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נדרש המפעל להגיש דוח שנתי , בהיתר הפליטה" דיווח"בהתאם לדרישת סעיף 

,  את הדוח יש להגיש בסיום כל שנה. המסכם את פעילות המפעל בשנת הדיווח

.במרץ של השנה שלאחריה31-ולא יאוחר מ

,  ח יכלול מידע בנושאים כדוגמת פליטות ממקורות מוקדיים ולא מוקדיים"הדו

.  יישום דרישות בהיתר ועוד, ניטור רציף, פליטות בלתי שגרתיות

לייעל את התהליך , פורמט זה נבנה על מנת לסייע למפעלים בהגשת המידע

הפורמט כולל את כלל המידע האחיד הנדרש מהתעשייה  . וליצור אחידות דיווח

להגיש במסגרת הדוח השנתי ועל כל מפעל למלא את הסעיפים הרלוונטיים 

.  לפעילותו ובהתאם לדרישות היתר הפליטה

מבוא



הערות כלליות  

הדיווח יוגש בליווי האסמכתאות המתאימות בהתאם לנדרש  .

יש לציין את שם הארובה כפי , בכל רישום של מידע הנוגע לארובה או מתקן

שמופיע בהיתר הפליטה וכן לציין מספר מזהה ארובה בהתאם למערכת 

.המשרד להגנת הסביבה

נתון גולמי או חישוב  , מגיש הדוח ישמור למשך חמש שנים לפחות כל מידע

מידע זה יוגש למשרד להגנת הסביבה לפי  . עליהם התבסס לשם הכנת הדוח

.  דרישה לצורך בקרה



הערות כלליות  

 במהלך השנה עבדנו לשפר לטייב ולדייק את הניסוחים והדרישות בפורמט

.הדוח השנתי

 היא השנה השלישית בה ניתן להגיש את הדוח השנתי 2018השנה שנת

.מתוקף היתר הפליטה בפורמט אחיד

 ל על מנת להרגיל "כי אין בכוונתנו לעדכן בשנים הבאות את הפורמט הניובהר

.להגשה בפורמט אחידהתעשיהאת 

והילך  2018משנת 

הדרישה להגשה  

בפורמט אחיד הנה  

חובה 



הערות כלליות  

טיוב רגולציה והפחתת העומס על המפעלים

לאוירפליטוותמרשם -ס"מפל-

י מפעל"מזהמים עפמפוי

 לאוירמצאי פליטות-

לא מוקדי\מיפוי מזהמים על פי מקור פליטה מוקדי

.משמש כבסיס נתונים לתכנון עתידי, רזולוציה גבוה יותר



מידע על שינויים בפעילות-2גיליון 

:הגיליון יכלול

  מידע כללי על

המפעל

פרטי המפעל המוזנים  

זה מוזנים באופן  בגליון

הגליונותאוטומטי בשאר 



מידע על שינויים בפעילות-2גיליון 

:הגיליון יכלול

  מידע כללי על

המפעל

  רקע על פעילותו

במהלך שנת הדיווח 

העשויה להסביר  

.  שינויים בפליטות

יש לדווח על שינוי בפעילות המפעל המהווה שינוי  

מסקר התהליכים במסמכי הבקשה להיתר אשר לא  

או  26מהווה שינויים המוגדרים במסגרת סעיפים  

לאוירבחוק אויר נקי ומביא לשינוי בפליטות 27

המשרד יוציא  2019במהלך 

הבהרה בנושא



פליטות לאוויר ממקורות  -3.1גיליון 
מוקדיים בתעשיה

הגיליון יכלול סיכום פליטות לאוויר  

.מכל אחד מהמקורות המוקדיים



פליטות לאוויר ממקורות  -3.1גיליון 
בתעשיהמוקדיים 

קריטריהמזהמי

TOC

VOC

PM10נשימיםחלקיקים 

PM2.5נשימיםחלקיקים 

סך חומר חלקיקי מרחף  

TSP

חמצני-פחמן חד

תחמוצות גופרית

תחמוצות חנקן

CASחומרים אורגנים

106-99-0בוטאדיאן

50-32-8בנזופרין

71-43-2בנזן

108-88-3טולואן

79-01-6טריכלורואתילן

75-09-2מתיל כלוריד

50-00-0פורמאלדהיד

100-42-5סטירן

CASאנאורגניםחומרים 

7664-41-7אמוניה

ברום ותרכובותיו  

HBR-מחושב כ, הגזיות

-

7782-50-5(Cl2)כלור 

תרכובות  , כלור

HCLאנאורגניות גזיות 

7647-01-0

7783-06-4מימן גופרי

CASמתכות

7429-90-5אלומיניום

-ארסן ותרכובותיו

-ותרכובותיוואנאדיום

7440-22-4כסף

-כספית ותרכובותיה

1333-82-0כרום שש ערכי

24613-89-6כרום תלת ערכי

-ניקל ותרכובותיו

-עופרת ותרכובותיה

פלואור ותרכובותיו הגזיות  

HF

7664-39-3

-קאדמיום ותרכובותיו

1309-48-4תחמוצת מגנזיום

מזהמים שאינם  

נכללים ברשימה  

וקיים עבורם ערך  

פליטה בהיתר  

נדרשים  הפליטה 

בתחתית )בדיווח 

(  הטבלה

:אין צורך לדווח על מזהם במידה ש

התוצאה מתחת לסף הגילוי. 1

מערך הפליטה 10%-סף הגילוי קטן מ. 2-ו

.  שניתן עבור המזהם בהיתר הפליטה



פליטות לאוויר ממקורות  -3.1גיליון 
בתעשיהמוקדיים 

הגיליון יכלול סיכום פליטות  

לאוויר מכל אחד מהמקורות  

.המוקדיים

ארובות  ' במקרה שמס

מחוברות למתקן אחד יש  

-6בגליוןלציין זאת 

פעילות שעות 



מקורות שאינם מוקדיים-3.2גיליון 

–הגיליון יכלול סיכום פליטות ממקורות לא מוקדיים 

...LDAR, מכלים, בריכות תשטיפים, לפידים, מערומים

מקורות בלתי מוקדיים  

מסוג שוחות ודרכים בלתי  

ניתן לאחד את  -סלולות 

כל הפליטות מאותו סוג 

.מקור תחת מקור אחד



פליטות בלתי שגרתיות לאוויר -3.3גיליון 
( צפויות ובלתי צפויות)

גיליון זה יפרט את כלל הפליטות הלא שגרתיות לאוויר

-יפורטו פליטות עקב הדממה והתנעה 1בטבלה 



פליטות בלתי שגרתיות לאוויר -3.3גיליון 
( צפויות ובלתי צפויות)

-יפורטו פליטות לכל אירוע בנפרד 2בטבלה 



סיכום פליטות לאוויר-3.4גיליון 

.3.1-3.3הגיליון יכלול את סיכום של כל הפליטות לאוויר המפורטות בגיליונות 



לפידים-3.5גיליון 

,  הגיליון יכלול מידע לגבי פעילות לפידים

בצירוף אסמכתאות לפי הנדרש



ניטור רציף-3.6גיליון 

גיליון זה יכלול מידע על מכשירי ונתוני ניטור  

:רציף באופן הבא

 בהיתר הפליטה" דיווח"גיליון זה מחליף את הצורך לשלוח בנפרד דוח שנתי של נתוני הניטור הרציף כפי שמופיע בסעיף.

יש לפרט נתונים אודות  2בטבלה 

–תקלות במכשירי הניטור הרציף 

יש לפרט נתונים על מכשירי ניטור  1בטבלה 

–רציף 

לדיווח חודש דוחות הכיול נדרשים 

רציף  י נוהל ניטור "לאחר ביצוע הכיול עפ

ולא במסגרת הדוח השנתי



ניטור רציף-3.6גיליון 

–יפורטו נתוני ניטור רציף 3בטבלה .   3

לאחר נרמול לחמצן נפחי בגזי הפליטה והפחתת רווח בר סמך, יוצגו רק ערכים המהווים חריגות.

אין לדווח על חריגות  

.הנובעות מתקלה

במקרה של תקלה יש  

2לדווח בטבלה 



תחנות כוח-4גיליון 

סיכום פליטות לאוויר מכל אחד ממקורות 

הפליטה המוקדיים בתחנות הכוח יפורט בגיליון  

.3.1זה במקום בגיליון 



תחנות כוח-4גיליון 

סיכום פליטות לאוויר מכל אחד ממקורות 

הפליטה המוקדיים בתחנות הכוח יפורט בגיליון  

.3.1זה במקום בגיליון 



פירוט ההתקדמות בביצוע -5גיליון 
תכנית האסדרה  

'לפי טבלה בגיליון זה יכלול פירוט של סטטוס הביצוע של סעיפים 



פירוט ההתקדמות בביצוע -5גיליון 
תכנית האסדרה  

-דוגמא 



שעות פעילות  -6גיליון 

או של  , גיליון זה יכלול פירוט של סך שעות הפעילות של מתקנים המחוברים למספר ארובות

".  מקורות מוקדיים"-3.1הפעלה בגיליון מודולצייתארובות שלא צוין לגביהן 



פירוט פעילות תחזוקה -7גיליון 
והשבתות 

–בגיליון זה תפורט פעילות תחזוקה למתקני טיפול בגזי פליטה 



,  חומרי גלם וחומרי עזר-8גיליון 
תוצרים ותוצרי לוואי

.בגיליון זה יפורטו כמויות חומרי גלם ותוצרים

–למפעלים להם אין דרישה למאזן מאסה 1טבלה 



,  חומרי גלם וחומרי עזר-8גיליון 
תוצרים ותוצרי לוואי

.בגיליון זה יפורטו כמויות חומרי גלם ותוצרים

–למפעלים שנדרשים לדווח מאזן מאסה 2טבלה 



רשימת אסמכתאות ומסמכים  -9גיליון 
מצורפים  

את רשימת המסמכים  הגיליון יכלול 

–המצורפים לדוח 



!תודה


