
 פורטל תעשייה
 שליחת דיווח



 כניסה למערכת פורטל תעשייה

 .יש להכניס את הכרטיס החכם לקורא הכרטיסים•
 industry.sviva.gov.il :כניסה לפורטל•

 Personal ID.-ו Comsignאפשר לרכוש כרטיס חכם אצל החברות •

 (.PIN)בעת רכישת הכרטיס תונפק גם סיסמת הכרטיס •

 .קוד של הכרטיס -PINבכניסה לאתר יופיע חלון שבו יש להכניס את ה

 .יש להזין את הסיסמה שהתקבלה מהמשרד להגנת הסביבה ,בדף הכניסה לפורטל, לאחר מכן

 .במקרה של אובדן סיסמה יש להתקשר למוקד התמיכה של המשרד להגנת הסביבה

industry.sviva.gov.il


 .  דיווחיםבעמוד הבית של הפורט יש לבחור את האתר הנמצא בסרגל הימני וללחוץ על לשונית 



 .רשימת סוג דיווח תכיל את כל סוגי הדיווח שאפשר להגיש באמצעות הפורטל

 .הבבחירת נושא סביבתי או נושא סביבתי ותת נושא סביבתי תכיל הרשימה רק את סוגי הדיווח הקשורים לנושא ז

 (.15עד  11אפשר לצפות בנושאים הסביבתיים ובתת הנושאים בשקופיות )

 

 .בלחיצה על כל אחד מהשדות( חודש/רבעון/שנה)יש לבחור את סוג הדיווח ותקופת הדיווח 

 +אחר כך יש להעלות את קובץ הדיווח בעזרת לחיצה על הכפתור 

 .ובו יש לבחור את הקובץ הנדרש, ייפתח סייר הקבצים של המחשב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .דיווח זהה שיוגש פעם שנייה ימחק אוטומטית את הדיווח הקודם! שימו לב

 בחירת סוג דיווח

הקלדה והשלמה  )

אוטומטית של המערכת 

או בחירה מתוך הרשימה  

(הכוללת של הדיווחים  

 בחירת תקופת הדיווח

אם הדיווח אינו תקופתי  

.לא יידרשו תאריכים  

 צירוף קובץ דיווח

 בחירת נושא סביבתי

אם ישנו תת נושא  

סביבתי יהיה ניתן לבחור  

 בו



להשלמת הדיווח יש ללחוץ על הכפתור  . ליד שם הקובץ vבסיום טעינת הקובץ למערכת יופיע סימן 

 .  תופיע הודעה על שליחת הדיווח בהצלחהזמן מה כעבור . שליחה

בחירת סוג  

 דיווח

רשימה  )

(נפתחת  

בחירת תוקף  

 הדיווח

העלאת קובץ  

 דיווח



 .ליד שם הקובץ ופירוט השגיאה תחתיו Xבמקרה של תקלה בהעלאת הקובץ יופיע 

 .מגה בייט לקובץ ובפורמטים הנתמכים 10קבצים בגודל מקסימלי של  5אפשר להעלות עד  !שימו לב

 

בחירת סוג  

 דיווח

רשימה  )

(נפתחת  

בחירת תוקף  

 הדיווח

העלאת קובץ  

 דיווח

פירוט  

 השגיאה



.לצפות בהיסטוריית הדיווחים יש לגלול את המסך מטה כדי  
על ידי לחיצה   אפשר לשנות את התצוגה ולצפות בדיווחים מהישן לחדש ביותר או מהחדש לישן ביותר

. תאריך דיווחעל   

 צפייה בהיסטוריית הדיווחים

 



 דיווח שאינו תקין

 

 .אדומהדיווח שאינו תקין יופיע במסגרת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :במעבר עכבר על השורה המוקפת באדום תופיע הודעה זו

 

 

 

 

 

 

  
 כדי למחוק דיווח יש ללחוץ על סל המחזור

 .  אפשר למחוק גם דיווחים תקינים וגם דיווחים שאינם תקינים



 .  נושא סביבתי/ תאריכי דיווח / אפשר לסנן את הדיווחים בעזרת שם דיווח 
 .יש ללחוץ על השדה ולבחור את סוג הדיווח מתוך הרשימה –סינון לפי סוג דיווח . 1
 .יש ללחוץ על היומן ולבחור את התאריך הרצוי –סינון לפי תאריך דיווח . 2
 .  יש ללחוץ על השדה ולבחור בנושא הסביבתי מתוך הרשימה –סינון לפי נושא סביבתי . 3
 



 .  ולאחר מכן על הקובץצפה בצרופות כדי לצפות בצרופות לדיווח יש ללחוץ על 



 רשימות הדיווחים לפי נושאים ותת נושאים סביבתיים

חומרים מסוכנים –נושא סביבתי   

 

 אירועי חומרים מסוכנים: תת נושא

 

 הצהרה על יישום המלצות תחקיר אירוע חומרים מסוכנים•

 יומן אירועי חומרים מסוכנים שלא דווחו מיידית למוקד •
 תחקיר לאחר אירוע חומרים מסוכנים•

 

חומרים מסוכנים: נושא סביבתי  

 
 בדיקות ְמכלים וצנרת: תת נושא

 
 (ASME B 31.4על פי תקן )דיווח בדיקות הגנה קטודית של צנרת חוץ מפעלית •

 (API 653על פי תקן )דיווח בדיקות תקינות של ְמכלים •

 (ASME B 31.4על פי תקן )דיווח בדיקות תקינות של צנרת חוץ מפעלית •

 (API 651על פי תקן )דיווח הגנה קטודית בסביבת ְמכלים •

 (ק"מ 10,000-יותר מ)דיווח שנתי של חוות ְמכלי דלק •
 (API 1130על פי תקן )דיווח תקינות מערכת בקרת דליפות של צנרת חוץ מפעלית •



 

 
 גלאי חומרים מסוכנים: תת נושא

 

 ISO/IEC 17025אישור כיול הגלאים באמצעות מעבדה מוסמכת לפי •

 על בדיקת התקנת הגלאים ISO/IEC 17020אישור מעבדה מוסמכת לפי •

 

חומרים מסוכנים: נושא סביבתי  

 
 מיגון מפני רעידות אדמה: תת נושא

 

 תצהיר בעל היתר רעלים על ביצוע סקר גאולוגי•

 תצהיר בעל היתר רעלים על ביצוע סקר סיכונים•

 תצהיר בעל היתר רעלים על ביצוע תכנון מיגון•

 תצהיר בעל היתר רעלים על סיום ביצוע מיגון•

 תצהיר מהנדס על ביצוע סקר גאולוגי•

 תצהיר מהנדס על ביצוע תכנון מיגון•

 תצהיר מהנדס על סיום ביצוע מיגון•
 

חומרים מסוכנים: נושא סביבתי  
 



 

 סייבר בתעשייה: תת נושא

 דוח אירוע סייבר•

 מבוקר על ידי מערכת ממוחשבת/טופס מיפוי ראשוני של תהליך מסוכן המנוהל•

 כתב מינוי ממונה הגנת סייבר בעסק•

 תצהיר בעל היתר הרעלים על אודות ביצוע הערכת סיכוני סייבר וסיווג העסק•

 תצהיר בעל היתר הרעלים על השלמת תוכנית למזעור סיכוני סייבר•

 מבקרות חומרים מסוכנים/תצהיר בעל היתר רעלים על היעדר מערכות ממוחשבות המנהלות•

 

חומרים מסוכנים: נושא סביבתי  

 

 סקר מרחקי הפרדה: תת נושא

מדיניות מרחקי לחומרים  , לפי מדיניות מרחקי הפרדה לחומרים נייחים)סקר מרחקי הפרדה •

 (נפיצים

מדיניות  , לפי מדיניות מרחקי הפרדה לחומרים נייחים)תצהיר על השלמת סקר מרחקי הפרדה •

 (מרחקי לחומרים נפיצים

 

 

 
 

 מסוכנים חומרים :סביבתי נושא
 



 

 סקר ניהול סיכונים: תת נושא

 סקר ניהול סיכונים•

 תצהיר בעל היתר רעלים במפעל על השלמת הכנת תוכנית סקר ניהול סיכונים•

 תצהיר על מיפוי תהליכים וסיווג תהליכים מסוכנים•

 

חומרים מסוכנים: נושא סביבתי  

 

 מערכות קירור באמוניה: תת נושא

 בדיקת מהנדס לתקינות מערכות קירור באמוניה•
 

 (ללא תת נושא)חומרים מסוכנים : נושא סביבתי

 יבוא פסולת מסוכנת/דוח רבעוני יצוא•
 העברת פסולת מסוכנת –דוח רבעוני מפעלי טיפול •

 קליטת פסולת מסוכנת –דוח רבעוני מפעלי טיפול •

 העברת תוצרים –דוח רבעוני מפעלי טיפול בפסולת מסוכנת •

 דוח רבעוני תחנות מעבר לפסולת מסוכנת•

 

 

 המשך / מסוכנים חומרים :סביבתי נושא
 



 בקשה להקלות בריכוזי מזהמים בשפכי תעשייה•

 בקשה לשימוש במדכאי אבק•

 דוח בעקבות חריגה בשפכי תעשייה•

 

 

 

 איכות אוויר: נושא סביבתי

 דוח שנתי לפי היתר פליטה לאוויר•

 שנתי של מערכת ניטור רציף -חמש/ כיול שנתי •

 LDARממצאי בדיקות •

 סקרי ריח•

 תקינות ארובות•

שפכים: נושא סביבתי  
 



 !בהצלחה

 בכל שאלה אפשר לפנות למוקד התמיכה

 17:00-8:00המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי בשעות   

 073-2733002: טלפון

 

 


