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כ"דכסלו,תשע"ט 
2דצמבר, 2018





אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת קולחים מטופלים ממט"שים תעשייתיים לטיפול
ב"ננוספאן טכנולוגיות בע"מ" יקנעם עלית  ,מספר היתר רעלים 739134
 
תקנותרישויעסקים(סילוקפסולתחומריםמסוכנים),התשנ"א– 1990(להלן:"התקנות")מחייבותבעל
מפעללסלקאתהפסולתהמסוכנתשמקורהבמפעלאומצויהבו,למפעללנטרולוטיפולבפסולותמסוכנות
שברמתחובב(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
עלאישורמתקניטיפוללטיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפי
תנאיםשיעמודבהםמבקשהאישור(יצרןהפסולת)והמפעלהמטפל .

יובהרבזאת,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובותהנובעותמהתקנותאו
לפיכלדין,כגוןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת. 

לאורכלהאמורובתוקףסמכותילפיתקנה(2ב)לתקנות,הרינימאשרתהעברתפסולתחומריםמסוכנים
למפעל ננוספאן בע"מיקנעם עליתכמפורטלהלן :
 .1שםזרמיהפסולת–קולחים מטופלים ממט"שים תעשייתיים,כמפורטבנספח1 
 .2סוגהטיפול–טיפול ביולוגי D8
 .3ערכיסףומגבלותלקליטהכמפורטבנספח2
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וזאתבתנאיםהמפורטיםלהלן :
 .1על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה ,מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ,ערכי סף
ומגבלותלקליטהוכלתנאישצויןבאישורמנהלזה .
 .2הפסולתתועבררקבאמצעותמוביליםבעליהיתריםלפיכלדין,לרבותהיתרירעליםוכןישללוות
אתמשלוחהבטופסמלווהלפסולתמסוכנת,אשריישמרלאחרסיוםהמילויעלידיכללהגורמים,
לרבותהמפעלהמטפללמשך5שנים.
 .3יצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת המסוכנת בננוספאן ,את מסמך
ההסכמהלקבלתהפסולתהמסוכנתלטיפולחתוםבידיננוספאן,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבננוספאן אובהרכב
הפסולת המסוכנת,עבורהניתןהאישורמנהל.
 .5במידה והפסולת המסוכנת עומדת במגבלות הקליטה של ננוספאן המפורטות בנספח  2אך אינה
מפורטתבנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלננוספאןלצורךהוספתהסיווג.
 .6אישורזהתקףמיום 02.12.2018עדליום 01.01.2020







בכבודרב ,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת 
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
מספר
פרק

שם הפרק

מספר
תת
פרק

07

פסולת
מתהליכים
כימיים
אורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

07

פסולתמתהליכיםכימייםאורגניים

מספר קטלוגי סיווג פסולת

שם תת פרק

03

פסולתשמקורהמייצור,
פורמולציה,אספקהושימש
בצבעיםוצובעניםאורגניים
(למעטסעיף11)06

*070301

נוזלישטיפה
ותמיסותאם
מימיים

04

פסולתשמקורהבייצור,

*070401

נוזלישטיפה
ותמיסותאם
מימיים

פורמולציה,אספקהושימוש
במוצריאורגנייםלהגנהעל
צמחים(למעטסעיפים0801
02ו09-01,)02חומרים
לשימורעץ(למעטסעיף02)03
וביוצידיםאחרים
05

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקהושימוש
בתרופות

*070501

נוזלישטיפה
ותמיסותאם
מימיים

06

פסולתשמקורהבייצור,

*070601

נוזלישטיפה

פורמולציה,אספקהושימוש
בשומנים,גריז,סבונים,
דטרגנטים,חומריחיטוי
וחומריםקוסמטיים
07

פסולתשמקורהבייצור,
פורמולציה,אספקהושימוש
בכימיקליםעדיניםובמוצרים
כימייםשאינםמוזכרים
במקוםאחר

ותמיסותאם
מימיים

*070701

נוזלישטיפה
ותמיסותאם
מימיים
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נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל 

לאיקלטוקולחיםהמכילים:


ערך TOCגדולמ- 0.5%
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