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 מדינת ישראל
 המשרד לאיכות הסביבה                                                                         אגף לפסולת  מוצקה

 
 רח'     כנפי     נשרים    5    ת"ד    34033   ירושלים     95464        טלפון  6553801/2-02 פקס  6553817-02

 
2003,  יולי20       

ג"תשס, תמוז' כ   
 
 

 לכבוד
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
 
 

 הנדון: קבלת מעמד מפעל מיחזור מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה
 
 
 
 
 

.בכוונת המשרד לאיכות הסביבה להסדיר את נושא הטיפול בפסולת בכלל והמיחזור בפרט בישראל  
 

על מנת לעודד פעילות של מיחזור וטיפול בפסולת מצאנו צורך להסדיר סקטור זה ולפרסם רשימת מפעלי 
טיפול ומיחזור פסולת העומדים בקריטריונים של המשרד לאיכות הסביבה ואינם גורמים למפגעים 

)להלן מפעלים מאושרים(סביבתיים מכל סוג שהוא   
 

:ב"מצ  
.יונים לאישור מפעלי מיחזור פסולת קריטר-' נספח א  
המאזן ייחתם על ידי רואה חשבון או חשב .  דוגמה למאזן פסולת למפעל טיפול ומיחזור פסולת-' נספח ב
. החברה  

 
.בדבר שאלות או הבהרות יש לפנות לאגף הפסולת על פי הפרטים הרשומים בראש עמוד זה  

 
 
 
 
 
 
 
 

,ב ב ר כ ה            
 
 

אלעד עמיחי           
 ממונה מיחזור והפחתת פסולת  
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 נספח א' - קריטריונים לאישור מפעלי טיפול ומיחזור פסולת

 
מתוקף היותם מפעלים המטפלים בפסולת של רשויות מקומיות , מפעלי טיפול ומיחזור של פסולת מוצקה

ני איכות הסביבה ושמטרתם בין היתר עזרה בשמירה על איכות הסביבה נדרשים לעמוד בכל די, ומפעלים

.ולהוות דוגמא  

מפעלי המיחזור העומדים בקריטריונים של המשרד לאיכות הסביבה ואינם גורמים למפגעים סביבתיים 

. מכל סוג שהוא יוכרו כמפעל המזכה בקבלת סיוע בגין מניעת הטמנה  

רשימה של מפעלי מיחזור מאושרים תופץ על ידי אגף פסולת מוצקה למחוזות המשרד ולרשויות 

.המקומיות כדי לעודד ולתמרוץ את מפעלי המיחזור לעמוד בתנאים הסביבתיים ולזכות בפרסום  

 

 

 האישור ודרישות כלליות

 

האישור יהיה . יתכן ובעתיד יינתן אישור לזמן ארוך יותר, בשלב ראשון האישור יינתן לשנה אחת בלבד

.עבור סוגי הפסולת שהוגדרו מראש על ידי המפעל  

 

ל את אישור המשרד לאיכות הסביבה יידרש המפעל לעמוד בתנאים מיוחדים לרשיון עסק על מנת לקב

). מותנה באישור המחוז(שניתנו לו על ידי המחוז שבתחומו הוא מצוי   

 

:לפני הדיון בבקשתו יידרש בעל מפעל המיחזור להגיש את המסמכים הבאים  

1.   והתוצרים) חומרי הגלם( תאור התהליכים והרכב החומרים המשתתפים בתהליך -פרשה טכנית  

  הפליטות, הריאקציות שמתרחשות בכל אחד משלבי התהליך, השונים הנוצרים בכל אחד מהשלבים 

מתקני טיפול בשפכים ובזיהום אוויר כולל , פסולת רעילה ולא רעילה הנוצרת בתהליך, לשפכים, לאוויר 

.מתקני עזר דוגמת מתקני טיפול במים  

2. . שבתחומה הוא מצוי, שר מהרשות המקומיתרשיון עסק מאו   

 

 תהליך קבלת האישור

חתום ) 2000(פרשה טכנית ומאזן פסולת בפרוט חודשי לשנה שהסתיימה , הגשת עותק רשיון עסק .1

.מתקן/על ידי רואה חשבון או חשב המפעל  

קבלת חוות דעת מהמחוז הרלוונטי לגבי עמידת המפעל בתנאים המיוחדים לרשיון העסק שניתנו  .2

.או לחילופין בדבר אי קיום הליכים נגד המפעל  
 אישור האגף .3

 פיקוח ודיווח

 

נ "רע/ רכז- על ידי המחוז-הפיקוח על כמויות הפסולת הנקלטות והיוצאות מהמתקן יתבצע אחת לרבעון 

.פסולת מוצקה  

ור לאחר איש, הדיווחים על כמויות הפסולת הנקלטות והיוצאות מהמתקן יועברו לאגף פסולת מוצקה

.המחוז שבתחומו המתקן ממוקם ויבחנו על ידי רואה חשבון מטעם המשרד  
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 נספח ב': מאזן פסולת (שם המפעל)  - דוגמא*
 

 מאזן פסולת במפעל לטיפול/למיון/לייצור קומפוסט/למיחזור (לחודש      בשנת             )
 

 פסולת נקלטת :
 

  כמות נקלטת
)חודש/טון(  

 שם הרשות -מקור הפסולת 
  קבלן/מפעל/ המקומית

  
  
  
  
  
  כ"סה 

 
 חומר גלם לאחר טיפול:

 
שם המתקן הקולט וכמות 

)חודש/טון(  
ממוחזרת/ כמות ממוינת  

חודש/טון  
 סוג הפסולת המטופלת

   
   
   
   
   
   
   
)חודש/טון(כ "סה    
   

כ הפסולת הנקלטת "מסה %
 במתקן

 
 

)קטס'ריג(שאריות להטמנה   
 

ות מוטמנתכמ  
)חודש/טון(  

 שם אתר ההטמנה

  
  
  
  
)חודש/טון(כ "סה   

 
כ הפסולת הנקלטת במתקן"מסה %   

 

________________: שם המאשר  

רואה חשבון/ חשב/גזבר: תפקידו  

________________: תאריך  

_____________: חתימה וחותמת  

 

ח יש לצרף את אישורי הקליטה מאתרי ההטמנה או "לדו. ח יערך במתכונת חודשית ושנתית"הדו*
.התעשיה בהם נקלטים תוצרי המפעל  
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