אגף חומרים מסוכנים

2אוקטובר, 2018
כ"גתשרי,תשע"ט 

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת ממסים לטיפול ב במפעל
" דור אקולוגיה בע"מ" בנאות חובב היתר רעלים מספר 658958
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 "דור אקולוגיה בע"משבנאות חובב כמפורטלהלן :
 .1שםזרמיהפסולתהמסוכנתפסולת ממסים,כמפורטבנספח1 
 .2סוגהטיפול–מחזור ממסים R2
 .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.
 .3יצרןהפסולתישמוראתהחשבוניותהמעידותעלקבלתהפסולתבדור אקולוגיהואתמסמךההסכמה
לקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידידור אקולוגיה,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבדור אקולוגיה וזאת
בהתאםלהיתרפליטהמספר 1328אובהרכבהפסולת המסוכנת עבורהניתןהאישורמנהל.
 .5במידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשלדור אקולוגיה המפורטותבנספח 2אךאינהמפורטת
בנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלדוראקולוגיה.
 .6אישורזהתקףמיום 02.10.2018עדליום10.10.2019



בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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אגף חומרים מסוכנים
נספח  – 1זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל
 1.1סיווגלפיקטלוגהפסולתהאירופאי
מספר
פרק

שם הפרק

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

סיווג פסולת

מספר קטלוגי

04

פסולתמתעשיות
העור,הפרוות
והטקסטיל

02

פסולתשמקורה
מתעשייתהטקסטיל

*040214

פסולתמתהליךהגימור
שמכילהממסיםאורגניים

07

פסולתמתהליכים
כימייםאורגניים

01

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה

*070103

ממסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגניים

ושימושבכימיקלים
אורגנייםבסיסיים
07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

 07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

01

02

02

הלוגנים

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבכימיקליםאורגנייםבסיסיים

*070104

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגנייםאחרים

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבחומרים
פלסטיים,גומיסינתטי
וסיביםמעשהידיאדם

*070203

ממסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגניים
הלוגנים

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומריםפלסטיים,גומיסינתטיוסיביםמעשהידיאדם

*070204

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגנייםאחרים

03



03

05

פסולתשמקורה
מייצור,פורמולציה,
אספקהושימשבצבעים
וצובעניםאורגניים
(למעטסעיף11)06

*070303

ממסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגניים
הלוגנים

פסולתשמקורהמייצור,פורמולציה,אספקהושימשבצבעיםוצובעניםאורגניים(למעטסעיף11)06

*070304

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגנייםאחרים

*070503

ממסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגניים
הלוגנים

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבתרופות
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אגף חומרים מסוכנים
שם הפרק
מספר
פרק
07

פסולתמתהליכים
כימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

05

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבתרופות

*070504

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגנייםאחרים

06

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבשומנים,גריז,
סבונים,דטרגנטים,

*070603

ממסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגניים
הלוגנים

חומריחיטויוחומרים
קוסמטיים
06

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבשומנים,גריז,סבונים,דטרגנטים,חומריחיטויוחומריםקוסמטיים

*070604

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבכימיקלים
עדיניםובמוצרים
כימייםשאינםמוזכרים

*070703

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבכימיקליםעדיניםובמוצריםכימייםשאינםמוזכריםבמקוםאחר

*070704

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגנייםאחרים

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה,
שימושוהסרתצבע
ולכה

*080111

פסולתצבעולכהשמכילים
ממסיםאורגנייםאוחומרים
מסוכניםאחרים

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגנייםאחרים

07

ממסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאםאורגניים
הלוגנים

במקוםאחר

08

פסולתשמקורה
בייצור,
פורמולציה,
אספקהושימוש
בציפויים(צבעים,
לכותואמאיל

07

01

זגוגי),דבקים,
חומריאיטוםודיו
להדפסה
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אגף חומרים מסוכנים
שם הפרק
מספר
פרק
08

פסולתשמקורה
בייצור,
פורמולציה,
אספקהושימוש
בציפויים(צבעים,
לכותואמאיל
זגוגי),דבקים,

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

01

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה,
שימושוהסרתצבע
ולכה

*080117

פסולתממסריצבעאולכה
שמכיליםממסיםאורגנייםאו
חומריםמסוכניםאחרים

חומריאיטוםודיו
להדפסה
08

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבציפויים(צבעים,לכותואמאילזגוגי),דבקים,חומרי
איטוםודיולהדפסה

03

פסולתשמקורהבייצור,

*080317

פורמולציה,אספקה
ושימושבדיולהדפסה
08

09

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבציפויים(צבעים,לכותואמאילזגוגי),דבקים,חומרי
איטוםודיולהדפסה

פסולתשמקורה

14

14

19

פסולתשלממיסיםאורגניים,חומריקירורוחומריםדוחפים(למעט07ו)08-

פסולתממתקנים
לניהולפסולת,
מפעליטיפול
בשפכיםשלא
באתרוייצורמים
המיועדיםלצריכת
בניאדםומים

להדפסהשמכילחומרים
מסוכנים

04

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבדבקים
וחומריאיטום(כולל
מוצריםלאטימתמים)

*080409

פסולתשמקורהבדבקים
וחומריאיטוםשמכילים
ממסיםאורגנייםוחומרים
מסוכניםאחרים

01

פסולתעבורתעשיית

*090103

תמיסותמפתחעלבסיסממס

בתעשייתהצילום
פסולתשל
ממיסיםאורגניים,
חומריקירור
וחומריםדוחפים
(למעט07ו)08-

פסולתשמקורהבטונר

הצילום
06

06

12

פסולתממסים
אורגניים,חומריקירור
ותרסיסי/קצפים
דוחפים

*140602

ממסיםהלוגניםותערובותשל
ממסיםהלוגניםאחרים

פסולתממסיםאורגניים,חומריקירורותרסיסי/קצפיםדוחפים

*140603

ממסיםותערובותממסים
אחרים

*191211

פסולתאחרת(כוללתערובת
שלחומרים)מתהליכיטיפול

פסולתמטיפולמכאני
בפסולת(לדוגמהמיון,
ריסוק,דחיסה,יצירת
גרגירים)שאינה
מוזכרתבמקוםאחר

מכאניבפסולתשמכילה
חומריםמסוכנים
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אגף חומרים מסוכנים
שם הפרק
מספר
פרק

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

לתעשייה
20

פסולתעירונית
(פסולתביתית
ופסולתמסחרית,
תעשייתית
ומוסדיתדומה)
כוללמקטעים

01

מקטעיםשנאספים
בנפרד(למעטפרק01
)15

*200113

ממסים

שנאספיםבנפרד
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אגף חומרים מסוכנים
 1.1עלפיאמנתבאזל-

סווג הפסולת לפי נספח

תיאור הפסולת לפי נספח  VIIIלאמנת באזל

 VIIIלאמנת באזל
A3050

פסולת מייצור ,פורמולציה ושימוש בשרפים ,לטקס ,דבקים להוציא
פסולתהמופיעהברשימהB

A3140

פסולת ממסים אורגניים ללא הלוגנים ,להוציא פסולות המופיעות
ברשימהB

A3150

פסולותממסיםאורגנייםהלוגנים

A4010

פסולתמייצור,הכנהושימושבחומריםפרמצבטיים

A4040

פסולתמייצור,הכנהושימושבחומריםלשימושעץ

A4070

פסולת מייצור ,פורמולציה ושימוש בדיו ,צבעים ,פיגמנטים ,לקה ,לא
כוללפסולתמרשימהB



קוד ( Yנספחים  Iו – II

תיאור קוד ( Yנספחים  Iו –  IIלאמנת באזל)

לאמנת באזל)
Y2

פסולתמייצורוהכנתתכשיריתרופות

Y6

פסולתמייצור,הכנהושימושבממסיםאורגניים.

Y12

פסולתמייצורהכנהושימושבדיו,חומריצבע,פיגמנטים,צבעים,לכה
וורניש

Y13

פסולתמייצור,הכנהושימושבשרפים,לייטקס,פלסטיסייזרים 
(חומריםמעצבים),דבקים/חומריהדבקה.

Y17

פסולתהנובעתמטיפוליםבמשטחימתכותופלסטיק.

Y41

ממסיםאורגנייםהלוגניים

Y42

ממסיםאורגנייםשאינםמכיליםממסיםהלוגנים.
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אגף חומרים מסוכנים
נספח  – 2ערכי סף ומגבלות לקליטה במפעל
ערכיםאלויהיובהתאםלעמידהבהיתרפליטה שלדוראקולוגיה מספר1328ובהסתמךעלהתוספת
הראשונהשלהיתרהרעלים

פסולותהמכיליםאתהמאפייניםהבאיםלאיועברולדוראקולוגיה :


ערךהגבהPHקטןמ-2



חומריםהלואורגניםוהלוגניםשאינםבצורתמלח



חומריםצמיגייםשאינםניתניםלשאיבה



בוצותהמכילותממסים 
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