אגף חומרים מסוכנים

17יולי, 2018
ה'אב,תשע"ח 

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת סודה קאוסטית ופוטש לשימוש חוזר
במתקן ס.ו .פיתוח ויזמות בע"מ במפעל "דשנים וחומרים כימיים" 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,במקרים המתאימים,אישורימנהלרוחביים,המבוססים
עלאישורמתקניםל טיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפיתנאים
שיעמודבהםמבקשהאישור(יצרןהפסולת)והמפעלהמטפל .

יובהרבזאת,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובות הנובעותמהתקנותאו
לפיכלדין,כגוןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת. 

לאורכלהאמורובתוקףסמכותילפיתקנה(2ב)לתקנות,הרינימאשרתהעברתפסולתחומריםמסוכנים
למתקן ס.ו .פיתוח ויזמות בדשנים כמפורטלהלן :
 .1שםזרםהפסולתהמסוכנתוכמפורטבנספח-1
 1.1סודה קאוסטית (סודיוםהידרוקסיד)
 2.1פוטש (פוטסיוםהידרוקסיד)
 .2סוגהטיפול–שימוש חוזר לתהליכי ייצורR5
 .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.
 .3יצרןהפסולתישמוראתהחשבוניותהמעידותעלקבלתהפסולתבס.ו .פיתוח ויזמות (דשנים) ואת
מסמךההסכמהלקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיס.ו .פיתוח ויזמות (דשנים),למשך5שנים.
 .4אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכיהסףומגבלותהקליטההמותריםבס.ו .פיתוח ויזמות
(דשנים).
 .5במידה והפסולת עומדת במגבלות הקליטה של ס.ו .פיתוח ויזמות המפורטות בנספח  2אך אינה
מפורטתבנספח1לאישורזה,עליצרןהפסולתלפנותלס.ו.פיתוחויזמות(דשנים)
 .6אישורזהתקףמיום 02.04.1028עדליום 02.04.1029


בכבודרב,

אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  
המנהלתלפיהתקנות 
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נספח  – 2זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל
סיווגלפיקטלוגהפסולתהאירופאי-
מספר
פרק

שם הפרק

מספר
תת
פרק

שם תת פרק

מספר קטלוגי

סיווג פסולת

01

פסולתשמקורה
בחיפוש,
חציבה,כרייה
וטיפולפיסיקלי
וכימישל

03

פסולתמטיפול
פיסיקליוכימישל
מינרליםמכיליברזל

*010307

פסולתאחרתהמכילה
חומריםמסוכנים
מעיבודפיסיקליוכימי
שלמינרליםמכילי
ברזל

מינרלים
01

פסולתשמקורהבחיפוש,חציבה,כרייהוטיפולפיסיקליוכימישלמינרלים

04

פסולתמעיבוד
פיסיקליוכימישל

*010407

מינרליםשאינם
מכיליםברזל
06

 06

פסולת
מתהליכים
כימיים
אנאורגניים

מעיבודפיסיקליוכימי
שלמינרליםשאינם
מכיליםברזל

02

פסולתמייצור,
פורמולציה,אספקה
ושימושבבסיסים

*060204

נתרןואשלגן
הידרוקסיד

03

פסולתמייצור,

*060314

מלחיםמוצקים

פסולתמתהליכיםכימייםאנאורגניים

פורמולציה,אספקה
ושימושבמלחים
ובתמיסותיהם
ובתחמוצותמתכת
11

פסולתמטיפול
שטחכימי
וציפוימתכות
וחומרים
אחרים;הידרו-
מטלורגיהשל
מתכותשאינן
מכילותברזל

פסולתהמכילה
חומריםמסוכנים

01

פסולתמטיפולשטח
כימיומציפוימתכות
וחומריםאחרים
(לדוגמא,תהליכים
גלווניים,תהליכי
ציפויאבץ,תהליכי

ותמיסותשאינם
מוזכריםבסעיפים
060311ו-060313
*110107

בסיסיצריבה

החמצה,חריטה,
ציפויזרחני,הסרת
שומניםאלקלינית,
ציפויאנודי)
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נספח  – 1ערכי סף ומגבלות לקליטה במפעל


ריכוזנתרן(סודיום)הידרוקסידNaOHמינימלישל20%



ריכוזאשלגן(פוטסיום)הידרוקסידKOHמינימלישל20%
ערכי סף

פרמטר
צפיפות 

1.2

יחידות
גרםלמ"ל( )gr/ml

צריכתחמצןכימיתCOD* 

5,000

מג"ל()ppm

פחמןאורגניכללי * TOC

20,000

מג"ל()ppm

פחמןאורגנימומס *DOC

800

מג"ל()ppm

פחמןאורגנינדיףVOC 

150

מג"ל()ppm

סה"כמתכותכבדותלפי  ICP

150

מג"ל()ppm

2

מג"ל()ppm

כרוםכלליCr

0.5

מג"ל()ppm

כספיתHg

0.1

מג"ל()ppm

נחושתCu

*במידהוניתןלבצעבמטריצההנבדקת
*בכלמקרה,תבוצעאחתמהבדיקות TOCאוCOD 
*
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