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 סוג מידע שיכלל במצאי  –פרסום להערות הציבור 

 2102 -חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב  –לפי חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה 



לכלולברשימתהמצאי,וזאתלפיהוראותסעיףנוהרינילפרסםלהערותהציבוראתסוגהמידעשבכוונת

–)להלן4184–חובותדיווחומרשם(,התשע"ב–קהגנתהסביבה)פליטותוהעברותלסביבה)ב(לחו88

"החוק"(.

.4182אפריל4,עדליוםmirsham@sviva.gov.il–הערותניתןלהעבירבאמצעותכתובתדוא"ל




אורישלהב
הסביבההגנתרשםלפיחוק

דיווחחובות–לסביבהוהעברותפליטות)
4184–ב"התשע(,ומרשם



 
 שיטת חישוב םמזהחומר  מרכיב סביבה  סוג פעילות

PM10, PM2.5 פליטהלאוויר מחצבות בסיס פליטהעל מקדמי

מונתוני ינערך וויראטור

ארצי

פליטהPM10, PM2.5 פליטהלאוויר ייצור בטון מקדמי בסיס על

מערך אווירונתוני ניטור

ארצי

NMVOC פליטהלאוויר  בתי דפוס בסיס צריכתעל נתוני

ממסיםומקדמיפליטה

: ביתייםשימושים 

תרסיסים, חומרי 

תחזוקה, ניקוי, 

 צביעה, דבקים

 

אמוניה,NMVOCפליטהלאוויר פורמאלדהיד, ,

TCE

פליטה מבוססימקדמי

גודלאוכלוסיה

שטחיםפליטהמהתהערכNMVOCפליטהלאוויר יערות

,עלבסיסקק"לשל

.מקדמיפליטה

פליטות מוקדיות  

דוגמי  ממפעלים

 ארובות, שאינם

NMVOCפליטהלאוויר פורמאלדהיד, ,TCE,

PM10 PM2.5 ,NOx ,SOxבנזן, ,

 כספית, עופרת, COמתאן, ,CO2,

מאזני ונטור, דיגום נתוני

פליטה, מקדמי מסה,

מודלים
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 אשכול תעשיות ורישוי עסקים

 
ניטרוסאוקסיד.  במפל"ס יםנכלל

 תולא מוקדי ותפליט

 מהמפעלים הנ"ל

NMVOCפליטהלאוויר פורמאלדהיד, ,TCE,

PM10,NOx,SOx.,בנזן,אמוניה

פליטות מקדמיסקרי ,

צריכת נתוני פליטה,

ממסים

בקר,  –גידול בע"ח 

 צאן, פטם

שכהלהחשבונותעלבסיס מתאן,אמוניהפליטהלאוויר

טטיסטיקהסרכזיתלמה

הדברה חקלאית, 

 תברואית, וטרינרית

הלשכהחשבונותעלבסיס חומריהדברהפליטהלאוויר

המרכזיתלסטטיסטיקה

NMVOCפליטהלאוויר תחבורה פורמאלדהיד, ,PM10 ,

PM2.5 ,NOx ,SO2מתאן, בנזן, ,

 COכספית, ,CO2ניטרוסאוקסיד,,

אמוניה.

הפליטה מקדמי בסיס על

אוויר ניטור מערך של

המרכזיתוה לשכה

ומצאי לסטטיסטיקה,

נסועה

פי,בנזןNMVOCפליטהלאוויר תחנות תדלוק על פליטה מקדמי

 STAGE1/STAGE2יישום
בתחנותהשונות.



 חוות מכלי דלק

 ומסופי דלק

פליטות,,בנזןNMVOCפליטהלאוויר סקרי דגימות,

מודליםומקדמיפליטה

שריפת פסולת 

 עירונית ופסולת גזם

NMVOCטהלאווירפלי עדין, חלקיקי חומר כלל

 CO,SOx,NOxמרחף,מתאן,

והערכת פליטה מקדמי

נשרפתכמותפסולת

פליטה ארצית של 

דיאוקסינים 

 ופוראנים

פליטהלכלמרכיבי

הזרמות הסביבה,

העברת שפכים,

פסולת

 דיאוקסיניםופוראנים בסיס הפליטותעל מדריך

של אמנתוהעברות

מבסטוקהולם על. וסס

מקדמיפליטה

פליטה ארצית של 

 כספית

פליטהלכלמרכיבי

הזרמות הסביבה,

העברת שפכים,

פסולת

בסיסכספית מסה,על מאזני

ומודליםמקדמיפליטה

פינוי תמלחות 

  – ושפכים לים

,מתכות,חנקןTOCכלורידים,נתרן,פליטהלים

כללי,זרחןכללי,שמןמינרליועוד

אישורי בסיס פינויעל

ואישורי לים, תמלחת

לים מאזניהזרמה ,

פליטותלים

העברת פסולת 

 חומרים מסוכנים

פסולת העברת

חומריםמסוכנים

פסולת כמויות לעניין ארצי מצאי

חומריםמסוכנים

מתקני דיווחי בסיס על

סילוקוטיפול

 




