אגף חומרים מסוכנים
28יוני, 2018
ט"ותמוז,תשע"ח 

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת שפכים מינרליים ואמולסיות
למפעל "אקו-אויל חץ וירומטל בע"מ" בחיפה

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 אקואויל בע"מחיפהכמפורטלהלן :
 .1שםזרםהפסולת–שפכים מינרליים ואמולסיות,כמפורטבנספח1
 .2סוגהטיפול–טיפול פיסיקוכימי לקבלת חומר גלם לאנרגיה 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 באקואויל חיפה ואת מסמך
ההסכמהלקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיאקואוילחיפה,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבאקואויל חיפה וזאת
בהתאםלהיתר פליטה מספר 1601אובהרכבהפסולת עבורהניתןהאישורמנהל
 .5במידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשלאקואוילחיפההמפורטותבנספח 2אךאינהמפורטת
בנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלהעבירבקשהלאקואויל.
 .6אישורזהתקףמיום28.06.2018עדליום 04.12.2019


בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
מספר
הפרק

שם הפרק

מספר
תת פרק

12

פסולתמעיצובוטיפול
שטחפיסיקליומכאני

12 01

שלמתכותוחומרים
פלסטיים
13

פסולתשמניםופסולת
שלדלקיםנוזליים

שם תת הפרק

מספר
קטלוגי

שם זרם הפסולת

פסולתמעיצובוטיפול * 120109אמולסייתשמניםותמיסותללא
הלוגנים
שטחפיסיקליומכאני
שלמתכותוחומרים
פלסטיים

13 01

פסולתשלשמנים
הידראוליים

* 130105אמולסיותלאמוכלרות

(למעטשמנימאכלואלו
הכלוליםבפרקים05ו-
)12
13

פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

13

פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

13

פסולתשמניםופסולתשלדלקיםנוזליים(למעטשמנימאכלואלוהכלוליםבפרקים05ו)12-

16

פסולתשאינהמוזכרת
במקוםאחרברשימה

13 05

13 05

13 08

16 07

תכולתמפרידישמן-
דלק

* 130506שמןממפרידישמן/מים 


פסולתשלשמניםהידראוליים

* 130507מיםשמנונייםממפרידי 
שמן/מים 

פסולתשלשמנים
שלאמוזכריםבמקום
אחר 

* 130802תחליביםאחרים 

פסולתממכליהובלה, * 160708פסולתשמכילהנפט/שמן
מכליאחסוןוניקוי
חביות(למעטפרקים
05ו)13-
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נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל


פסולותמסוכנותאשרמכילותמזהמיםמעלערכיהסףהרשומיםמטה,לא תקלטנה
באקואויל:
פרמטר

סולפאט 
כלורידיםCl
סידן Ca
כללכרום Cr
נתרן  Na
כספית Hg
פחמימניםהלוגניםמומסיםAOX


ערכי סף לקליטת שמנים
ואמולסיות
4,000
1,000
20,000
100
600
1
2

יחידות
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל()mg/kg
מג"ל( )mg/kg
מג"ל( )mg/kg
מג"ל( )mg/kg

פסולותשמניםואמולסיותהמכיליםהלוגנים,לאתקלטנהבאקואויל 
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