
פורטל תעשייה
תכנית פיתוח



A+Bהגשת רשימת חומרים מסוכנים בבקשה להיתר רעלים מפעלי •?מה כבר פותח

דיגום שפכי תעשייה, הגשת דיגום ארובות•

דיגום שפכי תעשייה, דיגום ארובות, PRTRדיווח שנתי : קבלת סטאטוס על דיווחים קיימים•

צפייה בנתונים ברמת החברה וברמת המפעל•



2017דצמבר צפי לסיום , בפיתוח–בקשה מלאה להיתר רעלים כולל צרופות הגשת •

2017צפי לסיום סוף נובמבר , בפיתוח–הגשת בקשה להיתר פליטה לאוויר •

נמצא בפיתוח
2017



2018מרץ –כולל דרישות לביצוע , הצגת ממצאי דוח סיור בפורטל•

2018יולי –( וכדומהLDAR, דוח שנתי)הגשת מסמכים מסוגים שונים •
2018ספטמבר –דיווח רבעוני של מפעלי טיפול –פסולת מסוכנת •

תכניות פיתוח להמשך 
2018



2019ינואר –פניות מהמפעל •
2019מרץ –עדכונים למפעל /הודעות•
2019יולי –מתן היתר רעלים •
2019דצמבר –מתן היתר פליטה •
2020מרץ –בתוקף /הצגת היתרים עדכניים•
2020יולי –Cהגשת בקשה להיתר רעלים של מפעלי •
2020נובמבר –רישיונות ייצוא וייבוא פסולת מסוכנת •
2021מרץ –י הפורמט "הגשת דוח שנתי עפ•
יוני–פלטפורמת בקשת היתר רעלים משותפת עם פיקוד העורף •

תכניות פיתוח להמשך 
ואילך2019



?העבודהנושאים לפיתוח שלא הוצגו בתוכנית ישנם האם •התייעצות
שמספיק פיתוח ברמת או ? שימושיהאם המשך פיתוח הפורטל ברמת החברה •

?המפעל

:  תהליך רישום לפורטל•
יועצים הרשאים  /מפעל מגדיר מי העובדים/מורשה חתימה בחברה1.

באמצעות טופס רישום  , לפורטל בכל מפעל ממפעלי החברהלהיכנס 
לפורטל

יועצים/העובדיםמפעל אישור כניסה לפורטל עבור /המשרד שולח לחברה2.

העובדים הרשאים להיכנס לפורטל רוכשים כרטיס הזדהות מחברת  3.
(350₪–עלות )הכרטיסים 

בעל כרטיס קיים לא נדרש לרכוש כרטיס נוסף. שנים3הכרטיס תקף ל 4.



מיצוי התובנות

:  אנשי קשר•
רשימת אנשי קשר במשרד כולל הנהלה  •

ומחוזות לפי תחומי טיפול
: דרישות ומשימות•

:   ריכוז הדרישות של המשרד מהמפעל•
רעליםהיתר , תנאי רישיון עסק

כולל תאריכי יעד לביצוע•
ביצועכולל סטטוס •

:  היתרים ובקשות להיתרים•
רשימת היתרים של המפעל•
הצגת תוקף ההיתר והתראות לפני סיום  •

(חידוש)תוקף ההיתר 
הגשת בקשות להיתרים באופן מקוון  •

(בקשה מלאה כולל המסמכים ההגשה)
סטטוס בקשות להיתרים כולל פירוט •

ההשלמות והתיקונים שיש לבצע
עדכוני חקיקה ורישוי שרלוונטית למפעלים•



מיצוי התובנות

:  פניות של המפעל למשרד•
תאריך  , שאלות וברורים, איזור של בקשות•

הצגת המענה של המשרד,  צפוי למענה
:מסמכים•

במסמכי ההיתרים ובבקשות שהמפעל  צפייה 
ביקש

בתחוםפרסום ימי עיון המתקיימים •

(: חודשיים ושנתיים)דיווחים •
קישורים לטפסים המקוונים של הדיווחים•
תאריכי יעד להגשת דיווחים נדרשים•
התראות לפני מועד הגשת הדוח•
סטטוס מעקב אחר הגשת הדיווח•
שיקוף תוצאות דיווחים ודיגומים כולל  •

י המשרד  "בדיקות פתע שבוצעו ע
אפשרות להזין את - PRTRס "דיווח מפל•

כל הנתונים בטופס המקוון
מניעת דרישות  :  מניעת כפילויות בדיווחים•

.כפולות מצד גורמים שונים במשרד
הצעה שיהיה דוח אחד מרוכז עבור כל  •

(פסולת, שפכים, אוויר)היבטי הסביבה 



תוכנית להמשך

משימות ודרישות 



תוכנית להמשך

משימות ודרישות 












