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ליתיום לצורך סוללות  לרבותסוללות פסולת העברת  –מסוכנת  ליצרני פסולת אישור מנהל רוחבי

  בע"מ "עלה, שירותי אקולוגיה"בתחנת המעבר הכנה לייצוא 

 767948בעל היתר רעלים מספר  גת בקריית


)להלן:"התקנות"(מחייבותבעל1990–תקנותרישויעסקים)סילוקפסולתחומריםמסוכנים(,התשנ"א

טרולוטיפולבפסולותמסוכנותלאומצויהבו,למפעללנעפשמקורהבממפעללסלקאתהפסולתהמסוכנת

.)להלן:"אישורמנהל"(למקוםאחרבאישורהמנהל,או)להלן:"אתרהפסולתהרעילה"(חובבנאותשב

סביבתי תטופלבאופן לאדםולסביבה, העלולהלהוותסיכון פסולתמסוכנת, נועדהלוודאכי הוראהזו

ורובהפסולתאכן ראוי.בתחילתהדרךלאהיוקיימיםמתקניםרביםלטיפולסביבתיבפסולתמסוכנת,

שניםקמובישראלמתקניטיפולשוניםלפסולתמסוכנת,וכיוםרובלאורךהטופלהבאתרפסולתרעילה.

מטופלתשלאבאתרהפסולתהרעילה.פסולתזו)כשנישליש(



בעקבותזאת,קייםהמשרדלהגנתהסביבה,עבודתמטהשמטרתהבחינתמדיניותולענייןאישורימנהל.

ים,אישורימנהלרוחביים,המבוססיםכתוצאהמעבודהזו,מצאהמשרדלנכוןלקבוע,במקריםהמתאימ

טיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפיתנאיםתקניםלעלאישורמ

שיעמודבהםמבקשהאישור)יצרןהפסולת(והמפעלהמטפל.



תמהתקנותאויובהרבזאת,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובותהנובעו

לפיכלדין,כגוןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת.



מסוכנים,הרינימאשרתהעברתפסולתחומרים)ב(לתקנות2לפיתקנהבתוקףסמכותילאורכלהאמורו

כמפורטלהלן:  בקריית גת" בע"מעלהלתחנת מעבר "

 -1מפורטבנספחוכהפסולתםשםזר .1

 יון ליתיום סוללות Lithium-Ion 

 ראשוניות יון ליתיום סוללות 

 ניקל סוללות Ni-MH  

 קדמיום ניקל סוללות  Ni-Cd 

 מסוג סוללות ALKALINE  

  R12  ייצוא לצורך מחזור הכנה ל–טיפולסוגה .2

 2ערכיסףומגבלותלקליטהכמפורטבנספח .3
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וזאתבתנאיםהמפורטיםלהלן:

 .1 מאפייני מבחינת זה, מנהל לאישור להתאים הפסולת של משלוח כל על ומגבלותהפסולתוסיווגי

  .אישצויןבאישורמנהלזהנוכלתלקליטה

לרבותהיתריתועברהפסולת .2 עליםוכןישללוותררקבאמצעותמוביליםבעליהיתריםלפיכלדין,

לאחרסיוםהמילויעלידיכללהגורמים,,אשריישמרשלוחהבטופסמלווהלפסולתמסוכנתאתמ

  שנים.5לרבותהמפעלהמטפללמשך

אתמסמךההסכמהועלהבעלקבלתהפסולתיםהמעידהטפסיםהמלוויםיצרןהפסולתישמוראת .3

 שנים.5למשך,עלהחתוםבידיפסולתלטיפולהלקבלת

 .עלהבהקליטההמותריםהסףומגבלותאישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבערכי .4

1אךאינהמפורטתבנספח2המפורטותבנספח עלהבמידהוהפסולתעומדתבמגבלותהקליטהשל .5

 לצורךהוספתהסיווג.עלהללאישורזה,עליצרןהפסולתלפנות

א .6 זישור לועדנה העברת פסולת לצורך הסוללות הכנה ואינו תחלילייצוא מנהללאישףמהווה ור

 הניתןבאופןספציפילכליצרן.,לייצוא

31.01.2021עדליום 29.06.2020אישורזהתקףמיום .7




בכבודרב,


אוריתאוזן

ממונהפסולתמסוכנת
המנהלתלפיהתקנות
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 נספח 1 – זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל

 -רשימתסוגיהסוללותלייצוא 1.1

Battery 

Type 

UN 

Number 

UN 

Class 

H 

Code 

Nickel-cadmium batteries 

Alkaline batteries 

Lithium batteries 

Lithium-ion batteries 

Nickel-metal-hydride batteries 

2795 

3028 

3090 

3480 

3496 

8 

8 

9 

9 

9 

H8 

H8 

H12 

H12 

H12 
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 סיווגלפיקטלוגהפסולתהאירופאי 1.2

 
מספר 

 פרק

מספר  שם הפרק 

 תת פרק

 סיווג פסולת מספר קטלוגי שם תת פרק

פסולתשאינה 16

מוזכרתבמקום

 אחרברשימה

קדמיום-סוללותניקל *02 06 16 סוללותומצברים 06  

 סוללותומצברים 06 פסולתשאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימה 16

,סוללותאלקליניות 04 06 16

160603מעטל  
שאינהמוזכרתבמקוםאחרברשימהפסולת 16  סוללותומצברים 06 

סוללותומצברים 05 06 16

 אחרים

פסולתעירונית 20

)פסולתביתית

ופסולתמסחרית,

תיתומוסדיתיתעשי

דומה(כולל

מקטעיםשנאספים

 בנפרד

מקטעיםשנאספים 01 20

בנפרד)למעטפרק

1501 ) 

סוללותומצברים *33 01 20

01שמוזכריםבסעיפים

03או160602,1606

וסוללות1606

ומצבריםשאינם

יניםואשרמכיליםממו

 סוללותאלו
פסולתעירונית)פסולתביתיתופסולתמסחרית,תעשיתיתומוסדיתדומה(כוללמקטעיםשנאספיםבנפרד 20 1501מקטעיםשנאספיםבנפרד)למעטפרק 01 20  ) 

סוללותומצברים 34 01 20

שאינםמוזכריםבסעיף

20 01 33* 
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 סיווגלפיאמנתבאזל 1.3

סווג הפסולת 

לפי נספח 

VIII   לאמנת

 באזל

תיאור הפסולת בעברית לפי נספח 

VIII  לאמנת באזל 

לאמנת   VIIIתיאור הפסולת באנגלית לפי נספח 

 באזל

A1170 פסולתסוללותלאממוינותלהוציא

תערובותסוללותהמוזכרות

)פסולתסוללותשלאBברשימה

המכיליםאתBמצוינתברשימה

 (Annex Iהמרכיביםהמסוכניםשל

Unsorted waste batteries excluding mixtures 

of only list B 

batteries. Waste batteries not specified on list 

B containing 

Annex I constituents to an extent to render 

them hazardous 
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 ערכי סף ומגבלות לקליטה במפעל – 2נספח 

 

 כלעודקייםפתרוןמחזורבארץלאתיוצאנהסוללותעופרת

 


