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מדיניותייצואפסולתמסוכנת)טווחביניים(

 האגף מבצע מסוכנים לחומרים מקיפה מטה עבודת לעניין עדכנית מדיניות פסולתלגיבוש

ת.מסוכנת זו ליבמסגרת התייחסות גם הכלל שלפסולתמסוכנתיצואנושא בהיבטיםוהיבוא

.טיפולבפסולתמסוכנתבידיגורמיםאחדיםהמחייבפיקוחהיותוריכוזשוניםלרבותהיבטהעלו

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

.בשניםהאחרונותתקופתהביניים,אשרבעיקרהתעגןאתפעילותהאגףבנושאזהל



:רקע

לה כפוף בישראל מסוכנת פסולת תקנותהחומריםהמסוכנים)יבואויצואפסולתייצוא וראות

התקנות(.–)להלן0992–חומריםמסוכנים(,התשנ"ד

 מחייבותקבלתהיתרמאתאשרהותקנולצורךהטמעתדרישותאמנתבאזלבישראל,התקנות

ייבואשלפסולתחומריםמסוכנים.מתןהיתרכאמורכפוףלהוראות לצורךייצואאו הממונה

ומטרתולהביאלפיקוחאפקטיביעלנתבאזלולמדיניותהמשרדהמיישמתאתהוראותאלהאמ

ביןגבוליתשלפסולתמסוכנתעלמנתלמנועאתהגעתהלמדינותמתפתחותוכןלצמצם תנועה

.אתהתנועהשלהביןמדינותמפותחותלצורךהפחתתסיכוניםלאדםולסביבה

ב המסוכנת הפסולת ייצוא החלטותארגוןהמדיניות על גם נסמכת בוחברהOECD–ישראל

,אשרמתווהעקרונותלביצוערגולציהוהדירקטיבההאירופאיתלענייןפסולתמדינתישראלוכן

.עלפסולתמסוכנת



אמנתבאזלקובעתעקרונותושיקוליםשעלכלמדינההחתומהעליהלשקולבעתמתןאישורים

לייצואפסולתמסוכנת.



לל,קובעתהאמנהכיישלצמצםככלהניתןאתהשינועהביןגבולישלפסולתמסוכנתולמנועככ

לענייןהצורך.האמנהמתירהחריגיםכלילאתהעברתהממדינותמפותחותלמדינותמתפתחות

המפותחות המדינות בין גבולי הבין השינוע בצמצום טיפולכאשרוזאת הייצוא במדינת אין

הפסולתדרושהכחומרגלםלשימושאומחזורבמדינהאחרת.במקריםבהםולאותההפסולתא

כפוףלשיקולדעתהשלאותהבבמקריםחריגיםאלהמאפשרתהאמנהלמדינהלאשראתהייצוא,

המדינה,המחויבתבשקילתמכלולהשיקוליםהרלבנטייםואינהחייבתלאשראתהייצוא.
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מדיניותו,הנהוגהמזהשנים,אתכללהשיקוליםשישלאזןהמשרדלהגנתהסביבהקבעבמסגרת

ואתהמקריםבהםלאיינתןהיתרלייצואפסולתמסוכנתבש לשיקוליםאלה.בעתמתןהיתר,

השיקולים במכלול הסביבה להגנת המשרד שוקל , מניעתשוניםסביבתייםשיקולים לרבות

 שינוע בעת הציבור ולבריאות לסביבה סכנה פסווצמצום מסוכניםלת חומרים שוקל. בנוסף

המשרדאתההיבטיםהכלכלייםהנוגעיםלהסדרתשוקהפסולתהמסוכנתבישראל,וביןהיתר,

מתקניםבחו"לאשריכוליםלטפל,כיהעובדהשישנםבהקשרזהיצויןשיקוליתחרותועלויות.

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

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

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

היווצרן.

ה שנות מסוכנת01-בתחילת פסולת וסילוק לטיפול הארצי האתר חובבהוקם עלמנת,ברמת

 לטיפול לאומית תשתית לראותבתקנותבלהוות ניתן זה לעניין מובהק ביטוי מסוכנת. פסולת

מסוכנת( פסולת )סילוק עסקים ,רישוי אלה0991-התשנ"א בתקנות אתרהפסולתהרעילה,.

וכלהעברתפסולתלמקוםאחרלכל ברמתחובבמהווהברירתמחדללטיפולבפסולתמסוכנת,

אישורמנהל.מטרהמצריכהקבלת

-בשנותהישראלמדינת,החליטההאורגניתלטיפולבזרמיהפסולתעלמנתלתתמענהמשלים

.בפסולתאורגניתמתקןטיפולתרמילהקים91

משמש והשריפה, הטיפול מתקני כלל על הרעילה, הפסולת כללעבורסופיקצהכמתקןאתר

פעילותאתרהפסולתהרעילהעלנסמכיםוכנתמסבפסולתטיפולומתקניתעשייהמתקני.המשק

 לצורך בבפסולתטיפולהן סופי טיפול לצורך ראשוניטיפולשאריותוהן עלשמדוברומכאן,

לאומיתתשתית . בנוסף, את תואמת והמשרפה האתר עללפיהםבאזלאמנתעקרונותהקמת

הבשטחמסוכנתלפסולתכולללפתרוןלשאוףההמדינ נוסףשל. הוא,מתקןתשתיתזהיתרון

שונותמסיבותמתאפשראינול"לחוהייצואבהםמצביםעםהתמודדותב נתקלהבהםמצבים,

בעתיד.גםבהםלהיתקלועשויהבעברתישראלמדינ

לכךבהתאם מדיניותשישהיאהמשרדעמדת, את ולהתאים הלאומית התשתית על לשמור

.שיקוליםוהאינטרסיםהרלבנטייםלענייןזהולאזנועםיתרההייצואלאינטרסחיוניזה



אנועדיםלמשבראקוטיבחברהלשירותיאיכותהסביבהו משרפתאקוסולאשרבבימיםאלה,

סגורהמזהמספרשבועות,וזאתבנוסףלסגירההממושכתשלמספרחודשיםלצורכישיפוץבשנה

האחרונה.

ה התעוררמוראלאור , בבחינת דחוף צורך משליכהעלפעילותהחברההייצואמדיניות אשר ,

.באופןישיר



 הפסולת שוק של המיוחדים מאפייניו בחשבון נלקחו זו, עדכנית בחינה המסוכנתבמסגרת

בעלתמאפייניםמשתניםברגישותגבוההכתוצאה,מטבעהבישראל.ראשית,היותהשלהפסולת,

סיכוניםובכךבעלחומרמסוכןלאטהורמשינויים,אפילוקלים,בתהליכיייצור.כמוכןהיותה

מיוחדים.
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וההשלכה השוק של רגישותו לאור ובמיוחד הרגולציה, עדכון משמעות נשקלה בנוסף,

ש של וניתובשלהמשמעותית והכוונה ייצוא, אישורי מתן כגון זה, בתחום ברגולציה שינויים

בארץ שונים למתקנים כפיובחו"לפסולת כאמור, שינויים מביאיםשנוכחנובמשברהנוכחי,.

.ולכןמחייביםבחינהוהפעלתשיקולדעתלתגובותחריפותבמשק



לסיכום,מדוברבתחוםבעלרגישותגבוההמאודלשינוייםרגולטורייםואחרים,כלשינוייכול

משמעותיתעלהמשקעדכדיסגירתמתקניםותהליכיםתעשייתיים,בשלהעדר השפעה לגרור

לכן,ביצעהמשרדבדיקהמעמיקהטרםביצועכלכלילטיפולבפסולתאותההםמייצרים.פתרון

לבחוןאתהצורךבעדכוןהמדיניותמעתלעת.והשינוייםשיפורטובמסמךזה,ובכוונתולהמשיך



כברבפתחהדבריםנציין,כיהשינוייםנוגעיםלפסולתאורגניתבלבד,וזאתבהקשרשלמחירהסף

.0וכןבזרמיםהמופיעיםבנספחלייצוא,



המדיניות

המדיניותשתפורטלהלןתתווהאתשיקולדעתהממונהבעתמתןהיתרייצואלפיהתקנות.

הגדרות:

כלטיפולבפסולתמסוכנתלמעטסילוק.–"השבה"

השבהוסילוקשלפסולתמסוכנת.–"טיפול"

לרבותללאהשבתאנרגיה,עלידיהטמנה,נטרולאושריפההמסוכנתסילוקהפסולת-"סילוק"
טיפולמקדיםלכלאלה.

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

 לתת רשאי מסוהממונה לפסולת יצוא רקכנתהיתר וזאת להלן, שיפורטו לשיקולים בהתאם

: EU,OECDמפותחותכדוגמתלמדינות

 -,באחתמהנסיבותהמפורטותכאשרלאניתןלטפלבפסולתהמסוכנתבארץ .0

 .איןמתקניטיפולבארץ .0.0

 מגבלתכמות.בארץבשלאיןיכולתטיפולבמתקניטיפול .0.4

 בשלתקלה.איןאפשרותלטיפולבמתקניהטיפולהקיימיםבארץ .0.1

ככלל,בארץקייםרקטיפולשלסילוקפסולתמסוכנת,והייצואמתבקשלצורךהשבה.כאשר .4
 מתקן קיים מכאשר פסולת מחזור או להשבת אתהטיפולבובארץסוכנת יעדיף המשרד

בכפוף לשיקוליםרחביםהנוגעיםגםלהבטחתמחירתחרותילתעשייהלעומתייצואבחו"ל,
 בישראלוכדומה.המשרדפועלבהקשרזהבהתאםלקבועבאמנתבאזל,כךשמחד,מקדם
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לכללי בהתאם ייצוא מאפשר ומאידך היווצרה למקור קרוב בפסולת סביבתי םטיפול
 המקובליםבאמנה,ולשיקולדעתרחבשעלהמדינהלהפעיל.



 אורגניתמסוכנתפסולתלייצואמדיניות אשר לטיפול הפסולתניתנת באתר השריפה במתקן
:הרעילה

מביאה היתה באקוסול, המשרפה על לעיל שתוארה הייצוא מדיניות גורףכמעטבאופןהחלת

הפסולתלייצוא המועברתכל זאתמאחרשהטיפולאליההאורגנית אתפעילותה. מונעת ובכך

–במשרפהמוגדרכסילוק,כאשרבחו"לקיימותאופציותשלהשבהלגביכלהפסולותהאורגניות

,ובעיקרהיותהשלהמשרפהתשתיתלאומית,לעילשהוצגוהשיקוליםבשלרצויהאינהזותוצאה

,וטרםהשלמתהבחינהלפיכךרתהמשרפה.והעובדהשישנםיצרניפסולתשעלוליםלהיפגעמסגי

מבוצעת אשר המסוכנת הפסולת שוק של יותר הוחלטלקבועהמעמיקה ידיהמשרד, חריגעל

לייצוא סף למחיר הנוגע למדיניות במטרהלאפשראתפעילותהמשרפהמחד,. נקבע זה מחיר

לתעשייה הוגן מחיר .מאידךולהבטיח מדיניותלעדכוןתהכוללהעבודהבמסגרתכאמורלעיל,

,ולפיכךהנוכחיתבמתכונתההמשרפהשלבקיומההצורךגםייבחןהמשרדשלהמסוכנתהפסולת

.חריגזהכמוהמדיניותכולההינו,בשלבזה,לתקופתבינייםבלבד





 לפסולת יצוא היתר לתת רשאי באוקוסולהממונה לשריפה לשיקוליםהמועברת בהתאם

וזאתרקל : EU,OECDמפותחותכדוגמתמדינותשיפורטולהלן,

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 0.4
תחילתהתקלהועדעתהכרזתהמשרדעלבמקרהזהיותרהייצואמ–זמןמוגבלת
 .ההכרזהכאמורתפורסםבאתרהמשרדסופה.להכרזתועל

ע 0.1 ישנה בו במקרה בטיפול הנדרשת הפסולת בכמות פתאומית ,קוסולבאלייה
אינם ואחסונה בה האאפשרתמוהטיפול מגבלות בשל לשירותיים, בחברה חסון

 הסביבה איכות המשרפה נמצאת פתאומית"(שבחצרה עלייה "תקופת ,)להלן
לשמרעתודתאחסוןבחברההמהווהאתברירתהמחדללטיפול בצורך ובהתחשב
-בפסולתבהתאםלתקנותרישויעסקים)סילוקפסולתחומריםמסוכנים(,התשנ"א

–0991 הייצוא יותר זה העלייההכרזתמעתבמקרה תקופת פתיחת על המשרד
אישורהפתאומיתועדלהכרזתועלסיומה.ההכרזהכאמורתפורסםבאתרהמשרד.

היהקצרמשנה,הכללפינסיבותישיינתןלפיעילהזו,יינתןלזמןמוגבל,אשריכולו
 ההשבתה.
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 4 הטיפכאשר ועלות באקוסול ל עולה והטיפומחירהסף"(–)"להלן₪4,211על המבוקשל,
פורסםיולשיקוליהממונהיעודכןמעתלעתבהתאםמחירהסף).טיפולשלהשבהבחו"להינו

 .(באתרהמשרד

בהקשרזה,חשובלציין,כימחירישרד.ניתוחרגישותכלכלישביצעהמהמחירנקבעלאחר
 .הטיפולשינויבימיםאלה,שעיקרובירידתמחיריעברוהשריפהבאקוסול

הנקובלגביאנליזתהפסולתשהוגשההמחירוןמחיריהיההקובעלענייןזה,המחירכי,יצוין
 בלרבות המפורסמות מחירון.ואההנחות אואנליזההאותלגבירקתקףיהיההאישורתו

הפסולותקטלוגלפיהפסולתסיווגמבחינתהתואמיםאתהאישורשניתן,פסולתמיזרלגבי
ליוםנכון₪4,211עלגםהואעולהבאקוסולהםבהטיפולשמחירוכןבאזלואמנתהאירופאי

 .האישורמתן

טוןבשנה011דכאשרמבקשתהייצואהיאהחברהלשירותיאיכותהסביבהוהייצואהואע 1
גם האמורה הקטנה הכמות לגבי לחברה יינתן כאמור אישור נוזלית. אורגנית פסולת של
כאשרהפסולתניתנתלטיפולבארץ,באופןקבוע,וזאתעלמנתלהבטיחקיומושלערוץפתוח
המיוצרת מסוכנת פסולת כל לקלוט החברה של חובתה ונוכח תקלה, בעת פסולת לייצוא

 בארץ.
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 אגף חומרים מסוכנים

 



1נספח

זרמיפסולתאשרהטיפולבהםאינומתאפשרכיוםבאקוסולאושהואמוגבלביותרמבחינה
באתר ויפורסם בארץ הטיפול באפשרות שינוי שיחול ככל יתעדכן זה )נספח טכנולוגית

 המשרד(:

כספיתppm 100מעלאורגניתהמכילהפסולת .1

 PCBשמן .2

 דבקיםפסולת .3

 גליגןפסולת .4

יוד01%מעלהמכילהאורגניתפסולת .0

 ברומיד41%מעלהמכילהאורגניתתפסול .6

פלואוריד0%המכילהמעלאורגניתפסולת .7
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