אגף חומרים מסוכנים
14פברואר, 2019
ט'אדרא,תשע"ט 

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת חומצות
למפעל "ריסייטק – טכנולוגיות מחזור בע"מ" כרמיאל ,מספר היתר רעלים 789401
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,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובות הנובעותמהתקנותאו
לפיכלדין,כגוןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת. 

לאורכלהאמורובתוקףסמכותילפיתקנה(2ב)לתקנות,הרינימאשרתהעברתפסולתחומריםמסוכנים
למפעל "ריסייטק – טכנולוגיות מחזור בע"מ" כרמיאל כמפורטלהלן :
 .1שםזרםהפסולת– חומצות כמפורטבנספח1
 .2סוגהטיפול– מחזור חומצות R5
 .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.
 .3יצרןהפסולת ישמוראתהחשבוניותהמעידותעלקבלתהפסולתבריסייטק ,כרמיאל  ואתמסמך
ההסכמהלקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיריסייטק ,כרמיאל,למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבריסייטק ,כרמיאל
אובהרכבהפסולת עבורהניתןהאישורמנהל
 .5אםוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשלריסייטק ,כרמיאלהמפורטותבנספח2אךאינהמפורטת
בנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלריסייטקלצורךהוספתהסיווגים.
 .6אישורזהתקףמיום14.02.2019עדליום 19.02.2020


בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח1–זרמיהפסולתהמותריםלקליטהבמפעל
מספר
פרק
06

שם הפרק
פסולת
מתהליכים
כימיים
אנאורגניים

מספר
תת פרק
01

שם תת פרק
פסולתמייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור,פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

06

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

01

פסולתמייצור, פורמולציה,אספקהושימושבחומצות

11

פסולתמטיפול
שטחכימיוציפוי
מתכותוחומרים
אחרים;הידרו-
מטלורגיהשל

01

מתכותשאינן
מכילותברזל

11

20

פסולתמטיפולשטחכימיוציפוימתכותוחומריםאחרים;הידרו -מטלורגיהשלמתכותשאינןמכילותברזל

פסולתעירונית
(פסולתביתית
ופסולתמסחרית,
תעשייתית
ומוסדיתדומה)

פסולתמטיפולשטחכימי
ומציפוימתכותוחומרים
אחרים(לדוגמא,
תהליכיםגלווניים,
תהליכיציפויאבץ,

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

*060101

חומצהגפריתניתוחומצה
גפריתית

*060102

חומצההידרוכלורית

*060103

חומצההידרוכלורית

*060104

חומצהזרחניתוחומצה
זרחתית

*060105

חומצהחנקניתוחומצה
חנקתית

*060106

חומצותאחרות

*110105

חומצותצריבה

תהליכיהחמצה,חריטה,
ציפויזרחני,הסרת
שומניםאלקלינית,ציפוי
אנודי)
01

01

פסולתמטיפולשטחכימיומציפוימתכותוחומריםאחרים(לדוגמא,תהליכיםגלווניים,תהליכיציפויאבץ,תהליכיהחמצה,חריטה,ציפויזרחני,הסרת
שומניםאלקלינית,ציפויאנודי)

מקטעיםשנאספיםבנפרד
(למעטפרק01)15

*110106

חומצותשאינןמוזכרות
במקוםאחר

*200114

חומצות

כוללמקטעים
שנאספיםבנפרד
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נספח2–ערכיסףומגבלותלקליטהבמפעל
פסולתמסוכנתאשרמכילהמזהמיםמעלערכיהסףהרשומיםמטה,לא תקלטנה בעסק :
ערך סף לקליטה

פרמטר
צריכתחמצןכימיתCOD

60,000

יחידות
מג"ל( )ppm

פחמןאורגנינדיף VOCוחצינדיף SVOC

150

מג"ל()ppm

ציאנידים CN-

0.5

מג"ל()ppm

כספית Hg

0.05

מג"ל()ppm

כרוםששערכיCr6+

0.1

מג"ל()ppm
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