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היבטים סביבתיים

שפכים ס"חומ איכות  
אויר אריזות

פסולת  פסולת  
מסוכנת

זיהום 
קרקע אנרגיה

זיהום 
מים רעש קרינה
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?מהיכן–דרישות סביבתיות 

רישיון עסק▪

חוקים ותקנות על פי דין▪

ל"הבהרות וחוזרי מנכ, הנחיות▪

,  היתר רעלים, היתרי פליטה: תנאים להיתרים סביבתיים▪

.’וכוהיתר הזרמה 

כללי תאגידי מים וביוב▪
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הבעייתיות–דרישות סביבתיות 

עדכון דרישות ושינויים לעיתים תכופות▪

כללי  
תאגידי  

מים  
:  וביוב

אוגוסט  
2011

:  עדכון
2013

הכללים  
:  חדשים

2014יולי 

הנחיות  
ספט  
2014

הנחיות  
2016יולי 

:  עדכון
ינואר  
2017

:  עדכון
מאי  
2017

הנחיות  
דיגום  
ינואר  
2018
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הבעייתיות–דרישות סביבתיות 

עבודה מול מספר גורמי רגולציה שונים לאותו היבט סביבתי▪

חומרים  
מסוכנים

רשות  
מקומית

המשרד  
להגנת  
הסביבה

משרד  
התחבורה

כבאות  
והצלה

פיקוד  
העורף

משרד  
החקלאות

משרד  
הבריאות

שפכי  
תעשייה

רשות  
מקומית

איגוד  
ערים 

ס"לאיכו

תאגיד  
מים

המשרד 
להגנת  
הסביבה

משרד 
הבריאות

רשות  
המים

פסולת

רשות  
מקומית

המשרד 
להגנת  
הסביבה

משרד 
הבריאות

אתר 
קצה
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הבעייתיות–דרישות סביבתיות 

הנחיות ותקנות סותרות▪

תקנות בין מחוזות שונים בארץ/היעדר אחידות בתנאים▪

עסק מועברות ללא התאמה  /דרישות שחלות על מפעל▪
[COPY/PASTE]
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ההתמודדות–דרישות סביבתיות 

העסקברשיוןיש לנתח את הדרישות ▪

נהלו בקרה ומעקב על מנת לוודא כי הנכם עומדים בכל  ▪
.התנאים

הכירו את התקנות וההוראות מכל מקור ובחנו את התאמתם  ▪
.אליכם

או מצריכים הבהרה  /במידה ויש תנאים אשר לא אפשריים ו▪
.קיימו שיח מקצועי מול הגורם הרגולטורי–נוספת 

תנו מענה והתייחסות בכתב לכל פנייה של גורם רגולטורי  ▪
.במיוחד אם אינכם מסכימים
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עסקברשיוןעמידה בתנאים -ניהול פנימי

מומלץ למנות גורם פנימי לריכוז המידע בהיבטים  ▪

הסביבתיים

ערכו ביקורות פנימיות בהתאם לתוכנית פעולה שנתית▪

ישיבות תקופתיות עם בעלי תפקידים להם זיקה לאיכות ▪

איכות, תפעול, הדרכה, אחזקה, ממונה בטיחות: הסביבה

דיווח והצפת אי עמידה בתנאים מול ממונה בכיר▪

ISO14001–החזקת מערכת ניהול סביבתית ▪
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שפכים
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איפיון  
שפכים

סקר מקורות ואיכות שפכים•
ומאפיניםכמויות •

מניעה  
במקור

הפרדת זרמים•
חומרי עבודה/ שינוי תהליכי עבודה•
הטמעת נהלים•

אתר  
טיפול

טיפול באתר•
פינוי לאתר ייעודי•
כל מהזרמים/ פינוי חלק•

אופן 
הטיפול

בחירת הטכנולוגיה•
הבנת המשמעות הכספית של כל חלופה ונקודות הכשל שלה•
(הוכחות והתחייבות לתוצר)הספק / בחירת החברה•
תחזוקה •

דרכי טיפול–שפכי תעשייה 
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(  לדוגמא)מניעה במקור 

מפעלי מזון
CIPזרמי ✓
מרככי מים✓
ניקוי ראשון✓
החלפת חומרי ניקוי✓
"  דולפות"מכונות ✓
מערך מילוי ואריזה✓

כימיה/ מפעלי מתכת
רכז אוסמוזה/ מרככי מים✓
בסיסים/ חומצות✓
אמולסיה✓
חיבור זרמים/ הפרדת✓
...ועוד✓



-טיפול במוצא
(מ"מ)סינון ▪

,  מתכות מומסות, מ"מ)הרחפה/ שיקוע▪
(זרחן וגופרית

(חומר פריק)ביולוגי ▪

חומר לא )כימי חימצון/ התפלה/איוד▪
(פריק



מניעת חיובים מיותרים/ צמצום
נדרש לערער בזמן-אם יש טענותתכנית הניטור

התקנת שעוני מים פנימיים בהתאם לשימושים השונים  -הפרדת מונים 
(דוח מכון התקנים-או/ו. )'וכוגינון , סניטרי, תעשייתי: בבית העסק

מערכות שכוללות מדידה ואגירת נתונים  -מערכת בקרה ואיסוף נתונים

הסמכת דוגם במפעל/ כיום נדרש הסכמה מהתאגיד-דיגום מקביל

הכנסה ליומן אירועים סביבתי כולל אופן  -חריגות בדיגום משלים
הטיפול

אופן הדיגום והסמכת המעבדהבדיקת תקינות הדיגום 

14



רשות/פעילות מול תאגיד

החוק מאפשר למפעל להגיש בקשה -בקשה להזרמת שפכים חריגים
את  . תוך שהוא מנמק ומסביר את הבקשה, להזרמת שפכים חריגים

.הבקשה יש להגיש לתאגיד המים
.הבקשה תקפה לשלוש שנים

מפעל אשר סבור כי עשה  -סולפידים/ בקשה להקלה בתנאים במלחים
, ככל שביכולתו לצמצם את הזרמת המלחים ועדיין חורג מן התקנות

את הבקשה יש להגיש  . יכול להגיש בקשה להקלה בהזרמת מלחים
.לממונה במשרד להגנת הסביבה
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רשות/פעילות מול תאגיד

מ לצמצם "ניתן לעיתים במ, עדיף לערער בזמןמועצה /שיח מול התאגיד
חשוב להיות מקצועיים ולהכיר טוב את  , חיובים באופן משמעותי

הכללים וכל העדכונים

ניתן לערער לרשות  , טרם פנייה להליך משפטי-ערעור לרשות המים 
.רשות הגיע לכדי מיצוי/המים כל עוד ההליך והפנייה מול תאגיד

הערעור צריך להיות ענייני  
.ההליך עלול לקחת המון זמן
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ירואו
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ארובה

18

?איך מוגדרת ארובה▪

מה מקור הערכים שמופיעים בתנאים▪

(TA-Luft 2002 )

איך קובעים גובה ארובה▪



מקור המידע

סקר תהליכים ופליטות▪

היתר פליטה▪
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עדכון נוהל דיגום

נוהל אוויר בארובה יבוצעו על פי מזהמיבדיקות של 
אוויר בארובהמזהמיבדיקת 

–מרפסות דיגום \אם יש דרישות לתיקון ליקויים בארובות 
כי יש עלויות . לטווח ארוך עם המחוזתוכניתניתן לעשות 

.כבדות

20

תוכניתהגשת 
,  לפני ביצוע, דיגום

לאישור נותן  
.האישור

הודעה לנותן  
האישור על מועד  

יום  14הדיגום 
.לפני ביצועו

ביצוע הדיגום  
והאנליזה ייעשה  
באמצעות מעבדה  

מוסמכת

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D %D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/chimney_emission_regulation.pdf


כל כמה זמן נדרש דיגום

מתקני ייצור

ק אוויר  "מ10,000-כאשר קצב האוורור שלה קטן מ-אחת לשנתיים▪
לשעה

50,000-ל10,000כאשר קצב האוורור שלה הוא בין -אחת לשנה▪
ק אוויר לשעה"מ

50,000כאשר קצב האוורור שלה עולה על -אחת לשישה חודשים▪
ק אוויר לשעה"מ
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כל כמה זמן נדרש דיגום

מתקני ייצור אנרגיה

מגוואט  10-ל1כאשר ההספק התרמי הוא בין  -אחת לשנתיים▪
תרמי

מגוואט תרמי50-ל10כאשר ההספק התרמי הוא בין -אחת לשנה▪

אם אישר שימוש בדלק  , על פי דרישת נותן האישור–תדירות אחרת ▪
שהוא  חומר בעירה אחר או אם קיים לדעתו חשש לגרימת זיהום  

אוויר חזק או בלתי סביר
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מזוט-ערכי פליטה

, אם יש בעיה עם חיבור לגז טבעי–על מזוטדוודים•
מי שנמצא בבעיה פרטנית של היעדר גז טבעי ואי  

שיפנה להתאחדות, עמידה בערכים
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תודה על ההקשבה

Michael@elm.co.ilקופליקמיכאל 
073-731-4780
052-8998599

www.ELM.co.il

mailto:Michael@elm.co.il

