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ג"תשע,טבתו"כ

 3102,ינואר8

 מדיניות ייצוא פסולת מסוכנת )טווח ביניים(

 האגף מבצע מסוכנים לחומרים מקיפה מטה עבודת לעניין עדכנית מדיניות פסולתלגיבוש

ת.מסוכנת זו ליבמסגרת התייחסות גם הכלל מסוכנתיצואנושא פסולת של בהיבטיםוהיבוא

.טיפולבפסולתמסוכנתבידיגורמיםאחדיםהמחייבפיקוחהריכוזשוניםלרבותהיבטהעלויותו

ן יצוא פסולת מסוכנת יעד לפרסום המדיניות הכוללת, תפורסם להלן מדיניות המשרד לעני

  .בשנים האחרונות תקופת הביניים, אשר בעיקרה תעגן את פעילות האגף בנושא זהל

 

 : רקע

להוראות כפוף בישראל ויצואפסולתייצואפסולתמסוכנת )יבוא החומריםהמסוכנים תקנות

התקנות(.–)להלן0991–חומריםמסוכנים(,התשנ"ד

התקנות לצורךהטמעתדרישותאמנתבאזלבישראל, מחייבותקבלתהיתרמאתאשרהותקנו

היתרכאמורכפוףלהוראות מתן פסולתחומריםמסוכנים. ייבואשל ייצואאו הממונהלצורך

ומטרתולהביאלפיקוחאפקטיביעלזלולמדיניותהמשרדהמיישמתאתהוראותאלהאמנתבא

עלמנתלמנועאתהגעתהלמדינותמתפתחותוכןלצמצם,תנועהביןגבוליתשלפסולתמסוכנת

.אתהתנועהשלהביןמדינותמפותחותלצורךהפחתתסיכוניםלאדםולסביבה

בישרא ייצואהפסולתהמסוכנת נסמכתמדיניות עלל גם ה חברהOECD–החלטותארגון בו

,אשרמתווהעקרונותלביצוערגולציהוהדירקטיבההאירופאיתלענייןפסולתמדינתישראלוכן

.עלפסולתמסוכנת



אמנתבאזלקובעתעקרונותושיקוליםשעלכלמדינההחתומהעליהלשקולבעתמתןאישורים

 לייצואפסולתמסוכנת.

 

קובעת האמנה כי יש לצמצם ככל הניתן את השינוע הבין גבולי של פסולת מסוכנת ולמנוע ככלל, 

לענייןהצורךהאמנהמתירהחריגים.כליל את העברתה ממדינות מפותחות למדינות מתפתחות

המפותחות המדינות בין גבולי הבין השינוע וזאבצמצום טיפולכאשרת הייצוא במדינת אין

.הפסולתדרושהכחומרגלםלשימושאומחזורבמדינהאחרתקריםבהםבמלאותההפסולתאו

כפוףלשיקולדעתהשלאותהבבמקריםחריגיםאלהמאפשרתהאמנהלמדינהלאשראתהייצוא,

המדינה,המחויבתבשקילתמכלולהשיקוליםהרלבנטייםואינהחייבתלאשראתהייצוא.
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יניותו,הנהוגהמזהשנים,אתכללהשיקוליםשישלאזןהמשרדלהגנתהסביבהקבעבמסגרתמד

היתרלייצואפסולתמסוכנתבש ואתהמקריםבהםלאיינתן לשיקוליםאלה.בעתמתןהיתר,

השיקולים במכלול המשרד שוקל , הסביבה להגנת מניעתשוניםסביבתייםשיקולים לרבות

 שינוע בעת הציבור ולבריאות לסביבה סכנה מסוכניםפסולתוצמצום חומרים שוקל. בנוסף

וביןהיתר,המשרדאת ההיבטיםהכלכלייםהנוגעיםלהסדרתשוקהפסולתהמסוכנתבישראל,

מתקניםבחו"לאשריכוליםלטפלישנםשכיהעובדה,בהקשרזהיצויןשיקוליתחרותועלויות.

 כי משמעותה אין בארץ הקיימים מאלה יותר זולים במחירים מסוכנת כלבפסולת לייצא יש

 פסולת באמנהמסוכנת הקבועים השיקולים יתר עם כאמור, זאת, לאזן ויש בחו"ל –לטיפול

למקום הניתן ככל קרוב בפסולות לטפל המנחה האמנה של העל עקרון עם ובראשונה בראש

היווצרן.



ואת כאמור השיקולים כלל את הכתב על ולהעלות לעגן המשרד מבקש זה, מסמך במסגרת

ותולענייןיצואפסולת.מדיני

 

 המדיניות

תקנות.ההמדיניותשתפורטלהלןתתווהאתשיקולדעתהממונהבעתמתןהיתרייצואלפי

הגדרות:

כלטיפולבפסולתמסוכנתלמעטסילוק.–"השבה"

השבהוסילוקשלפסולתמסוכנת.–"טיפול"

לרבותללאהשבתאנרגיה,אושריפהעלידיהטמנה,נטרולהמסוכנתסילוקהפסולת-"סילוק"
טיפולמקדיםלכלאלה.

במשרפה לפסולת מסוכנתכללית מדיניות ייצוא  לטיפול הניתנת אורגנית פסולת כולל )לא
 :(,לגביהתפורטמדיניותפרטניתבהמשךהמסמךהפועלתבאתרהפסולתהרעילה

יפורטו להלן, וזאת רק בהתאם לשיקולים ש היתר יצוא לפסולת מסוכנתהממונה רשאי לתת 

 : OECD ,EU מפותחות כדוגמת למדינות

 -,באחתמהנסיבותהמפורטותכאשרלאניתןלטפלבפסולתהמסוכנתבארץ .0

 .איןמתקניטיפולבארץ .0.0

 מגבלתכמות.בארץבשלאיןיכולתטיפולבמתקניטיפול .0.3

 בשלתקלה.איןאפשרותלטיפולבמתקניהטיפולהקיימיםבארץ .0.2

 בארץקייםרקטיפולשלסילוקפסולתמסוכנת,והייצואמתבקשלצורךהשבה.כאשר .3
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 כי הצורךיצוין, את המשרד יבחן בארץ מסוכנת פסולת להשבת יחיד מתקן קיים כאשר
.0991–בפיקוחעלמחיריולפיחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,השתנ"ו

 

במתקן השריפה באתר הפסולת ניתנת לטיפול שר א אורגנית מסוכנת פסולתל ייצואמדיניות 
 :הרעילה

יעדוזאתבמטרהלקייםבארץארץהקיםמשרפהבלפניכעשריםשניםמדינתישראלהחליטהל
פסולת,הןבהתאםלעקרונותאמנתבאזללפיהםעלהמדינותלשאוףלפתרוןכולללפסולתקצהל

לצורךהתמודדותהמדינמסוכנת והן מתאפשרהעםמצבבשטחם, אינו יםבהםהייצואלחו"ל
.ועשויהלהיתקלבהםגםבעתיד,מצביםבהםנתקלההמדינהבעברמסיבותשונות

 לכך, במתקןבהתאם לשריפה כיום המועברת הפסולת את להחריג שיש היא המשרד עמדת
)אקוסול( הרעילה הפסולת באתר הקיים הכללית,השריפה אתמהמדיניות לאפשר מנת על

פעילו זה, לייצואהפסולתתמתקן כמעטגורף במדיניותהכלליתתביאבאופן מאחרשהכללתו
יוהמועברתאל לעיל–ולאתאפשראתפעילותו אינהרצויהבשלהשיקוליםשהוצגו תוצאהזו

החריג נקבע ולפיכך נעשתה זו פסולת החרגת זאת עם מחירים. שיבטיחו כללים קביעת תוך
.,כפישיפורטלהלןהאורגניתמסוכנתתחרותייםבשוקהפסולתה

עודיצוין,כיבמסגרתהעבודההכוללתלעדכוןמדיניותהפסולתהמסוכנתשלהמשרדייבחןגם
הנוכחית.ההצורךבקיומהשלהמשרפהבמתכונת

בהתאם לשיקולים  המועברת לשריפה באוקוסולהממונה רשאי לתת היתר יצוא לפסולת 

: OECD ,EU מפותחות כדוגמת דינותשיפורטו להלן, וזאת רק למ

בא .0 המסוכנת בפסולת לטפל ניתן לא המפורטותקוסולכאשר מהנסיבות באחת -,

 

ב 0.0 מדובר כיום מתאפשר אינו בהם הטיפול אשר פסולת שהואבאקוסולזרמי או
.0מוגבלביותרמבחינהטכנולוגיתכמפורטבנספח

לתקופתתקלהבמתקניהטיפול,בשל,אקוסולבפסולתשלאניתןלטפלבהרבבומד 0.3
תחילתהתקלהועדעתהכרזתהמשרדעלבמקרהזהיותרהייצואמ–זמןמוגבלת
 .ההכרזהכאמורתפורסםבאתרהמשרדסופה.להכרזתועל

ע 0.2 ישנה בו במקרה בטיפול הנדרשת הפסולת בכמות פתאומית ,קוסולבאלייה
אינם ואחסונה בה האחאפשרתמוהטיפול מגבלות בשל לשירותיים, בחברה סון

 הסביבה איכות המשרפה נמצאת פתאומית"(שבחצרה עלייה "תקופת ,)להלן
לטיפול ברירתהמחדל בחברההמהווהאת עתודתאחסון לשמר בצורך ובהתחשב
-בפסולתבהתאםלתקנותרישויעסקים)סילוקפסולתחומריםמסוכנים(,התשנ"א

–0991 הייצוא יותר זה מעתבמקרה העלייההכרזת תקופת פתיחת על המשרד
 ההכרזהכאמורתפורסםבאתרהמשרד.הפתאומיתועדלהכרזתועלסיומה.

 3 ועלותהטיפכאשר באקוסול עולהל ₪3,111על הסף"(–)"להלן מחיר והטיפול המבוקש,
פורסםיולשיקוליהממונהיעודכןמעתלעתבהתאםמחירהסף).טיפולשלהשבהבחו"להינו

המ .(שרדבאתר
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טוןבשנה011כאשרמבקשתהייצואהיאהחברהלשירותיאיכותהסביבהוהייצואהואעד 2
גם האמורה הקטנה הכמות לגבי לחברה יינתן כאמור אישור נוזלית. אורגנית פסולת של
כאשרהפסולתניתנתלטיפולבארץ,באופןקבוע,וזאתעלמנתלהבטיחקיומושלערוץפתוח

פסולת המיוצרתלייצוא מסוכנת פסולת כל לקלוט החברה של חובתה ונוכח תקלה, בעת
 בארץ.
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 1נספח 



כיוםבא מתאפשר בהםאינו פסולתאשרהטיפול זרמי שהקוסול מבחינהאו ביותר ואמוגבל
 :)נספחזהיתעדכןככלשיחולשינויבאפשרותהטיפולבארץויפורסםבאתרהמשרד(טכנולוגית

 ספיתכהמכילותבוצות .1

2. PCB 

 מזוהםציודאורגני .3

 ברום31%עםפרופנול .4

 ,לותכולתברוםגבוההמאסטריםכהל .5

 55%(CTC)אורגנימוכלרים .6

 צבעבוצות .7

 אורגניתאריזהפסולת .8

 גליגן .9

 פחםפעיל .15

 זיקוקמתחתיותכבדים .11

 כספית .12

 סמרטוטים .13

 בנזואיקאסיד-מוצקיםאורגנים .01

 

 


