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 תעשיות ורישוי עסקיםאשכול 

ג"תשעהשבט 
2013ינואר16

לכבוד

____________מר/גב'_____________________

____________מנהל______________________

______________________________________



שלוםרב,



חובות דיווח  –סביבה ( לחוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות ל1))א(7דרישת מידע נוסף לפי סעיף הנדון:

 2112 -ומרשם(, התשע"ב 

 

ב .1 30-כידוע, תדרשולדווחלרשםאודותפליטותוהעברותלפיהוראותחוקהגנתהסביבה2013ביוני

"(.PRTR"חוק–)להלן2012–חובותדיווחומרשם(,התשע"ב–)פליטותוהעברותלסביבה



 .2 ס' 1))א(7לפי לחוק )PRTR  הרשםלדרוש "רשאי להמציאלו מפעל חישוב,מבעל או נתון מידע, כל

 סעיפים לפי דיווחים לעריכת ששימשו נתונים 3לרבות וחשבונות,4או דוחות כספיים, נתונים או ,

.הנדרשיםלעריכהאולאימותשלדיווחיםלפיהסעיפיםהאמורים"



שם,הרינילדרושאתהמידעלאורזאת,ולשםעריכתבדיקהשלמהימנותואיכותהנתוניםהמדווחיםלר .3

:2012"מידענוסף"(לגביהפליטותוההעברותשנפלטואוהועברובמהלךשנת–המפורטלהלן)להלן



–תיאור מילולי ומיפוי תהליכי המפעל .א בפרק חישוב4כנדרש שיטת לקביעת להוראות

באתרהמשרד אשרפורסמו להגנתמיטביתלפליטותוהעברותלסביבה)הוראותראשיות(

 הוראותראשיות(.–)להלן2012הסביבהבספטמבר

– והעברה הגדרת מקורות פליטה .ב 2יםפרקלפי 5-ו דיווח זהלהוראותהראשיות. נתון

"טופסדיווח-גיליון"הגדרתמקורותפליטה"בטופסממשלזמיןהנקראבאמצעותיתבצע

) לסביבה והעברות פליטות פרסPRTRלמרשם על הודעה (". ום הנחיותואמורההטופס

 תפורסםבאתרהמשרדלהגנתהסביבה.נלוותלענייןאופןמילויהטופס,

–ו6,5לפיפרקים–דיווח על פליטות או הזרמות ממקורות הפליטה או ההעברה שהוגדרו .ג

מקורותפליטה"פליטותלפידיווחנתוןזהיתבצעבאמצעותגיליון".להוראותהראשיות7

ממש בטופס הנקרא זמין )-ל לסביבה והעברות פליטות למרשם דיווח (".PRTR"טופס

תפורסםבאתר אופןמילויהטופס, הודעהעלפרסוםהטופסהאמורוהנחיותנלוותלעניין

 המשרדלהגנתהסביבה.

מקורותהפליטהוהעברהשלמפעל,כפישהוגדרולפיפרקיםאם–חריגה מרשימת מקורות .ד

מקורותהפליטהוההעברההמתואריםמ,כולםאוחלקם,שוניםראשיותלהוראותה5–ו2
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 תעשיות ורישוי עסקיםאשכול 

סוג  עבור )הוראות לסביבה והעברות לפליטות מיטבית חישוב שיטת לקביעת בהוראות

 פעילות( אשר מפעל לאותו באוקטוברהרלבנטיות הסביבה להגנת המשרד באתר פורסמו

 ישלצייןזאתולנמקאתההבדל.,הוראותנוספות(–)להלן2012

–מהמפעל חריגה לעניין חומרים מזהמים הנפלטים או מוזרמים .ה החומריםאם רשימת

 מהמפעל מוזרמים או הנפלטים כולשונההמזהמים חלקה, או מה החו, מריםרשימת

 ,ישלצייןזאתולנמקאתההבדל.הנוספותבהוראותבאתהמוהמזהמים

שעותק–חומרי רקע .ו הערכהשעליהםהתבססהנתוןוהסבר או חישוב מידע, נתון, כל ל

 לרשם ענייןלשדווח או הנפלט המזהם החומר הדיווחמהמפעלועברמכמות במסגרת ,

לפיסעיף מידענוסףכאמוריהיהPRTRלחוק3השנתי כמותמסלרבותהטבלאותאשר.

תההנחווביסוסןפירוט,וכבמסגרתהדיווחהשנתיאתהנתוניםהשוניםלכדיהנתוןהמדווח

בהן)לדוגמה:שנלקחו הנוסחאות פירוט וכד'(, הנדסיים נתונים תעודות, אוויר, תצלומי

הנךרשאילצרףאתהמחשבונים.כגוןתעודותמעבדהומידעלאימותהנתוניםנעשהשימוש,

בהםערכתחישוביםוהםכולליםאתנתוניהבסיס,במקוםלהעתיקאתנתוניהקלטלמסמך

 בויפורטהמידעהנוסף.



 . 2113ביוני  31נדרש לדווח עד ליום  הנךאת המידע הנוסף  .4

 

קובץדיגיטלי)ו(ישלמסורבאמצעות–)א(,)ד(3אתהמידעהנוסףאותוהינךנדרשלדווחלפיפסקאות .5

ב הערוך EXCEL-ו WORDתוכנת לכתובת ,ham@sviva.gov.ilmirs.העתק לשלוח יש בנוסף,

מודפסשלהמידעהנוסף אשכולתעשיות,המשרדלכתובת:)למעטמחשבונים( מראורישלהב, "לידי

 ",תוךציוןשםהמפעל,ושנתהדיווח.9546412,ירושלים,34033,ת.ד.5להגנתהסביבה,כנפינשרים

 

ל .6 יפורסם לא הנוסף המידע ליבך, למידעלתשומת הנוגעת מידע בקשת כל המרשם. באמצעות ציבור

 .1998–הנוסףתטופללפיהוראותחוקחופשהמידע,התשנ"ח

 

 .Mirsham@sviva.gov.ilשאלותלענייןזהניתןלהפנותלכתובתדוא"ל: .7







בברכה





הסביבההגנתרשםלפיחוק

–לסביבההעברותופליטות)

2012–ב"התשע(,ומרשםדיווחחובות
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