אגף חומרים מסוכנים

14פברואר, 2019
ט'אדרא,תשע"ט
אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת מסוכנת לטיפול ב"נשר" מפעלי מלט
ישראליים בע"מ רמלה ,מספר היתר רעלים 80530
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. 

לאורכלהאמורובתוקףסמכותי לפיתקנה(2ב)לתקנות,הרינימאשרתהעברתפסולתחומריםמסוכנים
למפעל "נשר מפעלי מלט ישראליים" בע"מרמלה כמפורטלהלןובהתאםלנספח1 :

שם זרמי הפסולת

סוג הטיפול

פסולתכתחליףאנרגיה 

השבתאנרגיה  R1

פסולתכתחליףחומרגלם 

מחזורוהשבהשלחומריםאנאורגנייםR5 


ערכיסףומגבלותלקליטהכמפורטבנספח2
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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.
 .3יצרןהפסולתישמוראתהחשבוניותהמעידותעלקבלתהפסולתבנשר רמלה ואתמסמךההסכמה
לקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידינשר רמלה,למשך5שנים.
 .4אישור זה בתוקף כל עוד לא חל שינוי בערכי הסף ומגבלות הקליטה המותרים בנשר רמלה וזאת
בהתאםלהיתר פליטה מספר  1219אובהרכבהפסולת עבורהניתןהאישורמנהל.
 .5במידה והפסולת עומדת במגבלות הקליטה של נשר רמלה המפורטות בנספח  2אך אינה מפורטת
בנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלנשררמלה,לצורףהוספתהסיווג.
 .6אישורזהתקףמיום 14.02.2019עדליום .20.02.2020


בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
סיווגהפסולתלפיקטלוגהפסולתהאירופאי:
מספר
הפרק

פרק ראשי

מספר תת
פרק

שם תת פרק

מספר
קטלוגי

סיווג הפסולת
המסוכנת

01

פסולתשמקורה
בחיפוש,חציבה,
כרייהוטיפול
פיסיקליוכימי
שלמינרלים

0104

פסולתמעיבודפיסיקלי
וכימישלמינרלים
שאינםמכיליםברזל

*010407

פסולתהמכילה
חומריםמסוכנים
מעיבודפיסיקליוכימי
שלמינרליםשאינם
מכיליםברזל

05

פסולתמזיקוק

0501

פסולתשמקורהבזיקוק

*050105

שפיכותנפט

נפט,טיהורגז
טבעיוטיפול
פירוליטיבפחם
06

פסולת
מתהליכים
כימיים
אנאורגניים

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

נפט

06 03

פסולתמייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבמלחים
ובתמיסותיהם
ובתחמוצותמתכת

*060313

מלחיםמוצקים
ותמיסותשמכילים
מתכותכבדות

06 04

פסולתשמכילהמתכת
ושאינהמוזכרתבסעיף

*060405

פסולתשמכילה
מתכותכבדותאחרות

0306
06 07

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבהלוגנים
ותהליכיםכימיים
הכולליםהלוגנים

*060702

פחםפעילמתהליך
ייצורכלור

06 13

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבהלוגנים
ותהליכיםכימיים

*061302

פחםפעילמשומש
)למעטסעיף020706

הכולליםהלוגנים
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מספר
הפרק

פרק ראשי

מספר תת
פרק

שם תת פרק

מספר
קטלוגי

סיווג הפסולת
המסוכנת

07

פסולת
מתהליכים
כימייםאורגניים

07 01

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבכימיקלים
אורגנייםבסיסיים

*070104

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאם
אורגנייםאחרים

*070109

עוגותסינוןוחומרים
סופגיםמשומשים
הלוגניים

*070110

עוגותסינוןוחומרים
סופגיםמשומשים
אחרים

*070111

בוצהמטיפולבאתר
בקולחיןאשרמכילה
חומריםמסוכנים

*070204

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאם
אורגנייםאחרים

*070214

פסולתמתוספים
שמכיליםחומרים
מסוכנים

*070404

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאם
אורגנייםאחרים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07 01

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבכימיקליםאורגנייםבסיסיים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07 01

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבכימיקליםאורגנייםבסיסיים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07 01

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבכימיקליםאורגנייםבסיסיים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07 02

07 02

07 04

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבחומרים
פלסטיים,גומיסינתטי
וסיביםמעשהידיאדם
פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומריםפלסטיים,גומיסינתטיוסיביםמעשהידיאדם

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבמוצרי
אורגנייםלהגנהעל
צמחים(למעטסעיפים
080102ו09-01,)02
חומריםלשימורעץ
(למעטסעיף02)03
וביוצידיםאחרים
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פרק ראשי
מספר
הפרק
07

פסולת
מתהליכים
כימייםאורגניים

מספר תת
פרק

שם תת פרק

מספר
קטלוגי

סיווג הפסולת
המסוכנת

07 04

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבמוצרי
אורגנייםלהגנהעל
צמחים(למעטסעיפים
080102ו09-01,)02
חומריםלשימורעץ
(למעטסעיף02)03

*070411

בוצהמטיפולבאתר
בקולחיןאשרמכילה
חומריםמסוכנים

וביוצידיםאחרים
07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07 04

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבמוצריאורגניים להגנהעלצמחים(למעטסעיפים080102ו 09-01,)02חומריםלשימורעץ
(למעטסעיף02)03וביוצידיםאחרים

*070413

פסולתמוצקה
שמכילהחומרים
מסוכנים

07 05

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבתרופות

*070504

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאם
אורגנייםאחרים

07 06

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבשומנים,גריז,

*070604

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאם
אורגנייםאחרים

סבונים,דטרגנטים,
חומריחיטויוחומרים
קוסמטיים
07 07

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבכימיקלים
עדיניםובמוצרים
כימייםשאינםמוזכרים
במקוםאחר

*070704

ממיסים,נוזלישטיפה
ותמיסותאם
אורגנייםאחרים
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מספר
הפרק

פרק ראשי

מספר תת
פרק

שם תת פרק

מספר
קטלוגי

סיווג הפסולת
המסוכנת

08

פסולתשמקורה
בייצור,
פורמולציה,
אספקהושימוש
בציפויים(צבעים,
לכותואמאיל

08 01

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה,
שימושוהסרתצבע
ולכה

*080111

פסולתצבעולכה
שמכיליםממסים
אורגנייםאוחומרים
מסוכניםאחרים

זגוגי),דבקים,
חומריאיטום
ודיולהדפסה
08

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבציפויים(צבעים,לכותואמאילזגוגי),דבקים,
חומריאיטוםודיולהדפסה 

08 01

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקה,שימושוהסרתצבעולכה

08

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבציפויים(צבעים,לכותואמאילזגוגי),דבקים,
חומריאיטוםודיולהדפסה

08 01

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקה,שימושוהסרתצבעולכה

08

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבציפויים(צבעים,לכותואמאילזגוגי),דבקים,
חומריאיטוםודיולהדפסה

08 01

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקה,שימושוהסרתצבעולכה

08

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבציפויים(צבעים,לכותואמאילזגוגי),דבקים,
חומריאיטוםודיולהדפסה

08 01

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקה,שימושוהסרתצבעולכה

08

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבציפויים(צבעים,לכותואמאילזגוגי),דבקים,
חומריאיטוםודיולהדפסה

08 01

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקה,שימושוהסרתצבעולכה

*080113

בוצהשמקורהבצבע
ולכהשמכילה
ממסיםאורגנייםאו
חומריםמסוכנים
אחרים

*080115

בוצהמימיתשמכילה
צבעאולכהשמכילים
ממסיםאורגנייםאו
חומריםמסוכנים
אחרים

*080117

פסולתממסיריצבע
אולכהשמכילים
ממסיםאורגנייםאו
חומריםמסוכנים
אחרים

*080119

תרחיפיםמימיים
שמכיליםצבעאולכה
שמכיליםממסים
אורגנייםאוחומרים
מסוכניםאחרים

*080121

פסולתממסיריצבע
אולכה 
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פרק ראשי
מספר
הפרק
08

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

מספר תת
פרק

שם תת פרק

מספר
קטלוגי

08 04

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבדבקיםוחומרי
איטום(כוללמוצרים
לאטימתמים)

*080409

סיווג הפסולת
המסוכנת
פסולתשמקורה
בדבקיםוחומרי
איטוםשמכילים
ממסיםאורגניים
וחומריםמסוכנים
אחרים

ודיולהדפסה
08

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבציפויים(צבעים,לכותואמאילזגוגי),דבקים,
חומריאיטוםודיולהדפסה

08 04

פסולתשמקורהבייצור,פורמולציה,אספקהושימושבדבקיםוחומריאיטום(כוללמוצריםלאטימתמים)

*080411

בוצהשלדבקים
וחומריאיטום
שמכילהממסים
אורגנייםוחומרים
מסוכניםאחרים
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פרק ראשי
מספר
הפרק
10

פסולת
מתהליכים
תרמיים

מספר
תת פרק

שם תת פרק

מספר קטלוגי

10 01

פסולתמתחנותכוח
ומפעלישריפהאחרים
(למעטפרק)19

*100104

אפרמרחףמשריפת
שמןואבקדוודים

*100113

אפרמרחףמפחמימנים
מוחלביםהמשמשים
כדלק

*100114

אפרתחתית,סיגים
ואבקדוודיםמשריפת-
יחדאשרמכילים
חומריםמסוכנים

*100116

אפרמרחףמשריפת-
יחדאשרמכילחומרים
מסוכנים

*100211

פסולתמתהליכיטיפול
במיקירוראשרמכילה
שמן

*100213

בוצהועוגותסינון
מתהליכיטיפולבגז
אשרמכילותחומרים
מסוכנים
סיגימלחמייצורשניוני

*100309

סיגיחמצוןשחורים
)מייצור(black drosses
שניוני

*100905

גרעיניםותבניותיציקה
אשרלאעברויציקה
ואשרמכילותחומרים
מסוכנים

*100907

גרעיניםותבניותיציקה
אשרעברויציקהואשר
מכילותחומרים
מסוכנים

*100909

חלקיקיםשלגזיפליטה
אשרמכיליםחומרים
מסוכנים

*100913

פסולתשמקורה
בחומריםמקשריםאשר
מכילהחומרים
מסוכנים

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10 01

פסולתמתחנותכוחומפעלישריפהאחרים(למעטפרק)19

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10 01

פסולתמתחנותכוחומפעלישריפהאחרים(למעטפרק)19

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10 01

פסולתמתחנותכוחומפעלישריפהאחרים(למעטפרק)19

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10 02

10 02

10 03
10 03

10 09

פסולתמתעשיית
הברזלוהפלדה
פסולתמתעשייתהברזלוהפלדה

פסולתממטלורגיה
תרמיתשלחמרן
(אלומיניום)

*100308

פסולתממטלורגיהתרמיתשלחמרן(אלומיניום)

פסולתמתהליכי
יציקתחלקים
שמכיליםברזל

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10 09

פסולתמתהליכייציקתחלקיםשמכיליםברזל

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10 09

פסולתמתהליכייציקתחלקיםשמכיליםברזל

10

פסולתמתהליכיםתרמיים

10 09

פסולתמתהליכייציקתחלקיםשמכיליםברזל

סיווג הפסולת
המסוכנת
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אגף חומרים מסוכנים
מספר
הפרק

פרק ראשי

מספר תת
פרק

שם תת פרק

מספר קטלוגי

11

פסולתמטיפול
שטחכימי
וציפוימתכות
וחומרים
אחרים;
הידרו-
מטלורגיהשל
מתכותשאינן
מכילותברזל

11 01

13

פסולתשל
שמניםופסולת
שלדלקים
נוזליים(למעט
שמנימאכל,05
ו)12-

13 01

פסולתמטיפולשטח
כימיומציפוימתכות
וחומריםאחרים
(לדוגמא,תהליכים
גלווניים,תהליכי
ציפויאבץ,תהליכי
החמצה,חריטה,ציפוי
זרחני,הסרתשומנים
אלקלינית,ציפוי
אנודי)
פסולתשלשמנים
הידראוליים

*110109

בוצהועוגותסינון
שמכילותחומרים
מסוכנים

*130110

שמניםהידראוליים
מינרלייםשאינם
מוכלרים

*130111

שמניםהידראוליים
סינתטיים
שמניםהידראוליים
פריקיםבקלות

*130113

שמניםהידראוליים
אחרים

*130205

שמנימנוע,גירוסיכוך
מינרלייםשאינם
מוכלרים
שמנימנוע,גירוסיכוך
סינתטיים
שמנימנוע,גירוסיכוך
מתכליםבקלות

*130208

שמנימנוע,גירוסיכוך
אחרים

*130307

שמניםמינרליים
לבידודולהעברתחום
שאינםמוכלרים

*130308

שמניםסינתטיים
לבידודולהעברתחום

*130309

שמניםלבידוד
ולהעברתחום
שמתכליםבקלות

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13 01

פסולתשלשמניםהידראוליים

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13 01

פסולתש לשמניםהידראוליים

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13 01

פסולתשלשמניםהידראוליים

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

*130112

13 02

פסולתשלשמנימנוע,
שמניגירושמניסיכוך

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13 02

פסולתשלשמנימנוע,שמניגירושמניסיכוך

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13 02

פסולתשלשמנימנוע,שמניגירושמניסיכוך

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13 02

פסולתשלשמנימנוע,שמניגירושמניסיכוך

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

*130206
*130207

13 03

13 03

שמניםלבידוד
ולהעברתחום
שמניםלבידודולהעברתחום

סיווג הפסולת
המסוכנת
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אגף חומרים מסוכנים
פרק ראשי
מספר
הפרק
13

פסולתשל
שמניםופסולת
שלדלקים
נוזליים(למעט
שמנימאכל,05
ו)12-

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

מספר קטלוגי

סיווג הפסולת
המסוכנת

שם תת פרק

מספר תת
פרק
13 03

שמניםלבידוד
ולהעברתחום

*130310

שמניםאחריםלבידוד
ולהעברתחום

13 04

שמנישיפוליים

*130401

שמנישיפוליים
מספנותלשיטפנים-
יבשתי

*130402

שמנישיפולייםמביבי
מזחים
שמנישיפולייםמסוגי
ספנותאחרים

13 05

תכולתמפרידי
שמן/מים

*130501

מוצקיםממפרידי
גרוסתומפרידי
שמן/מים

14 06

פסולתמממסים
אורגניים,חומרי
קירור
ותרסיסי/קצפים
דוחפים

*140603

ממסיםותערובות
ממסיםאחרים

15 01

אריזות(כוללפסולת
אריזהעירונית
שנאספתבנפרד)

*150110

אריזותהמכילות
שייריחומרים
מסוכניםאושזוהמו
עלידיחומרים
מסוכנים

16 07

פסולתממיכליהובלה,
מיכליאחסוןוניקוי
חביות(למעטפרקים
05ו)13-
זרזיםמשומשים

*160708

פסולתשמכילה
נפט/שמן

*160802

זרזיםמשומשים
שמכיליםמתכות()17
מעברמסוכנותאו
תרכובותמסוכנותשל
מתכותמעבר
זרזיביקועקטליטי
נוזלייםמשומשים
(למעט0708)16

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13 04

שמנישיפוליים

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

13 04

שמנישיפוליים

13

פסולתשלשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכל,05ו )12-

*130403

14

15

16

פסולתשל
ממיסים
אורגניים,
חומריקירור
וחומרים
דוחפים(למעט
07ו)08-
סולתמאריזה;
חומרים
סופגים,
מטליות,חומרי
סינוןוביגוד
הגנהשאינם
מוזכרים
במקוםאחר
פסולתשאינה
מוזכרתבמקום
אחרברשימה

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16

פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה

16 08

16 08

זרזיםמשומשים

*160804
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אגף חומרים מסוכנים
מספר
הפרק

פרק ראשי

מספר
תת פרק

16

פסולתשאינה
מוזכרתבמקום
אחרברשימה

16 08

זרזיםמשומשים

17

פסולתמבנייה
והריסה(כולל
אדמהשנחצבה
מאתרים
מזוהמים

17 01

בטון,לבנים,אריחים
וקרמיקה

*170106

17 08

חומריבניןעלבסיס
גבס

*170801

חומריבניןעלבסיס
גבסאשרמזוהמים
בחומריםמסוכנים

19 01

פסולתמשריפהאו
פירוליזהשלפסולת

*190110

פחםפעילמשומש
מתהליכיטיפולבגזי
פליטה

*190111

אפרתחתיתוסיגים
שמכיליםחומרים
מסוכנים
אפרמרחףשמכיל
חומריםמסוכנים

*191211

פסולתאחרת(כולל
תערובתשלחומרים)
מתהליכיטיפולמכאני
בפסולתשמכילה
חומריםמסוכנים

*191301

פסולתמוצקה
משיקוםקרקע
שמכילהחומרים
מסוכנים
בוצהמשיקוםקרקע
שמכילהחומרים
מסוכנים

*191305

בוצהמשיקוםמי
תהוםשמכילה
חומריםמסוכנים

17

19

פסולתמבנייהוהריסה(כוללאדמהשנחצבהמאתריםמזוהמים

פסולתממתקנים
לניהולפסולת,
מפעליטיפול
בשפכיםשלא
באתרוייצורמים
המיועדים
לצריכתבניאדם
ומיםלתעשייה

שם תת פרק

19

פסולתממתקניםלניהולפסולת,מפעליטיפולבשפכיםשלאבאתרוייצורמיםהמיועדיםלצריכתבני
אדםומיםלתעשייה

19 01

פסולתמשריפהאופירוליזהשלפסולת

19

פסולתממתקניםלניהולפסולת,מפעליטיפולבשפכיםשלאב אתרוייצורמיםהמיועדיםלצריכתבני
אדםומיםלתעשייה

19 01

פסולתמשריפהאופירוליזהשלפסולת

19

פסולתממתקניםלניהולפסולת,מפעליטיפולבשפכיםשלאבאתרוייצורמיםהמיועדיםלצריכתבני
אדםומיםלתעשייה

19

פסולתממתקניםלניהולפסולת,מפעליטיפולבשפכיםשלאבאתרוייצורמיםהמיועדיםלצריכתבני
אדםומיםלתעשייה

מספר קטלוגי

סיווג הפסולת
המסוכנת

*160807

זרזיםמשומשיםאשר
מזוהמיםעלידי
חומריםמסוכנים

תערובותאומקטעים
נפרדיםשלבטון,
לבנים,אריחים
וקרמיקהשמכילים
חומריםמסוכנים

*190113
19 12

19 13

פסולתמטיפולמכאני
בפסולת(לדוגמה
מיון,ריסוק,דחיסה,
יצירתגרגירים)
שאינהמוזכרת
במקוםאחר
פסולתמשיקוםקרקע
ומיתהום

19

פסולתממתקניםלניהולפסולת,מפעליטיפולבשפכיםשלאבאתרוייצורמיםהמיועדיםלצריכתבני
אדםומיםלתעשייה

19 13

פסולתמשיקוםקרקעומיתהום

19

פסולתממתקניםלניהולפסולת,מפעליטיפולבשפכיםשלאבאתרוייצורמיםהמיועדיםלצריכתבני
אדםומיםלתעשייה

19 13

פסולתמשיקוםקרקעומיתהום

*191303
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אגף חומרים מסוכנים
נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל
נספחים אלו הם בהתאם להיתר פליטה מספר  1219של נשר  .היתר הפליטה הוא הקובע לעניין זה.
טבלה5א'–כללפסולותלאנרגיה 

המזהם

תכולת המזהם חומר יבש
בחל"ם
ערך החציון ()median

קדמיום Cd
כספית Hg
תליום Tl
עופרת Pb
נחושת Cu
כלור Cl
ארסן As
אנטימון Sb
כרום Cr
קובלט Co
מנגן Mn
ניקל Ni
ואנדיום V


4
0.6
1
70
350
9000
5
לרישוםודיווחבלבד
לרישוםודיווחבלבד
לרישוםודיווחבלבד
לרישוםודיווחבלבד
לרישוםודיווחבלבד
לרישוםודיווחבלבד


תכולת המזהם חומר יבש
ערך האחוזון ה80-
()percentile value .80
9
1.2
2
200
700
--------13



עבורנוזליםערךהדגימהיתייחסלערךהחציון.



לפסולתשאינן,RDFהערךהקלוריהמינימלי3000יהיהקק"ל\ק"ג,כאשראםהערךמתחתל-
4000קק"ל\ק"גישלהקטיןאתהמגבלותבאופןיחסי
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אגף חומרים מסוכנים
נספח6להיתרפליטה-ערכיסףלשימושבתחליפיחומרגלם 
הערכיםבנספחזההינםערכיםמרבייםאלאאםצויןאחרת 
CaCO3

SiO2 +
Al2O3 +

SiO2+Al2O3

Fe2O3

SiO2

רטיבות

]Cl [%

Hg

Cd+Tl

][ppm

][ppm

Fe2O3
תחליף אבן
גיר

יותרמ-

]Ni + V [ppm
--

--

 --

50%

0.1

0.155

20

400

50%

תחליף חרסית
תחליף

--

Sb + As + Pb +Cr
+ Co + Cu + Mn +

--

יותרמ50%-

--

--

--

50%

0.667

0.155

20

3,000

--

--

--

יותרמ50%-

50%

0.11

1.418

500

10,000

מילסקייל
פיריטים \
אפר פיריטים
תחליף אפר
פחם

--

--

יותרמ50%-

--

--

50%

0.11

0.242

50

5,000

תחליף חול

--

--

--

יותרמ-

--

50%

0.11

0.01

20

200

50%
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אגף חומרים מסוכנים

רכזאיכותהאוויריהארשאילקבועריכוזגבוהיותרלכלורבהתאםלתוצאותדיגוםדיאוקסינים
ופוראניםשיבוצעבתיאוםמראשעמו,בעתהזנתתחליףגלםעםריכוזיכלורגבוהיםמהאמורבטבלה
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אגף חומרים מסוכנים
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