אגף חומרים מסוכנים
16מאי, 2019
י"אאייר,תשע"ט 

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת שפכים מינרליים ואמולסיות
למפעל "מיש שיווק וסחר" בע"מ אשדוד ,מספר היתר רעלים 630264

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 "מיש שיווק וסחר " בע"מאשדוד כמפורטלהלן :
 .1שםזרםהפסולת–שפכים מינרליים ואמולסיות,כמפורטבנספח1
 .2סוגהטיפול–פיסיקוכימי D9
 .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.
 .3יצרןהפסולתישמוראתהחשבוניותהמעידותעלקבלתהפסולתבמיש אשדוד ואתמסמךההסכמה
לקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיבמיש אשדוד ,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבמיש אשדוד וזאת
בהתאםלהיתר פליטה מספר 1343אובהרכבהפסולת עבורהניתןהאישורמנהל
 .5במידה והפסולת עומדת במגבלות הקליטה של מיש אשדוד המפורטות בנספח  2אך אינה מפורטת
בנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלהגישבקשהלמיש,לצורךהוספתהסיווג.
 .6אישורזהתקףמיום16.05.2019עדליום 19.05.2020

בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
מספר
הפרק

שם הפרק

מספר
תת פרק

05

פסולתמזיקוקנפט,
טיהורגזטבעיוטיפול

05 01

שם תת הפרק
פסולתשמקורה
בזיקוקנפט

מספר
קטלוגי
*050105

שם זרם הפסולת
שפיכותנפט

פירוליטיבפחם
פסולתמזיקוקנפט,טיהורגזטבעיוטיפולפירוליטיבפחם

05

05 01

פסולתשמקורהבזיקוקנפט

*050106

בוצהשמנוניתשמקורהבפעולות
תחזוקהשלהמפעלאושלציוד

 10 פסולתמתהליכים
תרמיים
12

פסולתמעיצובוטיפול
שטחפיסיקליומכאני

10 02

פסולתמתעשיית
הברזלוהפלדה

12 01

פסולתמעיצובוטיפול *120109
שטחפיסיקליומכאני

שלמתכותוחומרים
פלסטיים
13

13

פסולתשמניםופסולת
שלדלקיםנוזליים
(למעטשמנימאכלואלו
הכלוליםבפרקים05ו-
)12



פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

13 01

פסולתשלשמנים
הידראוליים

*130105

אמולסיותלאמוכלרות

13 04

שמנישיפוליים 

*130401

שמנישיפולייםמספנותלשיט
פנים-יבשתי 

*130402

שמנישיפולייםמביבימזחים 

*130403

שמנישיפולייםמסוגיספנות
אחרים 

*130501

מוצקיםממפרידיגרוסת
ומפרידישמן/מים

*130502

בוצהממפרידישמן/מים



פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

13 04



פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו )12-

13 04

שמנישיפוליים 



13 05

תכולתמפרידישמן-
דלק





13 05

תכולתמפרידישמן-דלק





13 05

תכולתמפרידישמן-דלק

13 05

תכולתמפרידישמן-דלק

פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

אמולסייתשמניםותמיסותללא
הלוגנים

שלמתכותוחומרים
פלסטיים

שמנישיפוליים 



*100211

פסולתמתהליכיטיפולבמי
קירוראשרמכילהשמן

* 130503בוצהממלכודים
*130506

שמןממפרידישמן/מים 
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מספר
הפרק

שם הפרק

מספר
תת פרק

שם תת הפרק

מספר
קטלוגי

13

פסולתשמניםופסולת

13 05

תכולתמפרידישמן-

*130507

דלק

שלדלקיםנוזליים
(למעטשמנימאכלואלו

שם זרם הפסולת
מיםשמנונייםממפרידי 
שמן/מים 

הכלוליםבפרקים05ו-
)12




 13 05

* 130508 תערובותשלפסולתמתאישיקוע
ומפרידישמן/מים

תכולתמפרידישמן-דלק

13 08

פסולתשלשמנים
שלאמוזכריםבמקום
אחר 

*130802

תחליביםאחרים 

16

פסולתשאינהמוזכרת
במקוםאחרברשימה

16 07

פסולתממכליהובלה,
מכליאחסוןוניקוי
חביות(למעטפרקים
05ו)13-

*160708

פסולתשמכילהנפט/שמן

19

פסולתממתקנים
לניהולפסולת,מפעלי
טיפולבשפכיםשלא
באתרוייצורמים
המיועדיםלצריכתבני
אדםומיםלתעשייה 

19 01

פסולתמשריפהאו
פירוליזהשלפסולת 

*190106

פסולתנוזליתמימיתמתהליכי
טיפולבגזופסולתנוזליתמימית
אחרת 

19

פסולתממתקנים
לניהולפסולת,מפעלי
טיפולבשפכיםשלא

19 12

פסולתמטיפולמכאני
בפסולת(לדוגמה
מיון,ריסוק,דחיסה,

*191211

פסולתאחרת(כוללתערובתשל
חומרים)מתהליכיטיפולמכאני
בפסולתשמכילהחומרים

13

פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

באתרוייצורמים
המיועדיםלצריכתבני

יצירתגרגירים)
שאינהמוזכרת

אדםומיםלתעשייה

במקוםאחר

מסוכנים
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נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל


פסולותמסוכנותאשרמכילותמזהמיםמעלערכיהסףהרשומיםמטה,לא תקלטנהבמיש
פרמטר

סולפאט
כלורידים
סידןCa
כרום Cr3+
כרום Cr6+
נתרןNa
כספיתHg
פחממניםהלוגניםמומסיםAOX


ערכי סף לקליטה
30,000
30,000
 120,000
 700
לאניתןלקליטה
 90,000
1
2

יחידות
מג"ל ()ppm
מג"ל ()ppm
מג"ל ()ppm
מג"ל ()ppm
מג"ל ()ppm
מג"ל ()ppm
מג"ל ()ppm
מג"ל( )ppm

פסולותשמניםואמולסיותהמכיליםהלוגנים,לאתקלטנהבמיש 
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