי
לחץריקים


טבלהמס. 2
מספר
פרק

שם הפרק

מספר
תת פרק

14

פסולתשלממיסים
אורגניים,חומרי
קירורוחומרים
דוחפים(למעט07ו-

14 06

פסולתממסים
אורגניים,חומרי
קירור
ותרסיסי/קצפים
דוחפים

16 05

גזיםבמכלילחץ
וכימיקליםשנזרקו

)08
16

פסולתשאינה
מוזכרתבמקום
אחרברשימה

שם תת פרק

מספר קטלוגי
*14 06 03

*16 05 07

סיווג פסולת
ממסיםותערובות
ממסיםאחרים

כימיקליםאנאורגניים
שנזרקושמכיליםאו
מורכביםמחומרים
מסוכנים

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16 05

גזיםבמכלילחץוכימיקליםשנזרקו

*16 05 08

כימיקליםאורגניים
שנזרקושמכיליםאו
מורכביםמחומרים
מסוכנים
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 1.2סיווגלפיאמנתבאזל
A4130

פסולתאריזותומכלים

A4140

פסולתשעשויהאומכילהכימיקליםפסוליםאופגייתוקף
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נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל
פסולותהמצוינותמטה,לא תקלטנהבמפעל:


תרסיסיםהמכיליםגזמדמיע
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