אגף חומרים מסוכנים

7 דצמבר, 4102


מדיניותייצואפסולתמסוכנת(טווחביניים) 

האגף לחומרים מסוכנים מבצע עבודת מטה מקיפה לגיבוש מדיניות עדכנית לעניין פסולת
מסוכנת . במסגרת זו תי כלל גם התייחסות לנושא היצוא והיבוא שלפסולתמסוכנת  בהיבטים
שוניםלרבותהיבטהעלויותוריכוזהטיפולבפסולתמסוכנתבידיגורמיםאחדיםהמחייבפיקוח. 
עד לפרסום המדיניות הכוללת ,תפורסם להלן מדיניות המשרד לעניין יצוא פסולת מסוכנת
לתקופתהביניים,אשרבעיקרהתעגןאתפעילותהאגףבנושאזה  בשניםהאחרונות. 

רקע :
ייצוא פסולת מסוכנת בישראל כפוף לה וראות תקנותהחומריםהמסוכנים(יבואויצואפסולת
חומריםמסוכנים),התשנ"ד –0992(להלן –התקנות). 
התקנות  אשרהותקנולצורךהטמעתדרישותאמנתבאזלבישראל,מחייבותקבלתהיתרמאת
הממונה לצורךייצואאוייבואשלפסולתחומריםמסוכנים.מתןהיתרכאמורכפוףלהוראות
אמ נתבאזלולמדיניותהמשרדהמיישמתאתהוראותאלה ומטרתולהביאלפיקוחאפקטיביעל
תנועה ביןגבוליתשלפסולתמסוכנתעלמנתלמנועאתהגעתהלמדינותמתפתחותוכןלצמצם
אתהתנועהשלהביןמדינותמפותחותלצורךהפחתתסיכוניםלאדםולסביבה. 
מדיניות ייצוא הפסולת המסוכנת ב ישראל נסמכת גם על החלטותארגוןה – OECD בוחברה
מדינתישראלוכן והדירקטיבההאירופאיתלענייןפסולת ,אשרמתווהעקרונותלביצוערגולציה
עלפסולתמסוכנת. 

אמנתבאזלקובעתעקרונותושיקוליםשעלכלמדינההחתומהעליהלשקולבעתמתןאישורים
לייצואפסולתמסוכנת. 

ככ לל,קובעתהאמנהכיישלצמצםככלהניתןאתהשינועהביןגבולישלפסולתמסוכנתולמנוע
כלילאתהעברתהממדינותמפותחותלמדינותמתפתחות.האמנהמתירהחריגים לענייןהצורך
בצמצום השינוע הבין גבולי בין המדינות המפותחות וזאת  כאשר אין במדינת הייצוא טיפול
לאותההפסולתאו במקריםבהם  הפסולתדרושהכחומרגלםלשימושאומחזורבמדינהאחרת.
במקריםחריגיםאלהמאפשרתהאמנהלמדינהלאשראתהייצוא,ב כפוףלשיקולדעתהשלאותה
המדינה,המחויבתבשקילתמכלולהשיקוליםהרלבנטייםואינהחייבתלאשראתהייצוא. 




כנפי נשרים  , 5ת.ד 33033.ירושלים  | 04330טל' | 00-5553555 :פקס00-5553553 :
www.sviva.gov.il
romy@sviva.gov. il

 אגף חומרים מסוכנים


המשרדלהגנתהסביבהקבעבמסגרת מדיניותו,הנהוגהמזהשנים,אתכללהשיקוליםשישלאזן
בעתמתןהיתר,ואתהמקריםבהםלאיינתןהיתרלייצואפסולתמסוכנתבשלשיקוליםאלה.
במכלול השיקולים  ,שוקל המשרד להגנת הסביבה שיקולים סביבתיים שונים לרבות מניעת
וצמצום סכנה לסביבה ולבריאות הציבור בעת שינוע פסולת חומרים מסוכנים . בנוסף שוקל
המשרדאתההיבטיםהכלכלייםהנוגעיםלהסדרתשוקהפסולתהמסוכנתבישראל,וביןהיתר,
שיקוליתחרותועלויות. בהקשרזהיצוין,כיהעובדהשישנםמתקניםבחו"לאשריכוליםלטפל
בפסולת מסוכנת במחירים זולים יותר מאלה הקיימים בארץ אין משמעותה כי יש לייצא כל
פסולת מסוכנת לטיפול בחו"ל ויש לאזן זאת ,כאמור ,עם יתר השיקולים הקבועים באמנה  –
בראש ובראשונה עם עקרון העל של האמנה המנחה לטפל בפסולות קרוב ככל הניתן למקום
היווצרן .
בתחילת שנות ה  01- הוקם האתר הארצי לטיפול וסילוק פסולת מסוכנת  ברמת חובב ,עלמנת
להוות תשתית לאומית לטיפול  ב פסולת מסוכנת .ביטוי מובהק לעניין זה ניתן לראותבתקנות
רישוי עסקים (סילוק פסולת מסוכנת) ,התשנ"א   - 0991 .בתקנות אלה ,אתרהפסולתהרעילה
ברמתחובבמהווהברירתמחדללטיפולבפסולתמסוכנת,וכלהעברתפסולתלמקוםאחרלכל
מטרהמצריכהקבלתאישורמנהל. 
עלמנתלתתמענהמשליםלטיפולבזרמיהפסולתהאורגנית,החליטהמדינתישראל בשנותה -
91להקים מתקןטיפולתרמי בפסולתאורגנית . 
אתר הפסולת הרעילה ,על כלל מתקני הטיפול והשריפה ,משמש  כמתקן קצה סופי עבור כלל 
המשק .מתקניתעשייהומתקניטיפול  בפסולתמסוכנתנסמכיםעלפעילותאתרהפסולתהרעילה 
הן לצורך טיפול  בפסולת והן לצורך טיפול סופי בשאריות טיפול  ראשוני ,ומכאן שמדובר על 
תשתית לאומית . בנוסף , הקמת האתר והמשרפה תואמת את עקרונות אמנת  באזל לפיהם על 
המדינה לשאוף לפתרון  כולל לפסולת מסוכנת  בשטחה .יתרוןנוסףשלמתקןתשתיתזה,הוא
בהתמודדות עם מצבים  בהם הייצוא לחו"ל אינו מתאפשר מסיבות שונות,מצבים  בהםנתקלה 
מדינתישראל בעברועשויה להיתקל בהםגם בעתיד. 
בהתאם לכך ,עמדת המשרד היא שיש  לשמור על התשתית הלאומית ולהתאים את מדיניות
הייצואלאינטרסחיוניזהולאזנועםיתרה שיקוליםוהאינטרסיםהרלבנטייםלענייןזה. 

בימיםאלה,אנועדיםלמשבראקוטיבחברהלשירותיאיכותהסביבהו במשרפתאקוסולאשר
סגורהמזהמספרשבועות,וזאתבנוסףלסגירההממושכתשלמספרחודשיםלצורכישיפוץבשנה
האחרונה. 
לאור האמור ,התעורר צורך דחוף בבחינת מדיניות הייצוא  ,אשר משליכהעלפעילותהחברה
באופןישיר. 

במסגרת בחינה עדכנית זו ,נלקחו בחשבון מאפייניו המיוחדים של שוק הפסולת המסוכנת 
בישראל.ראשית,היותהשלהפסולת,מטבעה, בעלתמאפייניםמשתניםברגישותגבוההכתוצאה
משינויים,אפילוקלים,בתהליכיייצור.כמוכןהיותהחומרמסוכןלאטהורובכךבעל סיכונים
מיוחדים. 
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בנוסף ,נשקלה משמעות עדכון הרגולציה ,ובמיוחד לאור רגישותו של השוק וההשלכה
המשמעותית של ש שינויים ברגולציה בתחום זה ,כגון מתן אישורי ייצוא ,והכוונה וניתובשל
פסולת למתקנים שונים בארץ ובחו"ל .שינויים כאמור ,כפי  שנוכחנובמשברהנוכחי ,מביאים
לתגובותחריפותבמשק ולכןמחייביםבחינהוהפעלתשיקולדעת. 

לסיכום,מדוברבתחוםבעלרגישותגבוההמאודלשינוייםרגולטורייםואחרים,כלשינוייכול
לגרור השפעה משמעותיתעלהמשקעדכדיסגירתמתקניםותהליכיםתעשייתיים,בשלהעדר
פתרון  כלכלילטיפולבפסולתאותההםמייצרים. לכן,ביצעהמשרדבדיקהמעמיקהטרםביצוע
השינוייםשיפורטובמסמךזה,ובכוונתולהמשיךולבחוןאתהצורךבעדכוןהמדיניותמעתלעת .

כברבפתחהדבריםנציין,כיהשינוייםנוגעיםלפסולתאורגניתבלבד,וזאתבהקשרשלמחירהסף
לייצוא, וכןבזרמיםהמופיעיםבנספח.0 

המדיניות 
המדיניותשתפורטלהלןתתווהאתשיקולדעתהממונהבעתמתןהיתרייצואלפיהתקנות. 
הגדרות :

"השבה" – כלטיפולבפסולתמסוכנתלמעטסילוק .
"טיפול" –השבהוסילוקשלפסולתמסוכנת .
"סילוק" -סילוקהפסולתהמסוכנתעלידיהטמנה,נטרולאושריפהללאהשבתאנרגיה,לרבות
טיפולמקדיםלכלאלה .
מדיניות ייצוא  כללית לפסולת מסוכנת  (לא כולל פסולת אורגנית הניתנת לטיפול במשרפה
הפועלתבאתרהפסולתהרעילה ,לגביהתפורטמדיניותפרטניתבהמשךהמסמך) :
הממונה רשאי לתת היתר יצוא לפסולת מסו כנת  בהתאם לשיקולים שיפורטו להלן ,וזאת רק
למדינות מפותחותכדוגמת,OECD  :EU
 .0כאשרלאניתןלטפלבפסולתהמסוכנתבארץ,באחתמהנסיבותהמפורטות -
 .0.0איןמתקניטיפולבארץ.
 .0.4איןיכולתטיפולבמתקניטיפול בארץבשלמגבלתכמות.
 .0.1איןאפשרותלטיפולבמתקניהטיפולהקיימיםבארץ בשלתקלה.
 .4כאשר בארץקייםרקטיפולשלסילוקפסולתמסוכנת,והייצואמתבקשלצורךהשבה. ככלל,
כאשר קיים מתקן להשבת או מחזור פסולת מסוכנת  בארץ  המשרד יעדיף אתהטיפולבו
לעומתייצואבחו"ל,בכפוף לשיקוליםרחביםהנוגעיםגםלהבטחתמחירתחרותילתעשייה
בישראלוכדומה.המשרדפועלבהקשרזהבהתאםלקבועבאמנתבאזל,כךשמחד,מקדם
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טיפול סביבתי בפסולת קרוב למקור היווצרה ומאידך מאפשר ייצוא בהתאם לכללים
המקובליםבאמנה,ולשיקולדעתרחבשעלהמדינהלהפעיל.

מדיניות ייצוא לפסולת מסוכנת אורגנית אשר ניתנת לטיפול  במתקן השריפה באתר הפסולת
הרעילה :
החלת מדיניות הייצוא שתוארה לעיל על המשרפה באקוסול ,היתה מביאה  באופן  כמעט גורף 
לייצוא  כל הפסולת האורגנית המועברת אליה  ובכך מונעת אתפעילותה.זאתמאחרשהטיפול
במשרפהמוגדרכסילוק,כאשרבחו"לקיימותאופציותשלהשבהלגביכלהפסולותהאורגניות –
תוצאהזואינה רצויה בשלהשיקוליםשהוצגולעיל ,ובעיקרהיותהשלהמשרפהתשתיתלאומית,
והעובדהשישנםיצרניפסולתשעלוליםלהיפגעמסגי רתהמשרפה.לפיכך,וטרםהשלמתהבחינה
המעמיקה יותר של שוק הפסולת המסוכנת אשר מבוצעת על ידיהמשרד,הוחלטלקבועחריג
למדיניות הנוגע למחיר סף לייצוא .מחיר זה נקבע במטרהלאפשראתפעילותהמשרפהמחד,
ולהבטיח מחיר הוגן לתעשייה מאידך. כאמורלעיל, במסגרת העבודה הכוללת לעדכון מדיניות 
הפסולתהמסוכנתשלהמשרדייבחןגםהצורך בקיומהשלהמשרפה במתכונתההנוכחית,ולפיכך
חריגזהכמוהמדיניותכולההינו,בשלבזה,לתקופתבינייםבלבד .


הממונה רשאי לתת היתר יצוא לפסולת המועברת לשריפה באוקוסול  בהתאם לשיקולים
שיפורטולהלן,וזאתרקלמדינות מפותחותכדוגמת ,OECD  :EU
 .0כאשר לא ניתן לטפל בפסולת המסוכנת באקוסול ,באחת מהנסיבות המפורטות - 

 0.0מדובר ב זרמי פסולת אשר הטיפול בהם אינו מתאפשר כיום  באקוסול או שהוא
מוגבלביותרמבחינהטכנולוגיתכמפורטבנספח0 .
 0.4מדו ב רבפסולתשלאניתןלטפלבה  באקוסול, בשלתקלהבמתקניהטיפול,לתקופת
זמןמוגבלת – במקרהזהיותרהייצואמעתהכרזתהמשרדעלתחילתהתקלהועד
להכרזתועלסופה. ההכרזהכאמורתפורסםבאתרהמשרד.
 0.1במקרה בו ישנה ע לייה פתאומית בכמות הפסולת הנדרשת בטיפול  באקוסול,
והטיפול בה ואחסונה אינם מתאפשרים ,בשל מגבלות הא חסון בחברה לשירותי
איכות הסביבה  שבחצרה נמצאת המשרפה (להלן "תקופת עלייה פתאומית"),
ובהתחשב בצורך לשמרעתודתאחסוןבחברההמהווהאתברירתהמחדללטיפול
בפסולתבהתאםלתקנותרישויעסקים(סילוקפסולתחומריםמסוכנים),התשנ"א -
 0991 –  במקרה זה יותר הייצוא מעת הכרזת  המשרד על פתיחת תקופת העלייה
הפתאומיתועדלהכרזתועלסיומה.ההכרזהכאמורתפורסםבאתרהמשרד.אישור
שיינתןלפיעילהזו,יינתןלזמןמוגבל,אשריכולוי היהקצרמשנה,הכללפינסיבות
ההשבתה.
כנפי נשרים  , 5ת.ד 33033.ירושלים  | 04330טל' | 00-5553555 :פקס00-5553553 :
www.sviva.gov.il
romy@sviva.gov. il

אגף חומרים מסוכנים

4

כאשר עלות הטיפול באקוסול עולה על  4,211 ₪("להלן –מחירהסף"),והטיפולהמבוקש
בחו"להינוטיפולשלהשבה.(מחירהסףיעודכןמעתלעתבהתאםלשיקוליהממונהויפורסם
באתרהמשרד).
המחירנקבעלאחר ניתוחרגישותכלכלישביצעהמשרד. בהקשרזה,חשובלציין,כימחירי
השריפהבאקוסולעברו שינויבימיםאלה,שעיקרובירידתמחיריהטיפול.
יצוין, כיהמחירהקובעלענייןזה,יהיהמחירהמחירון הנקובלגביאנליזתהפסולתשהוגשה
לרבות ההנחות המפורסמות באותו מחירון .האישור יהיה תקף  רק לגבי אותה אנליזה או 
לגבי זרמי פסולת  התואמיםאתהאישורשניתן ,מבחינת סיווגהפסולתלפיקטלוגהפסולות 
האירופאיואמנת באזלוכןשמחירהטיפול בהם באקוסולעולהגםהואעל4,211₪נכוןליום 
מתןהאישור.

1

כאשרמבקשתהייצואהיאהחברהלשירותיאיכותהסביבהוהייצואהואעד011טוןבשנה
של פסולת אורגנית נוזלית .אישור כאמור יינתן לחברה לגבי הכמות הקטנה האמורה גם
כאשרהפסולתניתנתלטיפולבארץ,באופןקבוע,וזאתעלמנתלהבטיחקיומושלערוץפתוח
לייצוא פסולת בעת תקלה ,ונוכח חובתה של החברה לקלוט כל פסולת מסוכנת המיוצרת
בארץ.
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אגף חומרים מסוכנים


נספח 1

זרמיפסולתאשרהטיפולבהםאינומתאפשרכיוםבאקוסולאושהואמוגבלביותרמבחינה
טכנולוגית (נספח זה יתעדכן ככל שיחול שינוי באפשרות הטיפול בארץ ויפורסם באתר
המשרד):
 . 1פסולתאורגניתהמכילהמעל100 ppm כספית 
 . 2שמן  PCB
 . 3פסולת דבקים
 . 4פסולתגליגן
 .0פסולתאורגניתהמכילהמעל01%יוד 
 .6פסולתאורגניתהמכילהמעל41% ברומיד
 .7פסולתאורגניתהמכילהמעל0%פלואוריד 
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