
 רגולציה סביבתית של תעשייה

 
 טיוב דרישות דיווח

 ממצאי סבב פגישות עם אגפים



 מה נעשה עד כה

,  חוקים)מקורות הדרישה מכלל מיפוי דרישות הדיווח 1.

 (מפרטים להיתר, היתרים, תקנות

 :  הדרישות לפי חתכים שוניםאפיון 2.

 ...(פסולת/ שפכים/ אוויר)תחום –

 (מקור חוקי)מקור הדרישה–

דיווח  / ידוע לקראת/ ידוע בעקבות)סוג הדרישה –

שמירת  / ניהול רישומים/ דיווח שנתי/ תקופתי

 (  ' מסירת מסמכים וכו/ מסמכים

 (מידי/ תקופתי/ שנתי)הדיווח תדירות –

 זיהוי נטל עודף והצעה לפתרון   -פגישות עם האגפים 3.
 
 



 חובות הדיווח  היקף 

   :וביניהם הדיווח לדרישות שונים מקורות 30 מופו .1

 (כלליים תנאים) עסק רישיון–

 (כלליים תנאים) רעלים היתר–

   (אופייניים היתרים מספר נסקרו) לאוויר פליטה היתרי–

 (ופרטני רוחבי) מסוכנת פסולת לסילוק מנהל אישור–

 לים הזרמה היתרי–

 ס"מפל דיווח–

   המשרד שפרסם תקנות–

 ביצועם על מופקד שהמשרד חוקים–

 דרישות דיווח שונות   160 -נמצאו כ. 2



כ  "סהסביבתי לפי תחום חובות דיווח 

 חובות 163

44, 27% 

18, 11% 

11, 7% 

16, 10% 

46, 28% 

11, 7% 

2, 1% 

4, 2% 

11, 7% 

 אוויר

 חומרים מסוכנים

 פסולת מסוכנת

 ים

 מים ושפכים

 קרקע

 מזיקים

 אסבסט

 כללי



 חובות 163כ "סההגשה סוג ותדירות 

21, 13% 

6, 4% 

12, 7% 

39, 24% 

22, 13% 10, 6% 

21, 13% 

29, 18% 

2, 1% 
1, 

1% 

 שנתי

 חצי שנתי

 תקופתי

 מיידי

 לפני ביצוע

 לפי דרישה

 ניהול רישומים

 שמירת מסמכים

 ללא פירוט

 חובת פרסום



 שותפים נטל עודף פירוט

וכפילות  , העדר לוגיקה עקבית, הגדרה מתי לדווח חוסר

,  היתר רעלים, בהיתר פליטה לאוויר מיידיבחובות דיווח 

,  שעות 72, שעות 48, שעות 24, דקות 15 – ע"ברשתנאים 

ז  "נראה שבחלק מהמקרים זהו לו. יום 30, שבועיים, שבוע

 . ארוך מדי ולעיתים קצר מדי

 .בחלק מהדרישות יש סף תחתון להגדרת אירוע ובחלק אין

בנוסף קיימת ברישוי  . כפילויות בנמען הדיווח ובאופן הדיווח

 .עסקים דרישה ליומן אירועים

,  אגפי איכות אויר

קרקעות  , ס"חומ

   רישוי עסקים, ושפכים

 מ"לש

 מידע מערכות

שבאתר  ' כתובות וטלפונים'הפנייה ל  –דיווח לנותן האישור 

 המשרד

 מערכות מידע

  –רוחבי לכל האגפים 
 על אירוע מיידיתהודעה 



 שותפים לפתרון נטל עודף פירוט

על כל , חודשים מראש 3ברישוי עסקים קיימת חובה לדווח 

שינוי  , לרבות שינוי בתשתיות העסק, שינוי מתוכנן בעסק

בחומרים המאוחסנים וכמויותיהם העלולים להשפיע על  

כפילות עם היתר פליטה  . או על העמידה בערכים, הסביבה

 ?לאוויר

 אגף רישוי עסקים

  –רוחבי לכל האגפים 
 הודעה מראש על שינוי 



 מצב ביצוע תעשייה פורטל

שותפים  

לפתרון יחד עם  

 אגף מערכות

 מידע

 אגף איכות אוויר בוצע דיגום ארובות

 אגף שפכי בוצע דיגום שפכי תעשייה

 תעשייה  

 ס"חומאגף  בביצוע בקשת היתר רעלים

 איכות אוויר אגף בביצוע בקשת היתר פליטה לאוויר

 ס"מפל בוצע ס"מפלדיווח 

 בביצוע העברת מסמכים

  –רוחבי לכל האגפים 
 דיווחים מקוונים



 שותפים נטל עודף פירוט

מידע מיותר כאשר המערכת  . דיגום ארובות תוכניתהגשת 

 .וכן לאחר טיוב הנחיות דיגום המקוונת פעילה

אגף רישוי   ,אגף אוויר

 חוזותמ, עסקים

 אגף אויר בעל היתר פליטה נדרש להגיש דיווח שנתי מקיף

ממצאי  של  דוח שנתי מסכם+ חובת מסירת דוח חצי שנתי 

 .תוכן הדיווח לא מוגדר. ניטור רציף

רישוי  אגף + אגף  אויר

 עסקים

 1אגף מניעת זיהום אוויר 



 שותפים נטל עודף פירוט

על ביצוע אבן דרך  דרישת דיווח –היתר פליטה לאוויר 

 ובתוכנית התייעלות אנרגטית  BATמתוכננת בתוכנית יישום 

 –שינוי היתר 
 אגף/מחוזות

בבדיקת  ppm 1000שעות על כל דליפה בריכוז  24דיווח תוך 

LDAR 

 אגף

חומרים הפוגעים בשכבת   בעניןיישום פרוטוקול מונטריאול 

 חובת דיווח שנתי – האוזון

 אגף

תוך   –הפסקת מתקן טיפול , עשן שחור, על חריגה מיידי דיווח

 .דוח מפורט לאחר שבועיים. שעות 24

,  אגפי איכות אויר

קרקעות  , ס"חומ

רישוי  , ושפכים

 מ"לש, עסקים

 ?מידע מערכות

 2אגף מניעת זיהום אוויר 



 שותפים   נטל עודף פירוט

.  רבעוני יצרני פסולת מסוכנת נדרשים בהיתר הרעלים לדיווח

 .ס"המפליש כפל עם 

 מחוזות/אגף

אגף + מערכות מידע  מסורבל ובירוקרטי –טופס מלווה ידני לפסולת מסוכנת 

 ס"חומ

הדיווחים   -דיווח רבעוני על יבוא ויצוא פסולת מסוכנת 

אשר לא בהכרח , משמשים לצורך תחזית וביצוע מאזן פסולת

 .  מתבצעים אחת לרבעון

 מחוזות/אגף

 1תחום פסולת מסוכנת 



 שותפים נטל עודף פירוט

אופן דיווח היום לא  . דיווח רבעוני על ידי מפעלי טיפול

  ס"מפלחפיפה עם דיווחי קיימת  (.קבצי אקסל)יעיל 

 .לגבי העברות מהמפעל

  ס"חומאגף + מערכות מידע 

 מ"לש+ 

יצרני פסולת מסוכנת ומפעלי טיפול צריכים לשמור את  

החשבוניות של הגורם אליו העבירו את הפסולת  

 המסוכנת  

 מחוזות/אגף

 2תחום פסולת מסוכנת 



 שותפים   נטל עודף פירוט

למוקד הסביבה כחלק  דרישה לשלוח תיק מפעל סרוק

בעתיד הקרוב תתאפשר העלאת  . מהבקשה להיתר רעלים

דבר שיקל על  , קבצים במערכת הממוחשבת להיתרי רעלים

 .  הבקרה

 מחוזות/אגף

מכך   .אין הגדרת סף תחתון של אירוע חומרים מסוכנים

וחובת הגשת תחקיר  ( 'דק 15) מיידיתנגזרת חובת הודעה 

 . תוך שבוע

 אגף

 תחום התרי רעלים



 שותפים   נטל עודף פירוט

אין  (. בתקנות מלחים וברישוי עסקים)דוח שנתי  הגשת

 .כפילות עם מה שמוגש ממילא באופן שוטף. הגדרת תוכן

+  תעשיה  תחום שפכי

 מ"לש+ רישוי עסקים

שנתית לדיגום שתפרט את   תוכניתבכל ינואר הגשת 

יום  14מועדי הדיגום המתוכנן ובנוסף הודעה על כל דיגום 

 .מראש

+  תעשיה  תחום שפכי

 רישוי עסקים

הודעה מראש על עבודות אחזקה יזומות במתקן קדם 

 .שעות לקראת תחילתן 24לפחות , טיפול

+  תעשיה  תחום שפכי

 רישוי עסקים  

 1תחום שפכי תעשייה 



 שותפים נטל עודף פירוט

.  'ש 48דיווח לממונה תוך  חובת–דליפה מבריכת אידוי 

 .ס"חומכפל דיווח כאשר זהו אירוע 

, ס"חומ, אגפי איכות אויר

רישוי  , קרקעות ושפכים

 מ"לש, עסקים

 ?מידע מערכות

 
בתקנות   –תקלה העלולה לגרום לחריגה בערכים 

כפל דיווח כאשר . 'ש 24תוך  ע"ברש. הודעה בהקדם

 .ס"חומזהו אירוע 

למטרות של  , טון מלח לשנה 100-מפעל הצורך מעל ל

יעביר לשר מדי שנה את ממצאי המעקב  , ריכוך מים

 . אחר תהליך ריכוך המים

 תעשיה תחום שפכי

 מ"לש+  

בין חובת הדיגום של התאגיד לחובות הדיגום   חפיפה

 של המפעל

 

רישוי  + תעשיה  תחום שפכי

 עסקים

 

 2תחום שפכי תעשייה 



 שותפים נטל עודף פירוט

על כל , שעות 24תוך , בעל העסק יודיע לנותן האישור

 :אחד מהמקרים הבאים

דליפה או פיזור חומר שגורמים או  , אירוע שפך  -

 ;שעלולים לגרום לזיהום הסביבה

 .  חריגה מערך מרבי שנקבע בתנאים אלה-

מועד  , אירוע חומס לגבי נמען ההודעה כפל מול

 אופן ההודעה, ההודעה

באופן מידי ולא   -דיווח על כשל בתשתית תת קרקעית

 יאוחר משבוע  

 מעל הכמויות המפורטות –דיווח על אירוע זיהום קרקע 

, ס"חומ, אגפי איכות אויר

רישוי  , קרקעות ושפכים

 מ"לש, עסקים

 ?מידע מערכות

 1תחום קרקעות מזוהמות 



 שותפים   נטל עודף פירוט

עבודות תחזוקה ושדרוג   –מרץ  1חובת דיווח שנתי ב 

 .יש חובת דיווח על זיהום, במקביל. תשתיות

רישוי  אגף + תחום קרקעות 

 עסקים

בעל העסק יודיע לנותן האישור  על ביצוע עבודות  

יום לקראת תחילתן   14לפחות , חפירה יזומות בקרקע

מקום העבודה המתוכנן  , לרבות פירוט תאריכי העבודות

יש חובת דיווח על  , במקביל. ומהות עבודת החפירה

 .זיהום

רישוי  אגף + תחום קרקעות 

 עסקים

חובת הצהרת סיווג עצמי לפי הקטגוריות שבמדיניות  

 יום מכניסת תנאים לתוקף 30תוך 

רישוי  אגף + תחום קרקעות 

 עסקים

 2תחום קרקעות מזוהמות 



 שותפים לפתרון נטל עודף פירוט

הודעה בכתב ראשונה לאחר  , מיידידיווח : תקנות קווי דלק

 .הודעה בכתב נוספת לאחר שבועיים', ש 48

 .'ש 48וכן דיווח בכתב תוך  מיידידיווח : תקנות תחנות דלק

 24בכתב לאחר +  מיידידיווח  –תנאים כלליים ברישיון עסק 

 .תוך שבוע –ופיאזומטריםק "עבור כשל בתשתית תת', ש

מועד  , לגבי נמען ההודעה ס"חומאירוע  ל כפל מול"כל הנ

 .אופן ההודעה, ההודעה

דלף דלק בכמות העולה על : 2010כללי המים סתירה עם 

 48בתוך , דוח בכתב, ימסור המפעיל לממונה, מטר מעוקב

  –שעות ממועד גילוי דליפה 

, ס"חומ, אגפי איכות אויר

רישוי  , קרקעות ושפכים

 מ"לש, עסקים

 ?מידע מערכות

 מדלקיםתחום מניעת זיהום 


