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 - טיוטה בלבד -
 

 תיאור תחת אותו נופלות מספר פעילויות כאשר. לחישוב תשמש היכולת המרבית האפשרית מבחינה טכנית כבסיס. או כמות יצור ליכולת ייצור מתייחסים המפורטים להלן הספים
  .)ב( 1.5 -א( ו) 1.5, 1.1 פעילויות זה ברמה של חישוביחול , ניהול פסולת לפעילות. של הפעילויות תיווסף יחד היכולות, המפעל באותו ומופעלות פעילות

 

 '   א  רמה פעילות פרט
 

  'ב רמה

   ודלק תעשיות אנרגיה 1
מגה וואט  15בהספק תרמי של   פעילות שנעשה בה שימוש במיתקן שריפה  1.1

 ומעלה
למעט  מגה וואט 15-15בהספק תרמי של  

 חירוםגיבוי בעת להמשמשים דיזל גנרטורים 
 בלבד

  בכל היקף זיקוק גז, דלק ומוצרי דלק 1.2

  היקף בכל (cokeפחם אבן ) יצור 1.3

   : דלקניזול או גזיפיקציה של  1.4

  היקף בכל פחם א.

יצור של הספק תרמי של  יכולתב אחר דלק ב.
 מגה וואט ומעלה 05

 05עד  1יצור של הספק תרמי של  ביכולת
 מגוואט

גז -מידה תעשייתי של דלק במצב צבירה גז, נוזל או מוצק לרבות ביו בקנההפקה  1.1
 מתאן ממטמנה וגז

 היקף בכל  

 אחסון העולה על  ביכולת   דלקוניפוק  אחסון 1.1
 עולה ביותר הקטן המכל נפח כאשר ק"מ 115

 .ק"מ 1 על

 היקף בכל  תדלוק  תחנתהפעלת  1.1

 היקף בכל  (carbon black) פחמן שחור יצור 1.1

   יצור ועיבוד מתכות 2
  בכל היקף פרות מתכת  לרבות סולפידעשל  קלייה וסינטור 2.1

יצור ברזל גולמי או פלדה )התכה ראשונית או שניונית( כולל ביציקה רציפה  2.2
(continuous casting) 

טון לשעה  0.1בהספק עבודה של 
 ומעלה

 טון לשעה 0.1בהספק עבודה של עד 

   מתכות ברזיליותעיבוד  2.3
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 '   א  רמה פעילות פרט
 

  'ב רמה

לשעה טון  05בהספק עבודה של   פעילות שנעשה בה שימוש במתקני ערגול .א
 פלדה גולמית ומעלה של 

טון לשעה פלדה  05הספק עבודה של עד 
מילימטרים  115או רוחב פס של  גולמית 

 ומעלה שאינו נכלל בטור א'
בעלי כשהמכבש או הפטיש הם    פעילות של נפחות או מסגרות  עם פטישים או מכבשים .ב

קילו ג'אול  15אנרגיה העולה על 
 05שימוש בערך קלורי של   ונעשה

 מגה וואט ומעלה

בעלי אנרגיה בטווח כשהמכבש או הפטיש הם 
 בערך שימושונעשה קילו ג'אול  15עד  1של 

 וואט מגה 05 עד של קלורי

טון פלדה גולמית  0בכמות של  (application of protective fused metal coatsגלוון ויישום ציפוי מגן מתכתי ) .ג
 לשעה ומעלה

-וטון פלדה גולמית לשעה  5.1-0בכמות של 
טון ומעלה מתכת אחרת, למעט ציפוי אבץ  5.1

 רציף

טון ליום  05בכושר ייצור של  פעילות שנעשה בה שימוש בבתי יציקה של מתכות ברזיליות 0.2
 ומעלה

 טון ליום   0-05בכושר ייצור של 
 

   :עיבוד מתכות לא ברזיליות 0.1

תרכיזים, או , ייצור והפקה של מתכות לא ברזיליות גולמיות ממחצבים, עפרות .א
 חומרי גלם שניוניים על ידי תהליכים מטלורגיים, כימיים או אלקטרוליטיים

  בכל היקף

ברזיליות, כולל מוצרים ממוחזרים והפעלת התכה, כולל סגסוגות, של מתכות לא  .ב
 בתי יציקה למתכות לא ברזיליות

טון ליום  2בכושר התכה העולה על 
טון ליום לכל  05-לעופרת וקדמיום ו

 שאר המתכות

 2 עדפעילות בקנה מידה תעשייתי בהיקף של 
לכל  ליום טון 05טון ליום לעופרת וקדמיום  ועד 

 שאר המתכות

של מתכות וחומרים פלסטיים על ידי תהליך כימי או  טיפול פני השטח 0.1
 אלקטרוליטי

-באמבטיות טיפול שניפחן הכולל מ
 מ"ק ומעלה 55

 55 - 15באמבטיות טיפול  שניפחן הכולל הוא 
מ"ק או, באמבטיות טיפול עם חומצה 

 שניפחןחומצה חנקתית  אוהידרופלואורית 
 מ"ק 1-55 הוא הכולל

   ולא ברזליות ברזליות -עיבוד מתכות  0.1

התזה א כולל ל ,התזה של חומר קשהאמצעות טיפול פני שטח של מתכות ב א.
 ידנית בתא  סגור

 מ"ק לשעה ומעלה 555קצב זרימת אוויר של ב 

 פלזמהלהבה, התזה ב ידי לע פלסטיק או מתכת למשטחי מתכתי מגן ציפוי יישום ב.
 או קשת חשמלית

עופרת,  ק"ג לשעה ומעלה של 0בתשומות של   
 בדיל , אבץ, ניקל, קובלט ותרכובותיהם.
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 '   א  רמה פעילות פרט
 

  'ב רמה

 בכל היקף  ייצור של מצברים וסוללות ג.

עופרת או  של משחותמשחות של אלומיניום, ברזל, מגנזיום או  אוייצור אבקות  ד.
 כולל של מתכות נוספות, למעט מתכות יקרות ,אבקות המכילותניקל 

 בכל היקף 

 : שלתחזוקה בלבד, לצורך  למעט ,, הרכבה ושיפוץבנייה ה.
 0511 –, כהגדרתו בחוק הטיס, תשע"אטיס כלי -
 1111-"זהתשל)ימאים(,  הספנות בתקנות כהגדרתה ספינה -
 , רכבת -
כלי רכב מיוחדים שנועדו לבצע עבודות הנדסה  – ("הצמציוד מכני הנדסי ) -

 אזרחית 
בפקודת התעבורה ]נוסח חדש[ שהוא רכב  כהגדרת רכב מנועי -  רכב -

 055 של מנוע ההספק ורי, מסחרי, משא או עבודה כהגדרתם בפקודה, בציב
  (N2)רכב  ומעלה ק"ג 5,155משקל וכוח סוס ומעלה 

בכל היקף;   –"ה צמטיס, ספינה, רכבת,  כלי 
 155 כלי רכב ביום ומעלה או 55  -רכב מנועי 

 כלי רכב בשנה ומעלה
 

 שלא ככל, במגרסה מתכת שאריות לגריסת במתקנים שימוש בה שנעשה פעילות .ו
 1.5 בסעיף נכלל

 ומעלה ליום טון 15 של בהיקף 

   0.1קליה וסינטור של מתכות שאינן בסעיף  ז.

 צינורות פלדה תוך שימוש בחום  ריתוך ח.
 

 היקף בכל 

 טון לשעה ומעלה  5.1עם הספק עבודה של   פעילות שנעשה בה שימוש במתקני ערגול של מתכות לא ברזליות ט.
   תעשיה מינרלית 3

   ייצור מלט, סיד ותחמוצת מגנזיום 3.1

( או בכבשנים אחרים Rotary Kilnsייצור מלט באמצעות כבשנים סובבים ) .א
(furnaces) 

 15בכבשנים בעלי כושר ייצור של 
 טון ליום ומעלה

 ליוםטון  15בכבשנים בעלי כושר ייצור של עד 

טון ליום  15בעלי כושר ייצור של   ייצור סיד בכבשנים   .ב
 ומעלה

 טון ליום 15בעלי כושר ייצור של עד 

טון ליום  15בעלי כושר ייצור של  ייצור תחמוצות מגנזיום בכבשנים   .ג
 ומעלה

 טון ליום 15בעלי כושר ייצור של עד  

 הבטיחותכהגדרתו בתקנות  מזיק אבקבשימוש  תוך מוצרים ליצור פעילות 5.0
-ד"תשמ(, מזיק באבק והעובדים הציבור ובריאות תעסוקתית גהות) בעבודה

1112  

  היקף בכל
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 '   א  רמה פעילות פרט
 

  'ב רמה

טון ליום  05בהספק המסה של  פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים ליצור זכוכית, כולל סיבי זכוכית 5.5
 ומעלה

 טון ליום  05ק"ג עד  155בהספק המסה של 

שנעשה בה שימוש במיתקנים להמסה להתכה של חומרים מינרלים כולל פעילות  5.2
 יצור סיבים מינרליים

טון ליום  05בהספק התכה  של 
 ומעלה

 טון ליום  05בהספק התכה של עד 

פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים ליצור מוצרים קרמים על ידי שריפה, כגון  5.1
 רעפים, לבנים, אריחים או פורצלן

טון ליום ומעלה  11יצור של בכושר 
מ"ק  2או כבשנים בעלי נפח של 

ומעלה ועם צפיפות השמה לכבשן 
 ק"ג/מ"ק ומעלה 555של 

טון ליום או  כבשנים  11בכושר יצור של עד 
מ"ק  ועם צפיפות השמה  2בעלי נפח של עד 

למעט וק"ג/מ"ק,  555עד  155לכבשן של בין  
 רציף תנורים חשמליים שאינם מופעלים באופן 

 בכל היקף   המכרות בפקודת פעילות כריה וחציבה כהגדרת מכרה 5.1
באתרי בנייה  ניידיםהיקף למעט מתקנים  בכל  ריסוק, טחינה או סינון של חומרים מינרליים, טבעיים או סינטטיים  5.1

ימים  15 –ומתקנים המופעלים פחות מ 
 במהלך שנה קלנדרית

ייצור תערובות של ביטומן או זפת עם חומר מינרלי, ייצור ייצור אספלט, ובכלל זה  3.8
 ם לדרכים ושיבוב מזופתיחומרי בניה ביטומני

 בכל היקף  

 ובאמצעותיצור אלמנטים לבניה, תוך שימוש במלט או חומרי קישור אחרים י 3.9
 בטישה, טלטול קצבי או רטט

  טון לשעה ומעלה. 15בכושר יצור של  

 בכל היקף  בקנה מידה תעשייתי מינראלייםניפוח חומרים  3.10

ק"ג   01כאשר צריכת הפחמימנים עולה על   ציפוי או הספגה של חומרים ופריטים בזפת, שמן זפת או ביטומן חם 3.11
  ,ציפוי קבלים בביטומן חם א כולללשעה, ל

 זיפות כבישים, סלילתם ותיקונם וזיפות גגות

מוצרי זכוכית כאשר נעשה שימוש בחומצה ליטוש או צריבה של זכוכית או  
 הידרופלואורית

 מ"ק ומעלה 5.51באמבטיות טיפול של  

   , פורמולציה ופלסטיקתעשייה כימית 2

ייצור בקנה מידה תעשייתי ע"י עיבוד כימי או ביולוגי של חומרים או קבוצות של  
 חומרים המפורטים להלן

  

   : כגוןייצור חומרים אורגניים  2.1
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 '   א  רמה פעילות פרט
 

  'ב רמה

ייצור פחמימנים פשוטים )לינארים או טבעתיים )ציקלים(, רוויים או בלתי רוויים,  .א
 אליפטיים או ארומטיים(

  היקף בכל

ייצור פחממנים המכילים חמצנים כגון כהלים, אלדהידים, קטונים, חומצות  .ב
 קרבוקסיליות, אסתרים, אצטט, אתרים, פראוקסידים, שרפי אפוקסי

  היקף בכל

  היקף בכל ייצור פחממנים גופרתיים .ג

ייצור פחממנים חנקתיים כגון אמינים, אמידים, תרכובות חנקן , תרכובות ניטרו או  .ד
 תרכובות ניטראט, ניטרילים, ציאנטים, ואיזוציאנטים

  היקף בכל

  היקף בכל ייצור פחממנים המכילים זרחן .ה

  היקף בכל ייצור פחממנים הלוגנים .ו

  היקף בכל מתכתיות-תרכובות אורגנו ייצור .ז

  היקף בכל ייצור חומרים פלסטיים )פולימרים, סיבים סינתטיים וסיבים מבוססי תאית( .ח

  היקף בכל ייצור גומי סינתטי .ט
  היקף בכל ייצור צבעים ופיגמנטים .י

  היקף בכל ייצור חומרים פעילי שטח וסורפקטנטים .יא

   :כגוןייצור חומרים אנאורגניים,  4.2

ייצור גזים כגון אמוניה, כלור או מימן כלורי, פלואור או מימן פלואורי, תחמוצות  .א
תחמוצת הגופרית, קרבוניל -פחמן, תרכובות גופרית, תחמוצות חנקן, מימן, דו

 כלוריד 

  היקף בכל

חומצה זרחתית,  ייצור חומצות כגון חומצה כרומית, חומצה הידרופלואורית, .ב
(, Oleumחומצה חנקתית, חומצה הידרוכלורית, חומצה גופרתית, אולאום )

 חומצות גופריתיות 

  היקף בכל

  היקף בכל ייצור בסיסים כגון אמוניום הידרוקסיד, פוטסיום הידרוקסיד, סודיום הידרוקסיד  .ג

קרבונט, סודיום ייצור מלחים כגון אמוניום כלוריד, פוטסיום כלורט, פוטסיום  .ד
 ( Silver nitrateקרבונט, פרבורט, ניטרט כסף )

  היקף בכל
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 '   א  רמה פעילות פרט
 

  'ב רמה

ייצור תרכובות אנאורגניות לא מתכתיות או תחמוצות מתכת או תרכובות  .ה
 אנאורגניות אחרות כגון קלציום קרביד, סיליקון, סיליקון קרביד 

  היקף בכל

  היקף בכל ייצור דשנים המבוססים על זרחן, חנקן או אשלגן )תרכובות פשוטות או מורכבות(  4.3

  היקף בכל ייצור ביוצידים )נגד מיקרואורגניזמים( או מוצרים בסיסיים להגנת הצומח  4.4

  היקף בכל ייצור מוצרים  פרמצבטיים כולל חומרי ביניים  4.5

  היקף בכל ייצור חומרי נפץ  4.6

 היקף בכל  פרפיןמכונה,  שמןייצור ועיבוד שמני סיכה, שמני קירור, גריז,  4.7

מידי, של אחד או יותר  מיהול לצורך יישום א כוללל, פורמולציהיייצור באמצעות  2.1
 :מתכשירים אלה

  

 בכל היקף   חומרי הדברה, לרבות  ביוצידים .א
 בכל היקף   תרופות .ב

 בכל היקף   חומרי נפץ .ג

 בכל היקף   למעט קולרים ותוספי מזון -וטרינרים תכשירים ותרכיבים .ד

חומרים לטיפול ו/או ציפוי פני שטח המכילים חומרים אורגנים נדיפים  כגון:  .ה
צבעים, דיו, דבקים וחומרי, מדללים, לכות, ציפויים וחומרי ביניים לייצור חומרים 

 אלה

 טון לשנה ומעלה  155בכושר ייצור של  

טון ליום ומעלה למעט  5בכושר ייצור של   למעט קומפוסט ,דשנים .ו
 לשימוש עצמי בשטח.

 טון ליום ומעלה    5בכושר ייצור של   חומרים  פעילי שטח   .ז

של פלסטיק, חומרים תרמופלסטיים, תרמוסטיים,  תעשייתיבקנה מידה  עיבוד 2.1
 :באמצעות אחת או יותר מפעילויות אלה ציפויים ולמינטים

  

עיבוד תעשייתי של חומרי גלם תרמופלסטיים לתרכובים בתהליכי תרכוב בהיתוך  .א
 ליםכ)ערבוב של חומרי גלם תרמופלסטיים עם תוספים( למעט ניפוח של מ

 היקף בכל 

 היקף בכל  ךותיש או הובתהליך ייב PVCתרכוב של  .ב

 היקף בכל  PVCחומרי גלם מבוססי  שלעיבוד למוצר סופי  .ג
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חומרים תרמוסטיים, גומי וחומרים מרוכבים על בסיס  שלעיבוד למוצר סופי  .ד
 תרמוסטיים

 היקף בכל 

 ידי לעיבוד של שרפים המבוססים על פולימרים תרמופלסטיים ותרמוסטיים ע .ה
 ממס לתצורה של ציפוי על משטחים ויצירת למינטים.

 היקף בכל 

יצור חומרים מרוכבים באמצעות שימוש בשרפים סינטטיים בהם יש תגובת צילוב  2.15
 כגון: שרפי מלמין, אוריאה, פנול, אפוקסי, פורן או פוליאסטר, למעט ציפוי באבקה

 05ק"ג לשעה או  15בצריכת שרף העולה על  
 טון לשנה

   ניהול פסולות 1
 ליום טון  15של עד בכמות  טון ליום ומעלה 15בכמות של  :אלה מפעילויות יותר או אחת באמצעות מסוכנת פסולת של השבה או סילוק 1.1

   טיפול ביולוגי;  .א

   כימי;  -יקוזטיפול פי .ב

-ו 1.1 פעילויותבחישה או ערבוב לפני העברה לפעילויות מהסוגים המפורטים ב .ג
1.0 

  

-ו 1.1אריזה מחודשת לפני העברה לפעילויות מהסוגים המפורטים בפרטים:  .ד
1.0  ; 

  

   של ממיסים; או ריענון חידוש  .ה
   מיחזור או השבה של חומרים אנאורגאניים שאינם מתכות או תרכובות מתכת; .ו

   של חומצות או בסיסים;   חידוש .ז

   זיהום;  הפחתתל המשמשים קומפוננטיםהשבה של  .ח

    זטוריםמקטלי קומפוננטיםהשבה של  .ט

   זיקוק מחודש של שמנים או שימוש מחודש אחר של שמן;    .י

   קיבוע פני שטח .יא

   בפסולת תרמי טיפול או לשריפה במיתקנים של פסולת השבה או סילוק 1.0
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ק"ג  055-טון לשעה ויותר מ 5בקיבולת של עד  טון לשעה ומעלה   5בקיבולת של  -לפסולת לא מסוכנת  .א
 פגרים ו פסדיםלפסולת חקלאית לרבות  לשעה

 טון ליום  15בקיבולת של עד  טון ליום ומעלה  15בקיבולת של  לפסולת מסוכנת .ב

 טיפול למעט, אלה מפעילויות יותר או אחת הכוללת מסוכנת לא פסולת של סילוק א. 1.5
 סניטריים בשפכים

 טון ליום 15עד  1בקיבולת של  טון ליום ומעלה 15בקיבולת של 

   טיפול ביולוגי;  (1)

   כימי-טיפול פיזיקו (0)

   טיפול תרמי;  או טיפול מקדים בפסולת לפני שריפה (5)

   או באפר (slagesשאריות שריפה )טיפול ב (2)

בשאריות מתכת, כולל פסולת אלקטרונית וציוד טיפול באמצעות מגרסה  (1)
 אלקטרוני, גרוטאות רכב ומרכיביהם,

  

 יותר או אחת הכוללת מסוכנת לא פסולת של, וסילוק השבה של שילוב או השבה .ב
 :סניטריים  בשפכים טיפול למעט, אלה מפעילויות

טון ליום ומעלה,  15בקיבולת של 
כאשר הפעילות היחידה היא עיכול ו

טון  155בקיבולת של  -אנאירובי
 ליום ומעלה

 טון ליום או, 15עד  15בקיבולת של 
 -כאשר הפעילות היחידה היא עיכול אנארובי

 טון ליום 155בקיבולת של עד 

   טיפול ביולוגי;  (1)

   טיפול מקדים בפסולת לפני שריפה או טיפול תרמי; (0)

   ( או באפרslagesטיפול בשאריות שריפה ) (5)

טיפול באמצעות מגרסה בשאריות מתכת, כולל פסולת אלקטרונית וציוד  (2)
 אלקטרוני, גרוטאות רכב ומרכיביהם

  

טון ליום  ומעלה  15בקיבולת של  תפעול מטמנות 1.2
או בקיבולת כללית העולה על 

 טון 01,555
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, לקראת 1.2-שאינו נכלל ב)תחנת מעבר( אחסון זמני של פסולת מסוכנת  1.1
, למעט אחסון זמני 1.1-ו 1.2, 1.0, 1.1פעילויות מהסוגים המפורטים בפרטים: 

 לפני איסוף באתר שבו מיוצרת הפסולת  

 טון.  15בקיבולת של עד  טון ומעלה 15בקיבולת של 

  טון ומעלה 15בקיבולת של  קרקעי של פסולת מסוכנת תתאחסון  1.1

 בכל היקף   ותחמושת נפץ חומרי של להשמדה פעילות 1.1

 העם בריאותבתקנות  כהגדרתהאו סילוק של פסולת רפואית  השבהל פעילות 1.1
 משנה לסעיפי נכנסת שאינה1111 -ז"התשנ( רפואיים במוסדות בפסולת טיפול)

 בפרק ניהול פסולת אחרים

 היקף בכל 

 בכל היקף  כב ר כליפירוק מצברים מ לא כוללפירוק ושיפוץ של מצברים וסוללות  1.1

 טון ליום 15מעל   פעילות לעיבוד ומיחזור פסולת פלסטיק שאינה נכנסת לסעיפי משנה אחרים  1.15

 טון ליום ומעלה  15של  בקיבולת  והריסה בנייה פסולת של וגריסה מיון 1.11

פעילויות מהסוגים , לקראת 1.2-אחסון זמני של פסולת  לא מסוכנת שאינו נכלל ב 1.15
, למעט אחסון זמני לפני איסוף באתר 1.1-ו 1.2, 1.0, 1.1המפורטים בפרטים: 

 תחנת) עסקים רישוי תקנותתחנת מעבר ב כמשמעותשבו מיוצרת הפסולת  )
 1111 ח"התשנ(, לפסולת מעבר

 טון לשנה ומעלה 55,555יכולת העברה של  

   אחר 6
   של:  תעשייתיייצור   1.1

  היקף בכל , מעץ או חומר סיבי אחרנייר עיסת .א

טון ליום, למעט פעולות  05בכושר ייצור של עד  טון ליום 05בכושר ייצור העולה על  נייר וקרטון .ב
 חיתוך בלבד

(, סיבית particleboardאחד או יותר מהלוחות מבוססי עץ להלן: שבבית ) .ג
((fibreboard ( או לוח בנאיםoriented strand board) 

מטר  155בכושר ייצור העולה על 
 מעוקב ליום

מטר מעוקב  155בכושר ייצור שאינו עולה על 
 ליום
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חוטי טקסטיל או  של הפעילויות מקדימות )כגון שטיפה, הלבנה, מירצור( או צביע 1.0
 טקסטיל

טון ליום  15בכושר ייצור של 
 ומעלה

 היקף בכל – הלבנה
 מירצורמקדימות של שטיפה או  פעילויות

טון  0-15בכושר ייצור שבין  -ופעילות צביעה 
 ליום 

   היקףבכל  חומרים מסוכניםעיבוד עורות תוך שימוש ב 1.5

טון ליום לשחיטת  15 – 5.1בקיבולת של   טון ליום ומעלה 15בקיבולת של  שחיטה של בעלי חיים .א. 1.2
 חיים בעלי שחיטתטון ליום ל 15עד  2-עופות ו
  אחרים

בין אם עובדו קודם של חומרי הגלם שלהלן, בלבד,  אריזהטיפול ועיבוד, למעט  .ב
 ייצור מוצרי מזון לאדם או לבעלי חיים:שם ל, לכן ובין אם לא

  

טון ליום  11בכושר ייצור של  חומרי גלם מהחי )למעט חלב בלבד( (1)
 ומעלה; 

 טון ליום;  05-11בכושר ייצור של 

טון ליום  555בכושר ייצור של  חומרי גלם מהצומח (0)
ומעלה אולם אם המפעל עובד לא 

ימים מצטברים בשנה,  15 -יותר מ
טון ליום  155בכושר ייצור של 

 ומעלה      
לא כולל יצור משקאות קלים וייצור 

                                     מזון לבעלי חיים
 

 155בכושר יצור של  –ייצור מזון לבעלי חיים 
 ליום ומעלה טון

טון  155בכושר יצור של  –ייצור משקאות קלים 
 ליום ומעלה

כושר יצור של ב -יצור מיצים מרכז ואבקות 
  טון ליום; 555 –155

 555 –15ייצור שמנים ושומנים בכושר יצור של 
 טון ליום; 

עיבוד קפה ותה למעט טחינה או אריזה בלבד, 
 טון ליום  ואולם אם  1-555בכושר יצור של 

ימים מצטברים  15-המפעל  עובד לא יותר מ
 טון ליום;  155  - 155בשנה, בכושר ייצור של 

 555  - 15בכושר ייצור של   -אחרים  מוצרים
 טון ליום 

 בטוןמוצר סופי  שלבכושר ייצור  חומרי גלם מהחי ומהצומח, במוצר אחד או במוצרים נפרדים (5)
  -מ הגדולליום 

 -ו 15שווה או עולה על  Aאם 11 -
-  [555 – (00.1*A ])מקרה בכל 

  ;אחר
 "A "–  החלק היחסי של חומר גלם

  -בכושר ייצור של מוצר סופי בטון ליום של
 -ו 15שווה או עולה על  Aאם  1-11

(00.1*A בכל מקרה אחר  ]) 
  

 



11 
 

 '   א  רמה פעילות פרט
 

  'ב רמה

מהחי )באחוז משקלי( מכושר 
 הייצור של המוצרים הסופיים; 

 בחשבון יובא לא הארוזה משקל
בכמות תשומת החלב עולה על  טיפול ועיבוד חלב בלבד (2)

 טון ליום 055
טון  055עד  1בתשומות חלב של  –ייבוש חלב 

  ליום
טון  55-055תשומת חלב בין ב -אחר  עיבוד
 ליום

פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים לכילוי או מיחזור של פגרי בעלי חיים  1.1
 ופסדים

טון ליום, למעט אם נעשה  15בקיבולת של עד  טון ליום ומעלה 15בקיבולת של 
 בלול בו נוצרו הפגרים או הפסדים

   גידול אינטנסיבי של בעלי חיים: 1.1

 עופות ומעלה 25,555בקיבולת של   עופות .א

 היקף בכל  חזירים .ב

 פרות ומעלה  055בקיבולת של  ברפת גידול  בקר .ג
ראשי בקר  0,555בקיבולת של  מפטמות בקר

 ומעלה

 או, במקרה ומעלה גידול טון 155 של בקיבולת  שרימפס ,רכיכות, דגים .ד
 .היקף בכל ,לנחל לרבות לסביבה הזרמה שיש

פני שטח של משטחים, אובייקטים ומוצרים, באמצעות שימוש בממיסים  טיפול 1.1
, הדפסה, ציפוי, ניקוי משמנים, עמידות למים, להספגה במיוחד, נדיפים אורגניים

"חומרים אורגנים . לעניין זה או אימפרגנציה וכדומה, הדבקה, , צביעה, ניקויריווד
קילו פסקל  5.51חומרים אורגנים  בעלי לחץ אדים של לפחות   -נדיפים"

 קלווין 015.11בטמפרטורה של 

טון  055קילוגרם לשעה או  115
 לשנה, 

 11ק"ג לשעה או בין  115-ל 01ן בכמות של בי
 טון לשנה 055-ל

  בכל היקף ( או גרפיט, באמצעות שריפה או גפיטיזציהhard burned coalייצור פחם ) 1.1

  בכל היקף תפיסת זרמי פחמן דו חמצני לאחסון גיאולוגי 1.1

 מ"ק ליום 11בקיבולת של עד  מ"ק ליום ומעלה 11 שלבקיבולת  שימור וחיסום עץ ומוצרי עץ בעזרת כימיקלים 1.15
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שפכים שהם תוצר של פעילויות מהסוגים המפורטים בטור א'   שלטיפול או סילוק  1.11
 או ב'

מ"ק  055' בהיקף של ב טור מפעילות שפכים פעילות טור א' בכל היקףמ שפכים
 ליום ומעלה

 מ"ק ליום  ומעלה 1555 בספיקה של  סניטריים טיפול או סילוק של שפכים 1.10

 מ"ק או יותר 1,155 של אחסון ביכולת  תסיסהשנעשה בה שימוש במתקנים לאחסון בוצה או שאריות  פעילות 1.15

טון ליום )בממוצע רבעוני(  1בכושר יצור של   ייצור אבקת שמרים 1.12
 ומעלה

 טון ליום 15בכושר עיבוד העולה על   טבק מוצרי ייצור 1.11

ליום או  ומעלה טון 255 להעביר יכולתב  דגנים של אחסון 1.11
 קלנדרית בשנהטון ומעלה  01,555

טון לשנה  11בכמות ממסים אורגניים של   לאחד מאלה: שימוש בממיסים אורגנייםפעילות שנעשה בה  1.11
 ומעלה

   עיבוד גומי 

   מיצוי שמן צמחי, מיצוי שומן בעלי חיים וזיקוק שמן צמחי 

    ביניים חומרי כוללמוצרים פרמצבטיים  מיצוי 

   יישום דבק  

   כחומר משמר או שימוש כממס, כמדיום פיזור, כמכוונן צמיגות, כפלסטיסיזר 

 בכל היקף  -מי ים  התפלת מים 1.11
מיליון מ"ק לשנה  1בספיקה של  -מים מליחים

 ומעלה.
פריקה וטעינה של חומרים בתפזורת ל במתקנים שימוש בה שנעשה פעילות 1.11

באתרים שהם פתוחים, באופן מלא או חלקי, למעט פריקה וטעינה של אדמה או 
 סלעים 

 טון ליום ומעלה  255בהיקף פעילות של  

 בדיקת מנועי בעירה, לא כולל בדיקהפעילות בה נעשה שימוש במתקנים ל 1.05
 זרזים או פילטר פחםסדרתית של מנועים המכילים 

 בכל היקף -מנועי טורבינות גז 
 קילו 555בהספק של   –אחרים  בעירה  מנועי

 ואט ומעלהו
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שנעשה בה שימוש במתקנים לניקוי פנימי של מכליות כביש, מכליות ים,  פעילות 1.01
 מסוכנים חומריםמסוכנים או פסולת  ריםחומ שהכילוחביות ומכולות 

 בכל היקף 

 חומרים של וניפוק אחסון, פריקה, לטעינה במסוףפעילות שנעשה בה שימוש  1.00
  מסוכנים

 כוללת כמות להעביר ביכולת
 ליום טון 155 על העולה

 טון 15-155 של כוללת כמות להעביר ביכולת
  ליום

 חומרים של להובלה עריכה ובתחנות במסילה שימוש שנעשה בה פעילות 1.05
  מסוכנים

 טון  15ביכולת הובלה העולה על  

 בכל היקף  מסוכנים  חומרים של להולכה מפעלית חוץ בצנרת שימוש שנעשה בה פעילות 1.02

 בכל היקף  פעילות קבלה ודחיסה של גז טבעי 1.01

 טון ומעלה 1בהיקף כולל של   החזקה של חומרים מסוכנים במוסד רפואי לאשפוז כללי  1.01

 טון ומעלה 1 בהיקף כולל של  החזקה של חומרים מסוכנים במעבדה  1.01

 


