אגף חומרים מסוכנים

31ינואר, 2019
כ"השבט,תשע"ט 

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת מתכת לצורך טיפול ו /או הכנה לייצוא
ב"אי.אם.אס EMS .זיקוק מתכות עדינות בע"מ" אזור תעשייה שילה ,מספר היתר רעלים 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,מצאהמשרדלנכוןלקבוע,במקרים המתאימים,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


פסולת מתכות בסיסיות -אלומיניום ,נחושת וניקל



פסולת מוצקה ו  /או ממסים המכילה מתכות יקרות -זהב ,כסף ,פלדיום ופלטינה



סוללות מסוג LI-ON ,NM-IH ,ALKALINE



פסולת אלקטרוניקה ()E-Scrap

 .2סוגהטיפול–הכנה למחזור מתכות וייצוא לצורך מחזור  R12 /R4
 .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
מפורטת בנספח  1 לאישור זה ,על יצרן הפסולת לפנות לאי.אם.אס . EMSשילה ,לצורך הוספת
הסיווגים.
 .6אישורזהתקףמיום 31.01.2019עדליום 02.02.2020

בכבודרב,

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

שם הפרק

מספר
תת פרק

06

פסולתמתהליכים
כימייםאנאורגניים

06 04

פסולתשמכילה
מתכתושאינה
מוזכרתבסעיף
0306

11

פסולתמטיפולשטח
כימיוציפוימתכות

11 01

פסולתמטיפול
שטחכימיומציפוי

וחומריםאחרים;
הידרו-מטלורגיהשל
מתכותשאינן
מכילותברזל

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכותשאינןמכילותברזל

14

*11 01 09

בוצהועוגותסינון
שמכילותחומרים

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

מסוכנים

*11 01 98

פסולתאחרתהמכילה
חומריםמסוכנים

11 03

בוצהומוצקים
מתהליכיהרפיה

*11 03 01

פסולתשמכילהציאניד

14 06

אריזות(כולל
פסולתאריזה
עירוניתשנאספת
בנפרד)

*14 06 03

ממסיםותערובות
ממסיםאחרים

01

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכותשאינןמכילותברזל

פסולתשלממיסים
אורגניים,חומרי
קירורוחומרים
דוחפים(למעט07ו-
)08

*06 04 05

פסולתשמכילהמתכות
כבדותאחרות

מתכותוחומרים
אחרים(לדוגמא,
תהליכיםגלווניים,
תהליכיציפויאבץ,
תהליכיהחמצה,
חריטה,ציפוי
זרחני,הסרת
שומניםאלקלינית,
ציפויאנודי)

11

11

שם תת פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת
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מספר שם הפרק
פרק

15 01

אריזות(כולל
פסולתאריזה
עירוניתשנאספת
בנפרד)

*15 01 10

אריזותהמכילותשיירי
חומריםמסוכניםאו
שזוהמועלידיחומרים
מסוכנים

15 02

אריזותפלסטיות

*15 02 02

חומריםסופגים,חומרי
סינון(כוללמסננישמן

16

פסולתשאינה
מוזכרתבמקום
אחרברשימה

16 02

פסולתמציוד
חשמליואלקטרוני

*16 02 13

ציודשנזרקשאינו
מוזכרבסעיפים0902
16עד120216

16

פסולתשאינה
מוזכרתבמקום
אחרברשימה

02

פסולתמציוד
חשמליואלקטרוני

*16 02 15

רכיביםמסוכנים
שהוצאומתוךציוד
שנזרק

אצוותשאינן
עומדותבמפרט
ומוצריםשלאנעשה
בהםשימוש

*16 03 03

פסולתאנאורגנית
שמכילהחומרים
מסוכנים

סוללותומצברים

*16 06 02

סוללותניקל-קדמיום

15

15

פסולתמאריזה;
חומריםסופגים,
מטליות,חומרי
סינוןוביגודהגנה
שאינםמוזכרים
במקוםאחר

מספר
תת פרק

שם תת פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

פסולתמאריזה;חומריםסופגים,מטליות,חומריסינוןוביגודהגנהשאינםמוזכריםבמקוםאחר

שלאמוזכריםבמקום
אחר),מטליותוביגוד
הגנהשזוהמועלידי
חומריםמסוכנים

16 03

16 06
16

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

סוללותומצברים

*16 06 03

סוללותשמכילות
כספית
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20

מספר
פרק

שם הפרק

מספר
תת פרק

שם תת פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

20

פסולתעירונית
(פסולתביתית
ופסולתמסחרית,
תעשייתית
ומוסדיתדומה)
כוללמקטעים
שנאספיםבנפרד

20 01

מקטעיםשנאספים
בנפרד(למעטפרק
01)15

*20 01 33

סוללותומצברים
שמוזכריםבסעיפים01
06,16020616או03
0616וסוללות
ומצבריםשאינם
ממויניםואשרמכילים
סוללותאלו

*20 01 35

ציודחשמליואלקטרוני
שהושלךשאינומוזכר
בסעיפים210120ו23-

פסולתעירונית(פסולתביתיתופסולתמסחרית,תעשיתיתומוסדיתדומה)כוללמקטעיםשנאספיםבנפרד

01

מקטעיםשנאספיםבנפרד(למעטפרק01)15

0120ואשרמכיל
חומריםמסוכנים()21
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 סיווגלפיאמנתבאזל1.2
VIII תיאור הפסולת באנגלית לפי נספח

תיאור הפסולת בעברית לפי נספח

לאמנת באזל

 לאמנת באזלVIII

סווג הפסולת
לפי נספח
 לאמנתVIII
באזל

פסולתהמכילהאחתמהמתכות
 :הבאות
אנטימוןותרכובותיו ,•אנטימון
בריליוםותרכובותיו ,•בריליום
קדמיוםותרכובותיו ,•קדמיום

Waste having as constituents or
contaminants, excluding metal waste in
massive form, any of the following:
• Antimony; antimony compounds
• Beryllium; beryllium compounds

A1020

עופרתותרכובותיו ,•עופרת
סלניוםותרכובותיו ,•סלניום
טלריוםותרכובותיו,•טלריום

• Cadmium; cadmium compounds
• Lead; lead compounds
• Selenium; selenium compounds
• Tellurium; tellurium compounds

פסולותממסיםאורגניים

A3140

פסולתסוללותלאממוינותלהוציא
תערובותסוללותהמוזכרות

A1170

Waste non-halogenated organic solvents
but excluding such
wastes specified on list B
Unsorted waste batteries excluding
mixtures of only list B
batteries. Waste batteries not specified on

(פסולתסוללותשלאBברשימה

list B containing

המכיליםאתBמצוינתברשימה

Annex I constituents to an extent to render

)Annex Iהמרכיביםהמסוכניםשל

them hazardous
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VIII תיאור הפסולת באנגלית לפי נספח
לאמנת באזל

אגף חומרים מסוכנים
תיאור הפסולת בעברית לפי נספח
סווג הפסולת
לפי נספח
 לאמנת באזלVIII
 לאמנתVIII
באזל

Waste electrical and electronic assemblies
or scrap9
containing components such as

פסולתממכלוליחשמל
ואלקטרוניקהאופסולתכדוגמת
מצבריםוסוללותאחרותהכלולים

A1180

,ממתגים-כספית:כגון,Aברשימה

accumulators and other

זכוכיתמשפופרותקרןקתודית

batteries included on list A, mercury-

-PCB-וזכוכיתמפעילותאחרתו

switches, glass from
cathode-ray tubes and other activated glass
and PCBcapacitors,

Iאומזוהםעםנספח,קבלים
,כספית,קדמיום,מרכיבים(למשל
)biphenyl polychlorinated,עופרת

or contaminated with Annex I constituents
(e.g.,

במידהשישלהםכלהמאפיינים
(שיםלב.IIIהכלוליםבנספח

cadmium, mercury, lead, polychlorinated

B1110 לערכיםהקשוריםברשימה

biphenyl) to an

.)B

extent that they possess any of the
characteristics contained
in Annex III (note the related entry on list
B B1110)10
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תיאור קוד  Yבעברית (נספחים  Iו
קוד Y
(נספחים I

תיאור קוד  Yבאנגלית (נספחים  Iו – II
לאמנת באזל)

–  IIלאמנת באזל)

ו –  IIלאמנת
באזל)
Y13

פסולתמייצורוהכנהושימוש
בשרפים,לייטקס,פלסטיסייזרים
(חומריםמעצבים),דבקים/חומרי
הדבקה

Y 17

פסולתהנובעתמטיפוליםבמשטחי
מתכותופלסטיק

Y18

משקעיםושאריותמפעולותסילוק
פסולתתעשייתית

Y31

תרכובותעופרת

Y33

ציאנידיםאנאורגניים

Y38

ציאנידיםאורגניים

Y42

ממסיםאורגנייםלאהלוגנים

Wastes from production, formulation and
use of resins, latex, plasticizers,
glues/adhesives
Wastes resulting from surface treatment of
metals and plastics
Residues arising from industrial waste
disposal operations
lead compounds
Inorganic cyanides
Organic cyanides
Organic solvents excluding halogenated
solvents
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נספח  – 2ערכי סף ומגבלות לקליטה במפעל
 .1הממסיםהמותריםלקליטהמתעשייתהמתכותהינם: 


איזופרופנול IPA



אתילאצטטEthyl Acetatae



סולבסוsolvesso

 .2פסולתציאנידהמותרתלקליטהתהיהמתעשייתציפויהמתכותבלבד
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