אגף חומרים מסוכנים
2דצמבר, 2019
ד'כסלו,תש"פ
אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת שפכים אנאורגניים (חומצות ,בסיסים
ו /או תשטיפים) לטיפול ב"אקו-אויל חץ וירומטל בע"מ" בחיפה ,מספר היתר רעלים 620203

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,במקרים המתאימים,אישורימנהלרוחביים,המבוססים
עלאישורמתקניםל טיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפיתנאים
שיעמודבהםמבקשהאישור(יצרןהפסולת)והמפעלהמטפל .

יובהרבזאת,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובות הנובעותמהתקנותאו
לפיכלדין,כגוןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת. 

לאורכלהאמורובתוקףסמכותילפיתקנה(2ב)לתקנות,הרינימאשרתהעברתפסולתחומריםמסוכנים
למפעל אקואויל בע"מחיפהכמפורטלהלן :
 .1שםזרמיהפסולת–שפכים אנאורגניים (מי שטיפה ,חומצות ו/או בסיסים)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.
 .3יצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת באקואויל חיפה ואת מסמך
ההסכמהלקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיאקואויל חיפה,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבאקואויל חיפה וזאת
בהתאםלהיתר פליטה מספר 1601אובהרכבהפסולת עבורהניתןהאישורמנהל.
 .5במידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשלאקואויל חיפה המפורטותבנספח 2אךאינהמפורטת
בנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלהעבירבקשהלאקואויל.
 .6אישורזהתקףמיום02.12.2019עדליום 04.12.2020

בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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אגף חומרים מסוכנים
נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
הסיווגעלפיקטלוגהפסולתהאירופאי :

מספר
פרק
06

שם הפרק

פסולת
מתהליכים
כימיים
אנאורגניים

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

 01 פסולתמייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבחומצות

מספר
קטלוגי

סיווג פסולת

*060101

חומצהגפריתניתוחומצה
גפריתית

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

*060102

חומצההידרוכלורית

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

*060103

חומצההידרוכלורית

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

*060104

חומצהזרחניתוחומצה
זרחתית

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

*060105

חומצהחנקניתוחומצה
חנקתית

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

*060106

חומצותאחרות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

02

פסולתמייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבבסיסים

*060201

סידןהידרוקסיד

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

02

פסולתמייצור, פורמולציה,אספקהושימושבבסיסים

*060203

אמוניוםהידרוקסיד

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

02

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבבסיסים

*060204

נתרןואשלגןהידרוקסיד

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

02

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבבסיסים

*060205

בסיסיםאחרים

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

04

פסולתשמכילה
מתכתושאינה
מוזכרתבסעיף03
06

*060405

פסולתשמכילהמתכות
כבדותאחרות
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אגף חומרים מסוכנים
מספר
פרק

שם הפרק

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

מספר
קטלוגי

10

פסולת
מתהליכים
תרמיים

01

פסולתמתחנותכוח
ומפעלישריפה
אחרים(למעטפרק
)19

*100109

חומצהגופריתנית

11

פסולתמטיפול
שטחכימי

01

פסולתמטיפולשטח
כימיומציפוי

*110105

חומצותצריבה

וציפוימתכות
וחומרים
אחרים;
הידרו-
מטלורגיהשל
מתכותשאינן
מכילותברזל

סיווג פסולת

מתכותוחומרים
אחרים(לדוגמא,
תהליכיםגלווניים,
תהליכיציפויאבץ,
תהליכיהחמצה,
חריטה,ציפויזרחני,
הסרתשומנים
אלקלינית,ציפוי
אנודי)

11

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכות
שאינןמכילותברזל

01

פסולתמטיפולשטחכימיומציפוימתכותוחומריםאחרים(לדוגמא,תהליכיםגלווניים,תהליכיציפויאבץ,תהליכי
החמצה,חריטה,ציפויזרחני,הסרתשומניםאלקלינית,ציפויאנודי)

*110106

חומצותשאינןמוזכרות
במקוםאחר

11

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכות
שאינןמכילותברזל

01

פסולתמטיפולשטחכימיומציפוימתכותוחומריםאחרים(לדוגמא,תהליכיםגלווניים,תהליכיציפויאבץ,תהליכי
החמצה,חריטה,ציפויזרחני,הסרתשומניםאלקלינית,ציפויאנודי)

*110107

בסיסיצריבה

11

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכות
שאינןמכילותברזל

01

פסולתמטיפולשטחכימיומציפוימתכותוחומריםאחרים(לדוגמא,תהליכיםגלווניים,תהליכיציפויאבץ,תהליכי
החמצה,חריטה,ציפויזרחני,הסרתשומניםאלקלינית,ציפויאנודי)

*110111

נוזלישטיפהמימיים
שמכיליםחומריםמסוכנים

01

פסולתמעיצוב
וטיפולשטח
פיסיקליומכאנישל
מתכותוחומרים
פלסטיים

*120116

פסולתשלחומריניקוי
בהתזהאשרמכילהחומרים
מסוכנים

03

פסולתמתהליכי
הסרתשומנים
במיםובקיטור
(למעטפרק)11

*120301

נוזלישטיפהמימיים

12

12

פסולתמעיצוב
וטיפולשטח
פיסיקלי
ומכאנישל
מתכות
וחומרים
פלסטיים
פסולתמעיצובוטיפולשטחפיסיקליומכאנישלמתכותוחומריםפלסטיים
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אגף חומרים מסוכנים

מספר
פרק

שם הפרק

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

מספר
קטלוגי

סיווג פסולת

16

פסולתשאינה
מוזכרת
במקוםאחר
ברשימה

03

אצוותשאינןעומדות
במפרטומוצרים
שלאנעשהבהם
שימוש

*160303

פסולתאנאורגניתשמכילה
חומריםמסוכנים

07

פסולתממיכלי

*160709

פסולתשמכילהחומרים

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

מסוכניםאחרים

הובלה,מיכליאחסון
וניקויחביות(למעט
פרקים05ו)13-
09

חומריםמחמצנים

*160902

כרומטים,כגון,אשלגן
כרומט,אשלגןאונתרןדו-
כרומטיים

10

פסולתנוזליתמימית
המיועדתלטיפול
שלאבאתר

*161001

פסולתנוזליתמימית
שמכילהחומריםמסוכנים

*161003

תרכיזיםמימייםשמכילים

10

פסולתנוזליתמימיתהמיועדתלטיפולשלאבאתר

חומריםמסוכנים
19

19

פסולת
ממתקנים
לניהולפסולת,
מפעליטיפול
בשפכיםשלא
באתרוייצור
מיםהמיועדים
לצריכתבני
אדםומים
לתעשייה
פסולתממתקניםלניהולפסולת,מפעליטיפולבשפכיםשלאבאתרוייצורמיםהמיועדים
לצריכתבניאדםומיםלתעשייה

02

08

פסולתמטיפול
פיסיקלי/כימי
בפסולת(כוללסילוק
כרום,סילוקציאניד,
ניטרול)

*190211

פסולתאחרתשמכילה
חומריםמסוכנים

פסולתממתקנים
לטיפולבשפכים
שאינהמוזכרת

*190808

פסולתממערכותממברנה
שמכילהמתכותכבדות

במקוםאחר
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אגף חומרים מסוכנים
מספר
פרק

שם הפרק

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

מספר
קטלוגי

20

פסולתעירונית
(פסולתביתית
ופסולת
מסחרית,
תעשיתית
ומוסדית

01

מקטעיםשנאספים
בנפרד(למעטפרק
01)15

*200114

סיווג פסולת

חומצות

דומה)כולל
מקטעים
שנאספים
בנפרד
20

פסולתעירונית(פסולתביתיתופסולתמסחרית,תעשיתיתומוסדיתדומה)כוללמקטעים
שנאספיםבנפרד

01

מקטעיםשנאספיםבנפרד(למעטפרק01)15

*200115

בסיסים
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אגף חומרים מסוכנים
נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל

פסולותמסוכנותאשרמכילותמזהמיםמעלערכיהסףהרשומיםמטה,לא ייקלטובאקואויל :

פרמטר

פחמןאורגניכלליTOC 
פחמןאורגנינדיף VOC
כלורידים
דטרגנטיםקשים
דטרגנטיםרכים
ציאנידים CN-
פלואוריד  F
ברומיד Br
זרחן P
6+
כרומאטים  Cr
כספיתHg

ערכי סף לקליטת שפכים
אנאורגניים

יחידות

20,000
3,000
5,000
200
1,200
0.5
1,000
1,000
10,000
100
0.05

מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
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