ה' ב יסן תשפ"ב
 06באפריל 2022

אישור מ הל רוחבי ליצר י פסולת מסוכ ת
העברת פסולת שפכים מי רלים ואמולסיות למפעל ריסייטק – טכ ולוגיות מחזור
בע"מ ,היתר רעלים מס'  ,789401לצורך טיפול פיסיקוכימי D9
תק ות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכ ים( ,התש "א – ) 1990להלן" :התק ות"(
מחייבות בעל מפעל לסלק את הפסולת המסוכ ת שמקורה במפעל או מצויה בו ,למפעל ל טרול
וטיפול בפסולות מסוכ ות שב אות חובב או למקום אחר באישור המ הל )להלן" :אישור מ הל"(.
אישורי מ הל רוחביים ,מאפשרים העברת פסולת מסוכ ת מסוג מסוים ,בעלת מאפיי ים ספציפיים
לטיפול במתק ים לטיפול בפסולת והכל כפי שיפורט להלן ,ולפי ת אים שיעמוד בהם יצרן הפסולת
והמפעל המטפל .יובהר בזאת ,כי האמור וגע רק לאישור המ הל בהתאם לתק ות ולא ליתר החובות
ה ובעות מהתק ות או לפי כל דין ,כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכ ת" ,אריזתה
ושי ועה של הפסולת.
אין באמור באישור מ הל רוחבי זה ,כדי לגרוע מהגשת בקשה לקבלת אישור מ הל פרט י ,בייחס
לפסולת מסוכ ת שאי ה מ ויה באישור זה.
לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תק ה )2ב( לתק ות ,הרי י מאשר/ת העברת פסולת חומרים
מסוכ ים למפעל "ריסייטק טכ ולוגיות מחזור בע"מ" )להלן :מפעל הטיפול( כמפורט להלן:
שם הפסולת )בהתאם לסוגי הפסולת המפורטים ב ספח (1

סוג הטיפול )קוד (R/D

שפכים מי רלים
אמולסיות

D9
D9

 ערכי סף ומגבלות לקליטה כמפורט ב ספח .2
וזאת בת אים המפורטים להלן:
 .1על כל משלוח של הפסולת המועבר לטיפול להתאים למפורט באישור מ הל זה ,מבחי ת מאפיי י
הפסולת וסיווגה ,ערכי סף ,מגבלות הקליטה וכל ת אי שצוין באישור מ הל זה.
 .2טרם שי וע הפסולת ,יצרן הפסולת המסוכ ת יעביר למפעל הטיפול טופס הצהרת יצרן כמפורט
ב ספח .3
 .3הפסולת תועבר למפעל הטיפול רק לאחר שיצרן הפסולת קיבל מסמך הסכמה לקליטת הפסולת
המסוכ ת חתום בידי מפעל הטיפול ,ב וסחו ב ספח .4
 .4הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי היתרים לפי כל דין ,לרבות היתרי רעלים.
 .5פסולת מסוכ ת תשו ע בצירוף טופס מלווה לפסולת מסוכ ת ,אשר ייחתם על ידי מפעל הטיפול
ויישמר לאחר סיום המילוי למשך  5ש ים.
 .6אישור זה תקף מיום  06.04.2022עד ליום .06.04.2023
בברכה,
ערן שריקר
מרכז פסולת מסוכ ת
המ הל לצורך התק ות

