
  
  ה' בניסן תשפ"ב 

  2022באפריל  06

  אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת 
טכנולוגיות מחזור   – ריסייטק מפעל ל  שפכים מינרלים ואמולסיותהעברת פסולת  
  D9טיפול פיסיקוכימי  לצורך , 789401, היתר רעלים מס' בע"מ

התשנ"א   מסוכנים),  חומרים  פסולת  (סילוק  עסקים  רישוי  "התקנות")    1990  –תקנות  (להלן: 

לנטרול   למפעל  בו,  מצויה  או  במפעל  שמקורה  המסוכנת  הפסולת  את  לסלק  מפעל  בעל  מחייבות 

  . אישור מנהל")וטיפול בפסולות מסוכנות שבנאות חובב או למקום אחר באישור המנהל (להלן: "

בעלת מאפיינים ספציפיים  מסוג מסוים,    פסולת מסוכנת, מאפשרים העברת  רוחבייםאישורי מנהל  

והכל כפי שיפורט להלן, ולפי תנאים שיעמוד בהם יצרן הפסולת  בפסולת  מתקנים לטיפול  לטיפול ב

יובהר בזאת, כי האמור נוגע רק לאישור המנהל בהתאם לתקנות ולא ליתר החובות    .המפעל המטפלו

או לפי כל דין, כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת", אריזתה    הנובעות מהתקנות

  ושינועה של הפסולת. 

אין באמור באישור מנהל רוחבי זה, כדי לגרוע מהגשת בקשה לקבלת אישור מנהל פרטני, בייחס  

  לפסולת מסוכנת שאינה מנויה באישור זה. 

ת העברת פסולת חומרים  /לתקנות, הריני מאשר(ב)  2לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תקנה  

  להלן: כמפורט   (להלן: מפעל הטיפול) "ריסייטק טכנולוגיות מחזור בע"מ"למפעל מסוכנים 

  ) R/D(קוד  סוג הטיפול  ) 1בנספח בהתאם לסוגי הפסולת המפורטים שם הפסולת (

 D9  שפכים מינרלים 
 D9  אמולסיות 

  2בנספח  ערכי סף ומגבלות לקליטה כמפורט . 

  וזאת בתנאים המפורטים להלן:

אישור מנהל זה, מבחינת מאפייני  מפורט בלהתאים להמועבר לטיפול  על כל משלוח של הפסולת   .1

 וכל תנאי שצוין באישור מנהל זה. קליטה המגבלות    ערכי סף, ה,וסיווגהפסולת 

למפעל הטיפול טופס הצהרת יצרן כמפורט  טרם שינוע הפסולת, יצרן הפסולת המסוכנת יעביר   .2

 .3בנספח  

  לקליטת הפסולת   הפסולת תועבר למפעל הטיפול רק לאחר שיצרן הפסולת קיבל מסמך הסכמה .3

   .4 בנספח בנוסחו, הטיפולמפעל   בידי חתום המסוכנת 

 .היתרים לפי כל דין, לרבות היתרי רעלים הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי  .4

על ידי מפעל הטיפול    םייחתטופס מלווה לפסולת מסוכנת, אשר  פסולת מסוכנת תשונע בצירוף   .5

 שנים. 5יישמר לאחר סיום המילוי למשך ו

 .06.04.2023עד ליום   06.04.2022מיום אישור זה תקף  .6

  בברכה,

  ערן שריקר 
  פסולת מסוכנת  מרכז

  התקנות המנהל לצורך  


