אגף חומרים מסוכנים
31מרץ, 2020
ו'ניסן,תש"פ
אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת סוללות (כולל סוללות ליתיום יון) לצורך
הכנה לייצוא במפעל "אי.אם.אס EMS .זיקוק מתכות עדינות בע"מ" אזור תעשייה שילה
בעל היתר רעלים מספר 602447

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,מצא המשרדלנכוןלקבוע,במקריםהמתאימים,אישורימנהלרוחביים,המבוססים
עלאישורמתקניםל טיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפיתנאים
שיעמודבהםמבקשהאישור(יצרןהפסולת)והמפעלהמטפל .

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

לאורכלהאמורובתוקףסמכותילפיתקנה(2ב)לתקנות,הרינימאשרתהעברתפסולתחומריםמסוכנים
למפעל "אי.אם.אס  EMSזיקוק מתכות עדינות בע"מ" שבשילה כמפורטלהלן :
 .1שםזרםהפסולתכמפורטבנספח-1


סוללותליתיוםיוןLithium-Ion



סוללותליתיוםראשוניות



סוללותניקלNi-MH



סוללותניקל-קדמיוםNi-Cd



סוללותמסוגALKALINE

 .2סוגהטיפול–הכנה לייצוא לצורך מחזור 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 באי.אם.אס EMS .שילה ואת
מסמךההסכמהלקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיאי.אם.אס EMS .שילה,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבאי.אם.אסEMS .
שילה.
 .5במידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשלאי.אם.אס EMS .שילה המפורטותבנספח2אךאינה
מפורטתבנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלאי.אם.אס. EMSשילה.
 .6אישורזהתקףמיום 31.03.2020עדליום 28.02.2021


בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח  – 1זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל
 1.1סיווגלפיקטלוגהפסולתהאירופאי
מספר
פרק
16

שם הפרק

פסולתשאינה
מוזכרתבמקום
אחרברשימה

מספר
תת פרק
16 01

שם תת פרק

כלירכבמסוגי
תעבורהשונים
שסיימומחזור
חיים(כוללציוד
שטח)ופסולת

מספר קטלוגי

*16 01 21

סיווג פסולת

רכיביםמסוכנים
שאינםמוזכרים
בסעיפים070116עד
110116ובסעיפים
130116ו-140116

מפירוקכלירכב
בסוףשסיימו
מחזורחייםורכבי
תחזוקה(למעט
פרקים,13,1406
)16ו08-16
16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16 06

סוללותומצברים

*16 06 02

סוללותניקל-קדמיום
Ni-Cd

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16 06

סוללותומצברים

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16 06

סוללותומצברים

20

20

פסולתעירונית
(פסולתביתית
ופסולתמסחרית,
תעשייתיתומוסדית
דומה)כולל
מקטעיםשנאספים
בנפרד
פסולתעירונית(פסולתביתיתופסולתמסחרית,תעשיתיתומוסדיתדומה)כוללמקטעיםשנאספיםבנפרד

20 01

מקטעיםשנאספים
בנפרד(למעטפרק

16 06 04

סוללותאלקליניות,
למעט030616

16 06 05

סוללותומצברים
אחרים

*20 01 33

סוללותומצברים
שמוזכריםבסעיפים01
06,16020616או03
0616וסוללות
ומצבריםשאינם
ממויניםואשרמכילים
סוללותאלו

20 01 34

סוללותומצברים

)0115

20 01

) מקטעיםשנאספיםבנפרד(למעטפרק0115

שאינםמוזכריםבסעיף
*20 01 33
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 1.2סיווגלפיאמנתבאזל
סווג הפסולת
לפי נספח

תיאור הפסולת בעברית לפי נספח

תיאור הפסולת באנגלית לפי נספח  VIIIלאמנת

 VIIIלאמנת באזל

באזל

 VIIIלאמנת
באזל
A1170

פסולתסוללותלאממוינותלהוציא
תערובותסוללותהמוזכרות

Unsorted waste batteries excluding mixtures
of only list B

ברשימהB(פסולתסוללותשלא

batteries. Waste batteries not specified on list

מצוינתברשימהBהמכיליםאת

B containing

המרכיביםהמסוכניםשל)Annex I

Annex I constituents to an extent to render
them hazardous
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נספח  – 2ערכי סף ומגבלות לקליטה במפעל

סוללותעופרתלאתיוצאנהכלעודקייםפתרוןמחזורבארץ
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