
                               
 
  
 

 

 1 

 aviva@sviva.gov.il 03-7634500פקס  03-7634494, טלפון 61071,ת"א 7223ת"ד  125קרית הממשלה ת"א, רח' מנחם בגין 
l           

                                                            
 

www.sviva.gov.il 
 

         
                            

 ושינוי אקלים אגף איכות אוויר 
 

 וירומזהמי אפליטת לצמצום  להגנת הסביבה מדיניות המשרד
 ממקורות פליטה נייחים 

 
 2012יוני ל מעודכן

 
 רקע

 
 וירופליטת מזהמים לאמסמך היא לפרט את מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנוגע לצמצום המטרת 

 .ומשק החשמלממקורות פליטה נייחים: תעשייה 
 
 תעשייה  . 1
 

על ערכי  מתעשייה אווירמניעת זיהום  תחוםשהוציא המשרד ב שותהדרי נשענו 1998מאז 
הפליטה שנקבעו בתוספת לאמנה ליישום תנאים בדבר פליטת מזהמים לאוויר, שנחתמה על ידי 

קרון בבסיס האמנה היה יישום של הטכניקות י. העהמשרד, התאחדות התעשיינים ומפעלי תעשייה
על מסמך ההנחיות  התבססו לאמנה בתוספתנקבעו שתקני הפליטה . (BAT) המיטביות הזמינות

 . BATאשר נכון לעת ההיא ייצג תקנים המבוססים על  ,TA-Luft 1986 הגרמני
 

 כיום, לא ניתן להמשיך להתבסס על תקני הפליטה שנקבעו בתוספת לאמנה מכמה טעמים:
 

 .פיתוחים טכנולוגיים הן במתקני ייצור והן באמצעים להפחתת פליטת מזהמים 

 המחייב מתן דרישות המבוססות על יישום הטכניקה המיטבית קיקת חוק אוויר נקי ח   
 .הזמינה והתאמתן למקובל במדינות מפותחות      

 :לעודכן גרמני ההנחיות המסמך  התיישנות התקנים- TA-Luft 2002.  

  של מסמך ההנחיות הגרמני ללא התייחסות בלבד התבססו על החלק הכללי התקנים באמנה  
 . , וכן ללא התייחסות לפליטות לא מוקדיות ולטיפול במקורמיוחדת לסקטורים שונים     

 
סדרה אההסוקרת את  ,עבודההמשרד . לצורך כך הזמין במדיניות המשרד שינויאפוא,  ,נדרש

מדיניות ב והממליצה על השינויים הנדרשים ,באיחוד האירופאי ובמדינות שונות באירופההנהוגה 
 "2007סדרה להפחתת פליטות ממקורות פליטה נייחים, דצמבר א"מדיניות וכלי מך מסהמשרד. ה

 נמצא לעיון באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
 

על בסיס מסמך זה קבע המשרד מדיניות חדשה בנושא הפחתת פליטות ממקורות פליטה נייחים 
 .2008בחוק אויר נקי התשס"ח, באופן שהוסדר רובו ככולו 

 
 החשמל משק .  2
 

כניות וח בהוראות של תלפני הקמת המשרד להגנת הסביבה נקבעו הנחיות סביבתיות לתחנות כ
הוציא המשרד  90 -בתחילת שנות ה המתאר הארציות, והמשרד המשיך להשתמש בכלי זה.

ח מזוטיות )חיפה, רידינג ואשכול(, אשר עודכנו מעת ותחנות כ 3 -וים אישיים( לוהוראות אישיות )צ
, על יכולות טכניות של הציוד עת עת. ההנחיות במסמכים נשענו על הטכניקה המיטבית לאותהל

 ועל איכות הדלק על פי התקנים הישראליים.
 
סוכם עם משרד התשתיות הלאומיות וחברת החשמל על התאמת הדרישות בנושא  1999 -ב

יחוד האירופאי, דירקטיבת האלפליטת מזהמי אוויר למקובל באירופה המערבית, דהיינו, 
Directive 88/609/EEC בנוסף הוצאו בשנה זו הנחיות לדיזל גנרטורים שהתבססו על תקנים .
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אירופאים. בכוונת המשרד לעדכן הנחיות אלה בהתאם להתפתחות הטכנולוגית ולתקינה 
 האירופאית.

 
 מייצור אוויר זיהום מפגעים )מניעת למניעת תקנותה טיוטת נוסח גיבש הסביבה להגנת המשרד

 Directiveגדולים  שרפה למתקני האירופאית )הדירקטיבה אירופאיתה תקינהה על חשמל( המבוסס
2001/80/EC –.)  טיוטת התקנות כללה כל הנחיות בתחום איכות אוויר בהקשר לפליטת מזהמי

 מגוואט ומעלה. 05-בהספקם התרמי מהאוויר מארובות וחלה על מתקני ייצור חשמל 
לק מהנחיות שנקבעו בטיוטת התקנות הוטמעו כבר כמדיניות של המשרד במסמכים חבמהלך השנים 

 שונים שהוצאו לתחנות כוח ומתקני יצור חשמל. 
 :שני שלבים כמפורט להלןב מתבצעהטיפול במשק החשמל 

 
 שלב ראשון

 
 ( 1.1.2011-הקמתם אושרו החל מ תכניותח ומתקני ייצור חשמל חדשים )ותחנות כ

 מחויבים, בהתאם לחוק אוויר נקי, בקבלת היתרי פליטה. מגוואט ומעלה 05-בהספק תרמי מ
 

מגוואט  05-)בהספק תרמי מ 511..1.1ח ומתקני ייצור חשמל קיימים או מאושרים לפני ותחנות כ
 מטופלים בשני המסלולים הבאים:ומעלה( 

מתן  נגנוןעל יישום מ במשרד הוחלט , לאחר התייעצות עם הגופים הנוגעים בדבר,2010 בשנת
תנאי קביעת , ועל חברת החשמלעבור  1961 –הוראות אישיות מכוח חוק למניעת מפגעים, התשכ''א 

  תקנות.ה קידום במקוםזאת פרטיים, ם יצרניח/מתקני ייצור חשמל של ותחנות כמסגרת ל
 

לחוק  8הוראות אישיות למניעת מפגעים מתחנות כוח של חברת חשמל לישראל בע"מ לפי סעיף 
השר להגנת הסביבה  על ידי ( לחברת החשמל נחתמוהצו האישי) 1961-עת מפגעים, התשכ"א למני

 . 26.12.2010-ב
 

 .2011פרק איכות אוויר בתנאי מסגרת לתחנות כוח/מתקני ייצור חשמל פרטיים נקבע בסוף 
 2010ההנחיות בנושא פליטת מזהמים בשני המסמכים הללו נשענות על טיוטת התקנות הנ''ל משנת 

 ותואמות לחוק אוויר נקי. 
 
 

 שלב שני
במסגרת הליך מתן היתר   – 2015בשנת  –מעבר של חוק אוויר נקי הבשלב השני, בהתאם להוראת 

 מגוואט ומעלה( 05-ח ומתקני ייצור חשמל קיימים )בהספק נומינלי תרמי מותחנות כבחנו יפליטה י
המופיעה במסמכי הייחוס ( BAT)לעומת הטכניקה המיטבית הזמינה  עבורם שנקבעו וההנחיות

אוויר ייקבעו המעודכנות בנושא איכות הנחיות הדרישות וה. ( של האיחוד האירופאיBREFהרלוונטיים )
 בהיתרי פליטה.

 
 מגוואט 05-מתקני ייצור חשמל בהספק תרמי נמוך מ

סביבתיים במסגרת תנאים  קבעיי בתחום איכות אוויר למתקנים אלה , הנחיותבהתאם לחוק אוויר נקי
 .גם בעתיד ברישיון עסק

 
 

 מדיניות המשרד
 
 עקרי המדיניות  . 1
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הצטייד נדרשים לבעלי פוטנציאל זהום אויר גבוה  מקורות פליטה נייחיםבהתאם לחוק אוויר נקי, 

התנאים  .(B.A.Tהזמינה ) המיטביתהטכניקה יישום מבוססים על  ותנאיש היתר פליטה לאוויר,ב
ה של הקהילייה דירקטיבההמבוססת על מתודולוגיה ב יקבעוליטה מקור פהפרטניים לכל 

 (. EC/96/61)דירקטיבה  IPPC -ה האירופית הידועה כדירקטיבת
 

לבחון את השפעת הפליטה שלהם על הריכוזים של המזהמים  ,בנוסף ,גורמי הפליטה ידרשו
חוס הסביבתיים של ולטפל בפליטות כדי למנוע ריכוזים סביבתיים הגבוהים מערכי היי ,בסביבה

 מזהמי האוויר.
  

 ,עסקהשיון יברתנאים ב יקבעו המפעלים הפליטות המירביות המותרות ותנאים אחרים ליתר
מסמך זה כולל הנחיות רוחביות לכלל המפעלים  .TA-Luft 2002  על ההנחיות הגרמניותיתבססו ו

 עסק תנאים ברישיוןא, ופא ,סדרה במקרה זה יהיואכלי ה. לסקטורים שוניםספציפיות וכן הנחיות 
 .או תקנות תנאי מסגרת ,שינתנו לפי הנחיות

 
כגון  אוויר נקי, טעוני רישוי ואשר מופיעים בתוספת הרביעית לחוקעסקים שאינם  גורמי זיהום אוויר

( למניעה וצמצום פליטות של םייאיש ויםהוראות )צו יטופלו על ידי נמלים,ובתי חולים, מעבדות 
 מזהמים. 

 
  .ציבורהום המדיניות ייעשה תוך שקיפות ושיתוף ייש

 
 עיקרי המדיניות ניתנים בטבלה הבאה:

 מקורות פליטה  
בעלי פוטנציאל 

 זיהום גבוה

 מקורות פליטה
בעלי פוטנציאל 
זיהום בינוני או 

 נמוך
תנאים ברישיון עסק  טיפול פרטני סדרהאגישת ה

המתבססים על מסמכים 
או  תנאי מסגרת ,מנחים

 תקנות

 B.A.TBREF’s T.A. Luft סימוכין/ביסוס
ומסמכי הנחיות 2002

 רלוונטיים אחרים
 

 רישיונות עסק היתרי פליטה כלי ליישום

 IPPC מקורות פליטה קריטריונים
פוטנציאל זיהום  יבעל

 גבוה

    מפעלים בינוניים 
 וקטנים

  
מגוואט  50-בהספק תרמי מעבור יחידות ומתקני ייצור חשמל ) מדיניות המשרד ,לגבי משק החשמל

שמו במסגרת יותתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון הנחיות לתחנות כוח ומתקני ייצור חשמל  ומעלה(
 ח/מתקני ייצור חשמל של יצרנים פרטיים.וצו אישי לחברת החשמל ותנאי מסגרת לתחנות כ
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 יתר פליטה.בשלב השני הנחיות ליחידות ומתקני ייצור חשמל אלה יקבעו במסגרת הליך מתן ה
מגוואט נקבעים ויקבעו במסגרת תנאים  50-הנחיות למתקני ייצור חשמל בהספק תרמי נמוך מ

 סביבתיים ברישיון עסק.  
 
 

   
 מקורות נייחים טעוני היתר פליטה.   2
 

 חובת היתר פליטה   2.1      
           

ולכן חייבת בהיתר  ,זהום אויר גבוה כבעלת פוטנציאלשפעילותו מוגדרת  ,בעל מקור פליטה              
שמטרתם  ,בתנאים המותנה בעמידה ,מחויב בקבלת היתר פליטה ,פליטה לפי חוק אויר נקי

הכוונה  ,כאשר מדובר על פוטנציאל זהום אויר גבוה הסביבה.בריאות הציבור ועל להגן על 
פליטה מקורות . היא הן מבחינת כמות המזהמים הנפלטת והן מבחינת סוג המזהמים

או מסרטנים נדרשים להיתר פליטה גם אם כמות החומרים רעילים שפולטים חומרים 
  קטנה.מהם הנפלטת 

 
 לחוק אויר נקי: )א(17סעיף  יפל ע              

 
לא יתקין אדם מקור פליטה טעון היתר, לא יחזיקו, לא יפעילו ולא ישתמש בו, ולא ירשה "

 ."תר פליטה תקף ובהתאם לתנאיולאחר לעשות כן, אלא אם כן יש לו הי
  

שמתבצעת בו פעילות מהפעילויות המפורטות  ,מקור פליטההינו מקור פליטה טעון היתר 
, בהיקף המפורטים בתוספת האמורה אלואו שיש בו מיתקן מ ,לחוקבתוספת השלישית 

 נספחראה ) מרבי של הספק, כושר ייצור או מדד אחר העולה על ערכי סף הקבועים בתוספת
 יש להתייחסבכל מקום שבו נקבעו הספק, כושר ייצור, כמויות או יחידות מדידה אחרות,  (.1

אשר ניתן להגיע אליהם  ,להספק, כושר ייצור, כמויות או יחידות מדידה אחרות מרביים
באמצעות מקור הפליטה, אף אם בפועל מופעל מקור הפליטה בהספק, בכושר ייצור, כמויות 

לדוגמה אם מדובר בערך סף המתייחס לכושר ייצור  רות נמוכים יותר.או יחידות מדידה אח
והתהליך הוא מנתי, יש לחשב את כושר הייצור לפי מספר המנות המירבי ליממה בטון 

פעם אחת בלבד ביממה. המגבלות בפועל ואפילו אם התהליך מתרחש ביממה האפשרי 
טנת מספר המנות או הן דרישה של המשרד להגנת הסביבה להקהאפשריות היחידות 
שאינן  מגבלות טכניותאם קיימות או  ,לצורך הגבלת הפליטות לאוויר הייצורלהקטנת 
 .תפוקה מירבית מאפשרות

 
באותו מתקן או באותו אתר, מסוים סקטור -תתהמשתייכות לכאשר מבוצעות מספר פעילויות 

הפליטה לבדוק אם על מנת  ,הייצור או מדדים אחרים יההספקים, כושרכלל  יש לסכום את 
 בהיתר פליטה. את המפעליבת ימחלכן ו ,ערך הסףמ מהאתר גבוהה

 
מיד עם כניסת החוק חלה חדשים למקורות פליטה היתר פליטה הגשת בקשה לחובת 

 ,לתוקף כניסת החוקרגע היתר מלהגיש בקשה לנדרשים קיימים מקורות פליטה לתוקף. 
על פי מדיניות המשרד כאשר אולם, להלן(.  2.2)סעיף  זמנים שנקבע בחוקהבהתאם ללוח ו

נתנה דרישות פרטניות ית)כדוגמת מפרץ חיפה, רמת חובב(, מדובר במוקדי זהום רציניים 
לפני גם בעלי פוטנציאל ז"א גבוה על פי הטכניקות המיטביות הזמינות למקורות פליטה 

 או בצו אישי.שיון עסק ייעוגנו בשלב זה כתנאים ברדרישות אלו כניסת החוק לתוקף. 
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 מתן היתר ראשון למקורות פליטה קיימים    2.2     
חלוקה בהתאם לסקטורים השונים המופיעים בתוספת השלישית הבטבלה הבאה מופיעה                

להגיש  מכל סקטורבעלי מקורות הפליטה והמועדים בהם נדרשים  להלן( 1נספח )לחוק 
 בקשה להיתר.

 
סעיף בתוספת השלישית  שמוגדרת בחוקסוג פעילות כפי 

 לחוק
 מועד אחרון

לבקשתהיתרפל
 יטה

  2011למרס  1  2.5, 2.4, 2.3 ייצור ועיבוד מתכות 

ייצור ועיבוד מתכות 
  והתעשייההמינרלית

  2012למרס  1  3סעיף  -ו  2.6, 2.2, 2.1

 2013למרס  1  6ו   5סעיפים   פסולת ופעילות אחרת

 2014למרס  1  4.6, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1  תעשייה כימית

תעשיית האנרגיה  ותעשייה 
  פרמצבטית בסיסית

 2015למרס  1  4.5 -ו  1סעיפים 

 
המועד מתבצעת יותר מפעילות אחת מאלו המנויות בתוספת השלישית, שבו  ,במקור פליטה

ויות יהיה המועד המוקדם מבין המועדים שנקבעו לפעילהקובע להגשת בקשה להיתר פליטה 
  .בטבלה שלעיל השונות

 
סקטורים השונים נקבע בהתאם להערכה של עדכניות ל המועד האחרון להגשת בקשות

או  עובריםמפעל בנפרד(, ואם התנאים ברישיון העסק/צו אישי בכל סקטור )ולא כל הטיפול ב
רוויזיה בשנים האחרונות. זאת מתוך הנחה כי במרבית המקרים ככל שהטיפול  עברו

מותקנות בו טכנולוגיות ו ישות ממנו מתקדמות ומחמירות יותרעדכני יותר, הדר בסקטור
 הסיכון לבריאות לכן גם נמוכות יותר, ותהיינה מזהמים ההפליטות של  יותר, מתקדמות

 יהיה נמוך יותר. הציבור
 

 דרישות המבוססות על הטכניקות המיטביות הזמינות  2.3
 

חוק . (B.A.T) ישום הטכניקות המיטביות הזמינותעל י הדרישות בהיתר הפליטה תתבססנה
המיטבית הזמינה כטכנולוגיה וכאמצעים אחרים המתקדמים  כניקההטאויר נקי מגדיר את 

ביותר, המשמשים בתכנון, בבניה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות 
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זיהום אוויר,  המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים כאמור, שייעודם מניעה או צמצום של
 שמתקיימים בהם כל אלה: וכל זאת בתנאיהמוספים למקור פליטה, 

 
 יישומם מביא למניעה או לצמצום מרבי של פליטת מזהמים לאוויר ממקור הפליטה, 

 ולמזעור הפגיעה בסביבה בכללה;

  הם בשלב פיתוח הניתן ליישום מבחינה טכנית וכלכלית, במקור הפליטה או בפעילות
או במקורות פליטה או בפעילויות מסוגם באותו מגזר, בהתחשב  המתבצעת בו,

 ביתרונותיהם ובעלויותיהם של הטכנולוגיה והאמצעים כאמור;

 ;הם זמינים באורח סביר אף אם טרם יושמו בישראל בפועל 
 

 ואשר ,בעל מקור הפליטהאותה מציע  ,הטכניקה המיטבית הזמינההתאמת בהחלטה לגבי    
של ההתייחסות ייקח בחשבון  בין השאר את  המשרדבהיתר הפליטה,  לפיה יקבעו התנאים
 )ב( לחוק(:19 נושאים הבאים )סעיףלבעל מקור הפליטה 

 

 שימוש בחומרים מעוטי סיכון 

 ,מתקנים ושיטות דומים שנוסו בהצלחה בישראל או בחו"ל שימוש בתהליכים 

 התפתחות הידע המדעי והטכנולוגי 

 ת של המזהמים הנפלטיםכמות, ריכוז, תכונות והשפעו  

  משך הזמן הנדרש להתקנה ולהטמעה של הטכנולוגיה והאמצעים האחרים במתקנים   
 קיימים וחדשים     

 ויעילות השימוש באנרגיה ,יםיצריכת חומרי  גלם ואופ 

 הפחתת השפעת כלל הפליטות על הסביבה כמכלול, והפחתת סיכונים מהן 

 מניעת תקלות ואירועי פליטה חריגים ומזעור השפעתם 

 העלות והתועלת של אמצעים למניעה או לצמצום מרבי של הפליטה 
 

של האיחוד  BREFs -מסמכי הבקביעת הטכניקות המיטביות הזמינות יש להתבסס על 
המשרד להגנת ידי על שווי ערך שיאושרו האירופאי או על טכניקות ואמצעים אחרים 

מהן הטכניקות המיטביות הזמינות הקיימות למניעת  יםמגדיר BREFs -מסמכי ההסביבה. 
וכן  ,מתאים B.A.Tמשמשים את התעשייה לצורך בחירת  ם אלהולהפחתת פליטות. מסמכי

הזמינות  כניקותעל הט יםהמבוסס היתרי פליטה מתןלצורך להגנת הסביבה  את המשרד
 הטובות ביותר.

  
על פי שיקולים  B.A.Tשיקול דעת ובחירה בין חלופות  מאפשר B.A.T -ההליך קביעת 

שהוטמעה בחוק  ,ע"פ מדיניות המשרד להגנת הסביבהטכנולוגיים, סביבתיים וכלכליים. 
אשר  ,לטכנולוגיות ולאמצעים המתקדמים ביותר להתייחסבעלי מקור הפליטה על  ,אוויר נקי

ר ולמזעור הפגיעה בסביבה. של הפליטות לאווי יםיישומם יביא למניעה או צמצום מרבי
שמביא להפחתת פליטות מרבית, אלא אם כן הדבר אינו אפשרי  B.A.T -דהיינו, יש לבחור ב
מדיי העלות שלו גבוהה על דעת המשרד להגנת הסביבה כי  כחיואו ש ,מבחינה טכנולוגית

  לעומת התועלת הצפוייה מהפחתת פליטת המזהמים.
 

 ,מקור הפליטהריך לכלול בתוכו פרטים ומידע אודות מסמך הבקשה להיתר פליטה צ   2.4
. האחריות למילוי והגשת הבקשה חלה על שיאפשרו למשרד לקבוע תנאים בהיתר הפליטה

 . בעל מקור הפליטה
 

 :בין השארהם הפרטים הנדרשים 
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 פרופיל ,מקור הפליטהתחום פעילות אליו משתייך , הפליטה מקור בעל על פרטים 
 ;מקור הפליטה

 כולל ייצור אנרגיה חשמלית, תרמית י ותאור של תהליכי הייצור )סקר תהליכים(, מיפו
 ;רשימת מתקני ייצור ונתונים טכניים שלהםוכד', 

 בו ואלה המיוצרים ,וכמותם סוגם ,הפליטה במקור שימוש בהם שייעשה החומרים, 
 ;שלהם הלוואי החומרים ותוצרי ניצול אופן וכן ,אחרים אנרגיה ומקורות דלק לרבות

 בתנאים  לרבות ,וכמותם סוגם ,הפליטה ממקור להיפלט שצפויים המזהמים פירוט
 של וכיבוי זה התנעה ובכלל ,אופייניים לא הפעלה ובתנאי שונים הפעלה ובמצבי

 ;הסביבה על הצפויה והשפעתם ,פעילות והפסקת רגעיות עצירות ,דליפה ,מיתקנים

 לצמצום למניעה או ,הפליטה קורבמ ליישום המוצעת הזמינה המיטבית הטכניקה 
 ביתרונותיה ,בין השאר ,בהתחשב ,לבחירתה והשיקולים האוויר זיהום של מרבי

 ;אחרות חלופות לעומת ובעלויותיה הסביבתיים

 פרוט האמצעים שננקטים לשימוש יעיל באנרגיה; 

 הפליטה האוויר ממקור זיהום של ולצמצום למניעה המוצעים נוספים אמצעים; 

  פליטת ולבקרה על לפיקוח מטעמו מי או הפליטה מקור בעל שינקוט אמצעים 
 ;הפליטה ממקור המזהמים

 
יישם לא יגרמו הוא מבקש לבעל מקור הפליטה צריך להראות שהאמצעים והטכניקות אותם 

במקרה שצפויים ריכוזים  הייחוס )ערכי ועדת אלמוג(.ערכי  ריכוזים בסביבה העולים עלל
לפעול לכך שהפליטות שלו לא תגרומנה יחוס, על בעל מקור הפליטה גבוהים יותר מערכי הי

 -לריכוזים סביבתיים גבוהים מהם, ע"י יישום אמצעים נוספים להפחתת פליטות מעבר ל
BAT הממונה רשאי .: ".מטמיע מדיניות זו של המשרד)ד( 22בסעיף חוק אויר נקי  .שנבחר.

הטכניקה המיטבית הזמינה, במטרה  לקבוע תנאים נוספים, לרבות תנאים מחמירים על
 ייחוס" למנוע ולצמצם חריגה מתמשכת או חוזרת ונשנית מערכי סביבה או מערכי

 
המשרד להגנת הסביבה יכול לפטור מגיש בקשה מהגשת מידע כאמור לעיל )כולו או חלקו(, 
אם המידע מצוי בתסקיר השפעה על הסביבה כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, שצורף 

ונערך שנתיים לכל היותר לפני מועד הגשת הבקשה, או שמצוי בתסקיר שנערך  לבקשה
קודם לכן, במידה והמשרד שוכנע כי הנתונים שבו עדיין עדכניים ולא חל שינוי נסיבות שיש 

 ( לחוק(.2)ג()18בו כדי להשפיע על ממצאי התסקיר )סעיף 
 

ת דעת במידת הצורך לפי לאחר הגשת כל הסקרים הנדרשים וכן מסמכים רלוונטיים וחוו
לוחות הזמנים שהוגדרו בחוק ולשביעות רצונן של רשויות החוק, תיבחן הבקשה להיתר על 

 ידי הממונה וזאת לצורך אישור הבקשה או סירובה.
 שיקולים במתן היתר פליטה   2.5

 
 המשרד יבחן את הבקשות להיתרי פליטה תוך התחשבות בשיקולים שונים כדוגמת:

 

 רימת חריגה מערכי סביבה בעקבות מתן ההיתר והשפעת פליטת הסתברות לג
  ;המזהמים הצפויה ממקור הפליטה,  על אפשרות השגת ערכי יעד או ערכי ייחוס

 הימצאות מקור הפליטה בתחום אזור נפגע זהום אויר;  

  קיומן של תוכניות פעולה לנקיטת אמצעים למניעת זהום אויר ולצמצומו, ויכולתו של
ויכולתו הכללית לעמידה  -BATלעמוד בתוכנית שהגיש ליישום ה  מגיש הבקשה

 ;בתקנים

 עמידה ביעדי התכנית הלאומית להפחתת פליטות בעקבות מתן ההיתר;  
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 מפעלים טעוני רישוי  . 3
 

שאינם טעוני היתר פליטה על פי וח חוק רישוי עסקים )ומכ רישוימפעלים בינוניים וקטנים טעוני ל
על  TA LUFT 2002עסק על בסיס מסמך ההנחיות הגרמני ה ןשיויתנאים בריקבעו  חוק אוויר נקי(

  .עדכוניו
 

 החלת התנאים הללו תהיה על פי לוחות הזמנים שלהלן:
 

 החלה מיידית. –מפעלים חדשים  .1
שינוי בעלות  במקרה שלדוגמה ל ,חידוש רישיון העסק במפעלים קיימים )שנכנס לתוקף מיידי .2

בתוך חצי יהיה עמידה במדיניות החדשה המועד  –ן טעון חידוש תקופתי( רישיובמקרה של או 
 התנאים הקיימים. יחולו ניים יתקופת הבב לתוקף. התנאיםשנה מכניסת 

שיון העסק )תנאים נוספים( שנכנסים לתוקף בתוך חצי שנה מיום קבלת יעדכון יזום של תנאי ר .3
המדיניות החדשה. בתקופת הביניים  שיון העסק יכללו אך ורק אתיתנאי ר –התנאים בעסק 

 העסק יפעל על פי התנאים הקיימים. 
 

שיקול דעת להארכת או קיצור תקופת היישום, על פי הצרכים והנסיבות של המפעל  המשרד יפעיל
הספציפי לרבות יישום התנאים מיידית על פי הקריטריונים בחוק רישוי עסקים )"סכנה דחופה 

 טיחותו או סכנה לשלום הסביבה"(.לשלום הציבור בריאותו או ב
 
  שיתוף הציבורשקיפות ו  . 4
   

 .ציבורהכאמור יישום המדיניות ייעשה תוך שקיפות ושיתוף 
 

ח ומתקני והוראות אישיות )צווים אישיים( בהם יוטמעו בשלב הראשון דרישות המשרד לתחנות כ
  ייצור אנרגיה, תתפרסמנה באתר האינטרנט של המשרד.

 
יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת  ןוכל מסמך נילווה אליה תר פליטהות להיבקש

בשום מקרה לא יראו כסוד מסחרי  .ובתנאי שאין בהם כדי לחשוף סודות מסחריים ,הסביבה
פרטים אודות בעל מקור הפליטה, ועל הסוגים, הכמויות, הריכוז וקצבי הפליטה של המזהמים 

לגרום לפגיעה  . בנוסף לא יפורסמו פרטים שעלוליםר הפליטההנפלטים או צפויים להיפלט ממקו
בסוף המשרד יתייחס להערות ו ,טיוטת ההיתר תפורסם להערות הציבור .טחון המדינהיבב

 התהליך יפורסם ההיתר הסופי שניתן למפעל.
 

את טיוטת התנאים הציבור לגבי עסקים קטנים ובינוניים טעוני רישוי המשרד יפרסם להערות 
 שיון העסק וכן את התנאים הסופיים.יו למפעל ברשינתנ

 
 הרציף. הניטורהדיגום ודוחות מסכמים של נתוני באופן קבוע את נתוני יפרסם המשרד בנוסף 
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 תוספת שלישית : 1נספח 
 

יחושבו אלה ת, ות מדידה אחרואו יחיד ,תיוייצור, כמוכושר הספק,  בכל מקום שבו נקבעובתוספת זו, 
ת מרביים אשר ניתן להגיע אליהם באמצעות ות מדידה אחרואו יחיד ,תיוייצור, כמוכושר הספק, בהתאם ל

ת ות מדידה אחרות או יחידיוייצור, כמו כושרבאף אם בפועל מופעל מקור הפליטה בהספק, מקור הפליטה, 
 נמוכים יותר.

 
 תעשיות אנרגיה. 1

 ;   אטוו-מגה 50הספק תרמי העולה על   מתקני שריפה עם  1.1
 זיקוק גז ודלק;   1.2

 (;Coke Ovens) תנורי קוק  1.3
 גזיפיקציה של פחם; ואניזול   1.4

 
 ייצור ועבוד מתכות  .2

 סולפיד; מתכת, לרבותשל עופרות  )ייצור גושים חדירים על ידי לחץ וחום(קלייה וסינטור   2.1
העולה  כושר עבודה בלל זה יציקה רציפה, יצור ברזל גולמי או פלדה )התכה ראשונית או שניונית( ובכ  2.2

 טון לשעה;  2.5על 
 עיבוד מתכות ברזיליות:  2.3

 טון פלדה גולמית לשעה;  20העולה על  בעלי כושר עבודה מתקני ערגול הפעלת    2.3.1
קילו ג'אול לפטיש  50מכבשים שהאנרגיה שלהם עולה על או  נפחיות  עם פטישיםהפעלת   2.3.2

 ט תרמי;אוו-המג  20בו משתמשים עולה עלש( calorific power) והערך הקלורי
( עם תשומת פלדה גולמית fused metal coatsמתכות מותכות ) ל ידייישום ציפוי מגן ע  2.3.3

(crude בכמות העולה על )טון לשעה;  2 
 טון ליום;  20העולה על בכושר ייצור יציקה של מתכות ברזיליות   2.4 

 :ות לא ברזיליותעיבוד מתכ  2.5
ייצור והפקת מתכות לא ברזליות גולמיות ממחצבים, עופרות, תרכיזים, או חומרי גלם  2.5.1

 תהליכים מטלורגיים, כימיים, אלקטרוליטיים או אחרים; ל ידישניוניים ע
(, של מתכות לא ברזליות, כולל מוצרים מוחזרים alloyageהתכה, ובכלל זה ייצור סגסוגות ) 2.5.2

טון ליום לעופרת וקדמיום  4התכה העולה על  בכושר( ומהיות זקוק, תבניות יציקה וכד)שאר
 טון ליום לכל שאר המתכות;  20 -ו

טיפול שטח של מתכות וחומרים פלסטיים על ידי תהליך כימי או אלקטרוליטי באמבטיות טפול שנפחן  2.6 
 מ"ק; 30הכולל עולה על  

 
 תעשייה מינרלית. 3

טון ליום, או  500ייצור העולה על כושר ( בעלי Rotary Kilnsט באמצעות כבשנים סובבים )ייצור מל  3.1
כבשנים אחרים בטון ליום, או  50ייצור העולה על  כושר בעליבכבשנים סובבים  (lime)סיד 

(furnaces )טון ליום;  50ייצור העולה על  כושר בעלי 
  ;טון ליום 20העולה על  הכושר התכבייצור זכוכית כולל סיבי זכוכית   3.2
 טון ליום;  20העולה על  כושר התכהבשל חומרים מינרלים כולל ייצור סיבים מינרליים  התכה  3.3
טון  75ייצור העולה על  כושררעפים, לבנים, אריחים, פורצלן, ב כגוןפה, ייצור מוצרים קרמים על ידי שר  3.4

 ק"ג/מ"ק; 300צפיפות השמה לכבשן העולה על  מ"ק ועם 4כבשנים בעלי נפח העולה על בליום או 
 
 . תעשייה כימית 4

 :שלהלןייצור בקנה מידה תעשייתי על ידי עבוד כימי של חומרים או קבוצות חומרים לפי הפירוט 
 ייצור חומרים אורגנים בסיסיים כגון: 4.1

 או ארומטיים(;פחממנים פשוטים )לינארים או ציקלים, רוויים ושאינם רוויים, אליפטים  4.1.1 
פחממנים המכילים חמצן כגון אלכוהולים, אלדהידים, קטונים, חומצות קרבוקסיליות,  4.1.2 

 אסטרים, אצטטים, אתרים, פרוקסידים, שרפים אפוקסים;
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 פחממנים סולפורים; 4.1.3 

(, Nitrous, nitro, nitrateפחממניים חנקתיים כגון, אמינים, אמידים, תרכובות חנקתיות ) 4.1.4 
 (;Cyanates Isocyanatesניטרילים, ציאנטים, ואיזוציאנטים )

 פחמימנים המכילים זרחן; 4.1.5 
 פחממנים הלוגנים; 4.1.6 
 מתכתיות;-תרכובות אורגנו 4.1.7 
 מוצרי פלסטיק בסיסיים )סיבים פולימרים סינטטים וסיבים המבוססים על צלולוס(; 4.1.8 
 גומי סינטטי; 4.1.9 
 ם ופיגמנטים;צבעי 4.1.10 
 חומרים פעילי שטח ודטרגנטים; 4.1.11 

 ייצור חומרים אנאורגנים בסיסיים כגון:  4.2
גזים כגון אמוניה, כלור או מימן כלורי, פלואור או מימן פלואורי, תחמוצות פחמן, תרכובות  4.2.1 

 תחמוצת הגפרית,  קרבוניל כלוריד;-גופרית, תחמוצות חנקן, מימן, דו
ות כגון חומצה כרומית, חומצה הידרופלואורית, חומצה זרחתית, חומצה חנקתית, חומצ 4.2.2 

 (, חומצות גפריתיות;OLEUMחומצה הידרוכלורית, חומצה גפרתית, אולאום )
 בסיסים כגון אמוניום הדרוקסיד, פוטסיום הדרוקסיד, סודיום הידרוקסיד 4.2.3 
, פוטסיום קרבונט,  סודיום קרבונט, פרבורט, אמוניום כלוריד, פוטסיום כלורט גוןמלחים כ 4.2.4 

 (;Silver nitrateניטרט כסף )
תרכובות אנאורגניות לא מתכתיות או תחמוצות מתכת או תרכובות אנאורגניות אחרות כגון  4.2.5 

 קלציום קרביד, סיליקון, סיליקון קרביד
 ת או מורכבות(;ייצור דשנים המבוססים על זרחן, חנקן או אשלגן )תרכובות פשוטו  4.3
 ייצור ביוצידים )נגד מיקרואורגניזמים( ומוצרים בסיסיים להגנה על בריאות הצומח; 4.4
 , תוך עשיית שימוש בתהליכים כימיים או ביולוגיים;ייצור מוצרים פרמצבטיים בסיסיים 4.5
 ייצור חומרי נפץ; 4.6

 
 פסולת. 5

 טון ליום; 10העולה על  כמותבהשבה וסילוק של פסולת מסוכנת  5.1
 טון לשעה; 3העולה על  בכמותלא מסוכנת מוצקה בפסולת  טיפול תרמי 5.2 

 
 פעילויות  אחרות. 6

טון ליום )ערך  300מחומרי גלם מהצומח ביכולת יצור העולה על  טפול ועבוד המיועד לייצור תוצרי מזון  6.1
 ממוצע על בסיס רבעוני( ; 

  טון ליום; 10העולה על  בהספקיים ופסדים חזור של פגרי בעלי חיכילוי או מ  6.2
טיפול שטח של חומרים, רכיבים או מוצרים בעזרת ממיסים אורגניים, במיוחד להדפסה, צביעה,   6.3

 200ק"ג לשעה או  150ממיסים בכמות העולה על  ך, הצורומהלציפוי, לשימון, לניקוי, לאימפרגנציה וכד
 טון לשנה;  

 ( או אלקטרוגרפיט על ידי אינסינרציה או גרפיטיזציה;hard burnt coalייצור פחם  ) 6.4 
 


