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 בעתיד הקרוב 

 

 צפויה להיות מועברת למפעלים בעלי דרישה לניטור רציף בארובה 

 

 "הוראה בדבר העברת נתוני ניטור רציף בארובה לממונה"

 "ניטור דיגיטלי"או בקיצור 
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 ניטור דיגיטלי  -רקע כללי ומטרות 

אוויר  

 סביבתי  

אוויר  

 ארובות
חומרים 

 מסוכנים

הזרמת  

 שפכים לים
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 (:מצד המשרד)אמצעים 

 יצירת תמונת מצב מדויקת של הגלאים•

 חיבור באמצעות תוכנה ייעודית•

 אנוויטקעם  ס"להגהמערכות מידע של המשרד •

 הגדרות מערכת  ומניעת התראות שווא•

 חיבור ההתראות למוקד סביבה וניהול יומן אירועים•

 נהלי עבודה משרדיים בתרחיש אירוע•

 יצירת ממשק משתמש•



 למשרד להגנת הסביבהלאופן דיווח נתוני הניטור הרציף בארובה הוראה 

 

 :  מטרה חשובה 

 

 של נתוני הניטור הרציף אחידות באופן הדיווח יצירת •

 

 חריגה מהתקנים/ המשרדי בעת התרחשות אירוע זיהום אויר שיפור הפיקוח •

   

 לחוק אוויר נקי ובהמשך לתנאים שנקבעו  למקור הפליטה(  א)15בהתאם לסמכות המשרד לפי סעיף 
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 2008–ח"התשס, חוק אוויר נקי

 ניטור ודיגום -  15סעיף 



 טופס התקשרות+  נספח טכני + הוראה  •
 

 הארצימקוון ואוטומטי לבסיס הנתונים , הניטור הרציף יועברו בזמן אמת באופן רציףנתוני •

 שעה לפחותהנתונים יועברו בתדירות של אחת לחצי  •

הוראת העברת נתוני הניטור לאיגוד לא בא במקום זו בהוראה הניטור הרציף דיווח נתוני  •

 להאלא בנוסף ( למקור הפליטהאם יש בתנאים )ערים או ליחידה סביבתית 

 (לפי נוהל ניטור רציף)סמך הנתונים ידווחו ללא הפחתת רווח בר •

 חסריםנתונים על ולדווח , המועבריםעל בעל מקור הפליטה לבדוק את שלמות הנתונים •

טופס לכל , בעל מקור הפליטה ימלא ויגיש למשרד טופס התקשרות לבסיס הנתונים הארצי •

 (תוך חודש מקבלת ההוראה)יוגשו במרוכז הטפסים לכל ארובות המפעל  , ארובה מנוטרת 

 –דרישה להשלמות  אם צריך , לאחר ההגשה המשרד יבדוק את כלל הנתונים בטופס •

 תהליך הקמת ההתקשרות ואישור שורת הדיווח

 תחילת העברת הנתונים לפי הלוז שיוגדר למפעל בהתאם להנחיה שתשלח לו•

 :*עיקרי ההוראה העתידה לצאת

 יתכנו שינוים קלים בגרסה הסופית שתופץ*



 :עיקרי הנספח הטכני להוראה העתידה לצאת

 טופס התקשרות לבסיס הנתונים הארצי1.

 איש קשר מטעם המפעל2.

 , בארובה המנוטריםכלל המזהמים והפרמטרים , פרטי מפעל והארובה: פירוט בטופס של 3.

 המקובל/טווח הערכים הצפוי, (ספיקה, לחץ ', טמפ, חמצן)פרמטרים נלווים מנוטרים , יחידות מדידה      

 בסיס זמן לדיווח, סוג הדלק ,  המתקן המחובר לארובה/היחידה, לפרמטרים       

 לאחר אישור ההתקשרות סדר הנתונים בשורת הדיווח יהיה קבוע  -סדר הנתונים בשורת הדיווח . 4

 השלמות במידת הצורך , בדיקת הטופס והנתונים . 5

 אישור שורת הדיווח וקביעת זמן להתחברות המפעל. 6

 :  הנתונים הנדרשים בדיווח 
 

 בארובה המנוטרכל מזהם ופרמטר אחר •

 המנורמל+ ריכוז המזהם הגולמי •

 (לפי הנדרש בהיתר) נירמולנתוני •

 סטטוס הנתון המדווח וסטטוס המתקן המחובר לארובה בזמן המדידה•

 (אם רלוונטי)סוג הדלק •
 יתכנו שינוים קלים בגרסה הסופית שתופץ*



 :תדירות דיווח הנתונים
 

 בהתאם לתדירות הניטור, הנתון ידווח באופן מידי אחרי רישום הנתון במערכת המפעלית 

 תדירות של אחת לחצי שעה לפחות. הנדרשת מהמתקן

 :אופן דיווח הנתונים
 

 שורת דיווח תישלח לפי הפורמט שיקבע ויאושר מראש

 הפרמטר הנמדד, תאריך ושעת המדידה, כולל מספר מזהה של הארובה

 סוג הדלק, סטטוס העבודה של המתקן, הקוד המייצג לסטטוס של הנתון 

 

 סוג דלק, מתקן / יחידה, טבלאות המפרטות קודים מייצגים לסטטוסים השונים של נתון 
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מספר 

מזהה של 

 הארובה

 2סטטוס  2נתון  1סטטוס  1נתון  שעהותאריך 
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 !תודה על ההקשבה 


