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, וי שטראוס'ג ,מה ארגובנע, נורית לשד, מאיסה תותרי, מיכל ויינטראוב: צוות העמותהלוכמובן 
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 ? מי מפקח על תעשיות-שקט תעשייתי 

   

 יה בצפוןימפעלי תעש הרופף של הממסד הסביבתי על וחות העוסקים בפיקוח"ח ראשון בסדרת דו"דו

  

  תקציר מנהלים

  

ח זה הוא פרק ראשון בסדרת פרקים הנכתבים בעקבות עבודה מתמשכת של עמותת אזרחים למען "דו

ששמה לה למטרה לבדוק אם הרשויות מקיימות פיקוח שוטף על פי חוק על אופן , הסביבה בגליל

רישות הסביבתיות שנקבעו להם על ומה מידת עמידתם בד, התנהלותם הסביבתית של מפעלים תעשייתיים

  .פי חוק

 אוסף את הנתונים שנצברו, ומי מפקח על פעילות המפעל, מי מפקח על הניטור, ח בוחן מי מנטר"הדו

  .אוכף את החוק, במקרים של עֵברות לכאורה, במהלך הפיקוח ובהמשך לפי הצורך

והוא , ם הקרובות על התעשייהחות שאנחנו מתכננים לפרסם בשנתיי"ח הזה הוא ראשון מסדרת דו"הדו

  .1אשר עליהם הצלחנו לקבל מידע,  מפעלים במערב הגליל25-מתמקד ב

  

  :ח"עיקרי הדו

במספר , מבחינת עמידה בתקנים[  שנקבעו להםתנאיםהמפעלים בצפון אינם עומדים ברוב  .1

  .הן בתחום האוויר והן בתחום השפכים ,]הבדיקות או בדיווח לגורם המפקח

אינם מתאימים לדרישות הם מיושנים ו שנקבעו למפעלים רניעת זיהום האווירוב התקנים למ .2

. לחלק מהמפעלים לא נקבעו כלל תקנים למניעת זיהום אוויר מעולם. יום בעולםכהמקובלות 

 .לעומת זאת בתחום השפכים התקנים מתאימים לדרישות המקובלות בעולם

המשרד  .על מפעלים מסודר ומדויקה רשויות שמנהל מנגנון של פיקוח ובקרקרב האין גורם ב .3

המפעלים ואינו מחזיק צד  העסק מן תנאי רישיומילוי אחר  בהתמדהלהגנת הסביבה אינו עוקב

ופוגם ביכולת  מהווה מכשול ראשי הדבר.  מפעלים אלההנחוץ עלבחלק גדול מהמידע 

עלים הליך משפטי נגד מפ,  בעת הצורך,לנהלוגם ביכולתו , ההרתעה שלו כלפי מפעלים

 .מזהמים

 נמצא רוב המידע ה על כךנוסף. על אודות המפעלים אין איסוף נתונים שיטתי מצד הרשויות .4

 במחשב או באתרי האינטרנט זמיןהרשויות השונות אינו אצל בידי המשרד להגנת הסביבה ו

 .שלהם

ברוב המקרים הוא . אין כתובת, רוצה לדעת מה קורה במפעל הנמצא בקרבת מגוריוהלאזרח  .5

  . אם בכלל, עד לקבלת מידע אמיןאחדים להמתין לפחות חודשים ,  רשויותכמהצטרך לפנות לי

  

  

  

                                                 
1
על הקשיים באיסוף , ובתיאור תהליך איסוף המידע, ראה בהמשך פירוט במבוא,  מתוך רשימה יותר ארוכה 

  .המידע
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  :חשוב להדגיש כי

בכל מחוזות " השיטה"זו אותה . המשמעויות של המסקנות הללו אינן מוגבלות לאזור הצפון .1

ם חלק מהחומרי. ח"המסקנות הללו גם אינן מוגבלות לתקופה או למקום שנבחנו בדו. המדינה

חלקם מסרטנים וימשיכו לפגוע באוכלוסייה גם ,  רעילים ביותרתייםשאִרהמזהמים הם חומרים 

נוסף על כך כידוע מפגע סביבתי אחד יש לו השלכות נרחבות . 2שנים ארוכות לאחר ביצוע העברה

בכך נפגע . מים מזוהמים פוגעים בתהליך הפוטוסינתזה בצומח, למשל. על כל המערכת האקולוגית

  . באוויר יורדתהחמצן רמתך ייצור החמצן בצמח ותהלי

המשמעויות של תקנים מקלים ומיעוט הטלת קנסות על מזהמים הן שהמפעלים מקבלים הטבות  .2

  .על חשבון בריאות הציבור, כלכליות מרחיקות לכת

  

  תקן אוויר

  

  

  

  

  

  

  תקן שפכים

  

  עמידה בתקן שפכים  עמידה בתקן אוויר

  

  

נמצא עומד בתקנים אולם הבדיקה לא בוצעה כנדרש שיש מפעל אחד , ם מהתקןחורגיה ם מהמפעלי44%מתוך    1

  .ןבתנאי הרישיו
2  

נמצאו עומדים בתקנים אולם הבדיקות לא בוצעו  מפעלים שהםמהתקן שחורגים  76%-מתוך המפעלים ארבעה  
  .ןכנדרש בתנאי הרישיו

  

ן נמשיך לפעול במגוון דרכים כדי להשפיע על ח הן בראש ובראשונה ליצור שינוי ועל כ"המטרות של הדו

  .הרשויות והתאגידים לתקן ולשפר את התנהלותם

  .3ולציבור, לעובדים, למפעלים, ח מכוונות לרשויות"המלצותיו של הדו

 יש לשפר ,משרד להגנת הסביבהל נתונות החובות וסמכויות הפיקוח והאכיפה על התעשייהמכיוון שרוב 

, כל הסמכויות שמקנה החקיקהצות את מכדי ל, וכן את ניהול האכיפה, וחבהקדם את כל מערך הפיק

  . והחדשהוותיקהה

  

                                                 
2
 .61 ודבעמ, רשימת המזהמים והשפעותיהם על הבריאות והסביבהח  נספורא  

3
  .45  פרק המלצות בעמודו  רא

מתאים 

92%

לא נקבע

8%

לא נמסר

4%

1
חריגה מהתקן 

44%

לא מתבצע 

דיגום באישור 

המשרד להגנת 

הסביבה

40%

עומד

12%
עומד

16%

לא נקבע

8%

2
חריגה מהתקן 

76%

מתאים

8%

לא נקבע

40%

לא מתאים

52%
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  מושגי יסוד
  

   עסקהתנאים ברישיון 
חוק רישוי לפתיחתו ולניהולו על פי , לבעל עסק נותנת הרשות המקומיתשרישיון לניהול עסק הוא האישור 

  .שהותקנו על פיו  והצוויםהתקנות, 1968-ח"תשכה, עסקים
קבלת בגם  מפרט את רשימת העסקים המחויבים 1995-ה" התשנ,)עסקים טעוני רישוי(צו רישוי עסקים 

 ןרישיו בו הזמן שפרק ואת  נוסף על אישור הרשות המקומית)נותני אישור(אישורם של משרדי ממשלה 
  . יעמוד בתוקפוהעסק

שהוא " תנאים ברישיון עסק "נקראיםהנהלים ב בתנאים ושלוהמשרד להגנת הסביבה מתנה את אישורו 
במסמך התנאים . מפעל בעל השלכות סביבתיות כלשהן עסק לןרישיואשר מתן דורש מהמפעל בטרם י

 בין היתר הוא.  וכלליהאת נוהלי העבודה של המפעל, )נותן האישור( קובע המשרד להגנת הסביבה זהה
סוגיה לטיפול בפסולת את אופן ה, הטיפול בחומרים מסוכניםאת אופן , את שיטות העבודהלעתים קובע 

, שיטות בדיקות ודיגום, נוהלי בטיחות, תקני איכות שפכיםאת , פליטה לאווירהתקני את , ובשפכים
  .ב"צתדירות ומועדי הבדיקות וכיו

היקפה , תחום הפעילות שלופי  ממפעל למפעל ומותאמים בצורה פרטנית לכל מפעל למשתניםהתנאים 
  .משוהחומרים שבהם הוא משת

  
  )C ; A ; B(מפעל הסיווג 

גים לפי מידת ההשפעה שיש להם על ו סשלושהל למיניהם את העסקים סיווג הסביבה הגנתהמשרד ל
 נחשבים Bעסקים מסוג ; עסקים בעלי היבטים סביבתיים משמעותיים נחשבים לA עסקים מסוג .הסביבה

ם עסקים בעלי היבטים סביבתיים  הC ואילו עסקים מסוג עסקים בעלי היבטים סביבתיים בינונייםל
יודגש שהקביעה של מידת ההשפעה של המפעל על הסביבה נעשית על ידי המשרד להגנת  .פחותים
  .הסביבה

מפעלים . סיווגו של המפעל קובע בין היתר את רמת הפיקוח על המפעל ואת הגורם האחראי לפיקוח עליו
והטיפול בהם נתון בידי ,  להגנת הסביבהעסק מהמשרד ן למשל אינם מקבלים תנאים ברישיוCמסוג 

  .היחידות הסביבתיות העירוניות
בייחוד כשמדובר , המציאות מראה שלא תמיד הסיווג שנעשה למפעל הוא נכון ומתאים, ח"כעולה מהדו

ולכן רמת הפיקוח , Cבמפעלים מסוכנים שמשיקולים שונים סווגו על ידי המשרד להגנת הסביבה בסיווג 
  .ת מהם הן נמוכות ביותרעליהם והדרישו

  
  צו הרשאה להזרמה לנחל

. אסורה, מי רכז ושפכים, לרבות מי קולחין,  לנחליםשפכים הזרמת ,1959-ט"התשי, פי חוק המיםעל 
 לנחל יב המים סמכות להתיר הזרמת קולחיןנותן לנצה ,א לחוק המים"י20והוא סעיף ,  חריגנקבעלכלל 

  ).'כוני טיהור וכומ, מפעלים, רשויות(לגופים מסוימים 
 נציב המים בשיתוף ועדה מייעצת שחברים בה נציגים של המשרד להגנת ל ידיצו ההרשאה ניתן ע

 לתקופה רך כללניתן בדצו הרשאה .  נציבות המים והשירות ההידרולוגי,משרד הבריאות, הסביבה
 החוק באופן  פילאמורים להבטיח שהמים המסולקים לנחל יהיו באיכות הנדרשת עהובתנאים , קצובה
  .נחלהמזער את זיהום י או שימנע

המשרד להגנת הסביבה הוא הגוף העיקרי שאמור לבצע מעקב ובקרה אחרי ביצוע כל דרישות צו 
  . הצורך לפתוח בהליכי אכיפהלפי ו,ההרשאה

  
  היתר הזרמה לים 

זרמת שפכים או יסור הקובעים א ותקנותיו 1988-ח"התשמ, זיהום הים ממקורות יבשתייםהחוק למניעת 
פסולת לים ניתן לגופים שונים על /היתר הזרמת שפכים.  תנאי ההיתרשלא לפילא היתר או ב םפסולת לי

, בריאותמשרד ה, ןמשרד הביטחו, משרדית המורכבת מנציגי המשרד להגנת הסביבה-ידי ועדה בין
חוק ייצוג גופים פי  על ונציג ציבור תחבורהמשרד ה ,תיירותמשרד ה, חקלאותמשרד ה, ת "תממשרד ה
  .2002-ג"התשס, )תיקוני חקיקה( שעניינם בשמירת איכות הסביבה ציבוריים

שפכים /בכל הקשור להזרמת פסולת בקרה ואכיפה, אמצעי פיקוח שמשאמורים להיתרי ההזרמה לים 
 ,לצמצום כמותם, איכות השפכים  לשיפורכדי שיפעלו ,מפעלים המזרימיםלואמצעי להצבת דרישות , לים
 .  להפסקת הזרמתם לחלוטין- האפשר ככלו
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BAT: Best Available Technology המיטבית הזמינההטכנולוגיה   
בהן הוא משתמש הן היעילות ביותר שת ולוגיו היא כי על המפעל להוכיח שהטכנמשמעות העיקרון

דירה את  המגEC/96/61ומקורו בהוראות הדירקטיבה האירופית , ממתקניוהקיימות להפחתת הזיהום 
העיקרון מתייחס לא רק לשיטה היעילה . לסוגיהםמגזרי התעשייה ל )BAT(ות הטובות ביותר נולוגיהטכ
  .  בגדר האפשראמצעים שהםאלא גם ל, ביותר

  :ך מגדיר את העיקרון כ2008-ח " התשס,חוק אוויר נקי
, בניה, ים בתכנוןהמשמש, המתקדמים ביותר  הטכנולוגיה והאמצעים–" הזמינהה המיטבית ולוגיהטכנ"

או טכנולוגיה ואמצעים כאמור שייעודם , הפעלה ותחזוקה של מקור זיהום ושל פעילות המתבצעת בו
  .המוספים למקור הפליטה, מניעה או צמצום זיהום אוויר

  
  פתעבדיקות תקופתיות ובדיקות 

שנקבעו להם  הן בדיקות ודיגומים אשר מפעלים נדרשים לעשות באופן ובתדירות בדיקות תקופתיות
בדרך כלל המפעלים נדרשים להעביר את תוצאות הבדיקות הללו למשרד להגנת . בתנאי רישיון העסק

או להשאירן אצלם ולהעמידן לעיון /או לרשות המקומית ו/או אל היחידה הסביבתית האזורית ו/הסביבה ו
  .ל"מי מהמגופים הנדרישת לפי 
  

או היחידה הסביבתית עושים במפעלים בלא הודעה / ו הן בדיקות שהמשרד להגנת הסביבהבדיקות פתע
  .בעיקר בשל חוסר תקציב וכוח אדם, מספר זה של בדיקות הוא מצומצם ביותר. מוקדמת
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  מבוא

  

  ? תעשייההאם מתנהל בישראל מעקב שיטתי ומוסדר אחר ההתנהלות הסביבתית של מפעלי

 שמה לה בה, אזרחים למען הסביבה בגלילעמותת  שעשתהם ח זה מסכם עבודה של שלוש שני"דו

  :שתי שאלותלבדוק  למטרה

  אופן התנהלותם הסביבתית של מפעליםעל על פי חוק ף שוטקיימות פיקוחהאם הרשויות מ •

  ?תעשייתיים

  ?האם המפעלים עומדים בדרישות הסביבתיות שנקבעו להם על פי חוק •

  ?ב אחר פעילותה ומעקהעדר פיקוח על התעשייימי נפגע מה

 .כולנו: בקיצור, התיירות, הכלכלה הישראלית,  ילדים–בריאות הציבור ובעיקר , משאבי הסביבה

  ?ח"במה עוסק הדו

, מי מנטרח בוחן "הדו. המהתעשייח עוקב אחר קיום הוראות החוק בדבר דיגום וניטור של פליטות "הדו

 פיקוחמהלך ה שנצברו באת הנתונים אוסף , על פעילות המפעל מפקחומי, פקח על הניטורמי מ

  . אוכף את החוק,במקרים של עֵברות לכאורה,  הצורךלפיובהמשך 

למעשה אין גורם מגלה כי  ואודות המפעליםעל המידע באיסוף  היעדר שיטתיות חושף ח"דובין השאר ה

לטעון מיד תאנחנו יודעים . על מפעלים 4מסודר ומדויקרשויות שמנהל מנגנון של פיקוח ובקרה קרב הב

.  נעשות פעולות אכיפהאיןמבהירות מדוע הלות נוספות ח זה מאיר פינות אֵפ"דואולם , שאין אכיפה

 אחת מתקבלת על חריגה אם רק תוצאה ,למשל. בצע אכיפה לאפשר-אי, ים שיטתיכשאין איסוף נתונ

 שר להסתמךאפאי  שכן  לפתוח בהליכיםאפשר-אי, על החוקלכאורה  עברה  עלכלומר, חד התקניםמא

א יה. לסוגיהםלמנגנוני הפקידות מאוד  מתמשתלהסדר -של אי" השיטה"ולכן .  בלבדעל ראיה אחת

  . בכל המישורים--מבטיחה מיעוט עשייה 

מפגעי , ויר ומיםוזיהום א:  הן נאלצים להתמודדתושבי מדינת ישראל שִאתן, נובעות מהשיטהההבעיות 

יש . ניהול של אזורי התעשייה בעיותכן השפעה ו ר יכולתעדיה ,עדר שקיפות במידעיה, רעש ופסולת

חיים בסביבת אזורי התעשייה ואף לנזק בלתי הפיך העדויות לפגיעה משמעותית בבריאות התושבים 

 . לקרקעות ולמי תהום

 זיהום סביבתי ופגיעה במשאבי טבע מתחיל עקבלמשק הישראלי  שנגרםהמידע על הנזק הכלכלי 

עשו פעולות לצורך יוי, ק שכאשר יתבררו משמעויות הנזש סכנה וי,חרונותלהתגלות רק בשנים הא

  . כבר יהיה מאוחר מכדי להציל, תיקונו או מזעורו

גם בטווח קצר וכמובן , מכך הוא רבהנגרם במרבית אזורי התעשייה כבר יש קרקעות מזוהמות והנזק 

 אלא יכולה , לתעשייהסמוךר הבהקשר של מי תהום הפגיעה אינה מוגבלת לאזו, למשל. לטווח ארוך

ד להעריך את וקשה מא. זרימות של אפיקי מי תהוםפי הל, להשפיע אף במרחק רב ממקור הזיהום

במים ובקרקע הפגיעה . מושתים על המשק הלאומיהאולם מדובר במיליארדי שקלים , עלויות הנזק

ות משמעותית הרבה יותר  אינה מוגבלת רק לדור הנוכחי והיא בהחלט עלולה להיגםמנזקי התעשייה 

  .דורות הבאיםל

                                                 
4
  .1968-ח"התשכ,  עסקיםוישירהתאם לחוק עיקר ב ב 
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 שנפגעו הדרומי של עכו הובמתחם אזור התעשיי, ש ברמת השרון" קרה בקרקעות תע,למשל, כך

  .החמורים של קרית הפלדה ותעשיות אלקטרוכימיותמהזיהומים 

ל  בסילוק לא מוסדר שן ריכוזים גבוהים של מתכות שמקור,למשל, געתון נמצאובחלק העליון של נחל 

  .רבות מספור ת ויש עוד דוגמאו5פסולת מתעשיות באזור

בהם חיים שבישובים , על פי רוב .ת מגורים של אוכלוסיות מוחלשות חמורה הבעיה בסביבוייחודב

 כדי למזער אפיקים ובכמהמצדם יותר אנו רואים פעילות נמרצת , תושבים בעלי רמות הכנסה גבוהות

  בתחום זהות אינן פעילרך כלל ואולם אוכלוסיות מוחלשות בד,םקרבת המגורימנזקים ולהרחיק מפגעים 

  .שיפורל להביא לשינוי ון אמונה שיש בכוחחסרות הן אףוברוב המקרים 

רכבים בין הון קיימים גם קשרים מו, קשורים לתעשייהה סיכונים  בהםמעורביםשבהרבה מהמקרים 

 קיים חוסר במידע ובשל כך חוסר יכולת כך על נוסף. להתירמוגבלים ביכולת , אזרחים ה,אנוששלטון ל

  . על קבלת החלטות בניהול אזורי התעשייה או בפיקוח על מפעלים בכלל, בעיותב הטיפולע על להשפי

אפשרות זו מוטלת . לאזרח אין שום אפשרות לבדוק את הפליטות של המפעלים שבסביבת מקום מגוריו

   .רק על המפעלים בעצמם ועל הרשויות המפקחות

המצב בתחום הפיקוח , חלקם אף מהמתקדמים בעולםו,  שמדינת ישראל משופעת בחוקים סביבתייםאף

לקדם את מעוניינות בין היתר כיוון שהרשויות ,  סיבותומכמה,בשפל המדרגהוהאכיפה במדינה הוא 

  .הפיתוח התעשייתי

   ותמטר

כך . ייתית במחוז הצפון הפעילות התעשעלארגון של העמותה להעמיק את הידע ה חליטה ה2007בשנת 

לאתר , הפעילות הכלכלית והתעשייתית במחוזלחקור את  שמטרותיו ,"מתתעשייה מקיי"פרויקט נוצר 

את במטרה להגביר , ציבורידיעת הבשגרה לכדבר שאודות פעילות תעשייתית שאינו חשוף על מידע 

  .6במחוז הרבים שהתעשייהחלטות לנעשה במפעלי ההמקבלי של הנגישות של הציבור ו

ידיעת ל, לסוגיו שמטרתו לחשוף מידע "חוק המידע הסביבתי"לקדם את  ד בבד החליטה העמותהב

 חוקים . הסביבהבזיהום שמטרתו לשלול את הכדאיות הכלכלית "חוק המזהם משלם"את לקדם ציבור וה

    .התעשייתי בסקטור ייחודוב,  המפגעים הסביבתיים בארץפתצרו בעתיד מציאות שונה במי י7 ואחריםאלו

 טכנולוגיותיישום של , מודעותלקדם כדי  המטרה נוספת של הפרויקט היא קידום השיח עם גורמי התעשיי

  .לבעיות סביבתיותפתרונות קידום ו מתקדמותסביבתיות 

  שיטות העבודה
ובדקנו את הימצאותם של המפעלים בשטח  גלילמערב הה בי אזורי תעשי12מיפינו  ח"לצורך הכנת הדו

מתוך רשימה של  מפעלים 877 מיפינו ך הכולבס. 8א" כל מפעל על גבי תצמו שלמיקואיתרנו את וכן 

 .תרנו באזור מערב הגלילי שא1181

 ובהמשך התחלנו לנסח ביותר" מדאיגים"ההמפעלים  100 ב המיפוי החל תהליך מיונם שללאחר של

  . בנוגע להם1998-ח"התשנ, מידעהבקשות מיוחדות על פי חוק חופש 

                                                 

  
5
  7.10.2010 הארץ" קרקעות בגליל ובחיפה מזוהמות בחומרים רעילים ורדיואקטיביים", צפריר רינת 

      html.1140536/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http  
6
  . מפעלים6000-ם שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה יש במחוז הצפון כ  על פי נתוני 

7
   .41ד שבעמו" ?מדינת חוק" המוזכרים בפרק  

8
  , מהמשרד להגנת הסביבה, על פי חוק חופש המידעיוחדת מה נובקשתעקבות בלנו ביעל פי רשימה מפורטת שק   

  .7.3.08-    עדכנית ל
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לאסוף לבסוף הצלחנו , רשויות נתונים מהקבל לינובניסיונותשנתקלנו בהם בעקבות קשיים מרובים 

  .בדקנוומיפינו , שסקרנו  המפעלים כל מפעלים מתוך25 רק על חלקייםנתונים 

   

  תהליך איסוף המידע

  

לכל "כי  1בסעיף קובע )  חופש המידע או החוקחוק: להלן בפרק זה (1998-ח"התשנ ,חוק חופש המידע

סעיף זה מעגן  ".אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה

הזכות לקבלת מידע היא זכות . דמוקרטיהמידע כאחת מזכויות היסוד במשטר את הזכות לקבלת 

כות הציבור ז וכגון חופש הביטויאחרות זכויות חשובות של מהותית המהווה תנאי בסיסי להגשמה ומימוש 

ישמור על שלטון ,  שוויון וכיבוד זכויות האדםגוןמימוש רעיון חופש המידע יקדם ערכים חברתיים כ. לדעת

  .של הציבור על פעילות השלטוןיותר החוק ויאפשר לבצע בקרה טובה 

בכל הנוגע למידע על איכות הסביבה זכות זו מקבלת משנה תוקף מאחר שהמידע הכרחי ליכולתם של 

עמדה זו באה לידי . לאיכות חייהם ולמשאבי הסביבה, ם ורשויות למנוע נזק לבריאות התושביםאזרחי

  .ביטוי גם בחוק וגם בפסיקה

 ןהחוק והעיקרו. 9 ולציבור המתעניין בו נותן מעמד מיוחד למידע הנוגע לאיכות הסביבהחוק חופש המידע

ציבוריות המיועדות להגן על הסביבה או החשוב הגלום בו היו אמורים לשמש כלי עזר ראשי בפעילויות 

, לטעמנו, מתברר שבמדינת ישראל כלי זה משמש לעיתים קרובות מדי. להתריע מפני מפגעים סביבתיים

המאבק על הזכות לחופש . ח זה"כמו במקרה של דו, דווקא כמכשול עיקרי בדרכן של פעילויות ציבוריות

  .יים לפחותח בשנת"מידע היה הגורם לעיכוב פרסומו של הדו

מידע על איכות  (3' בתיקון מס א6הוספת סעיף ל ו2005תיקון החוק בשנת זו גם הסיבה ליוזמתנו ל

 קובע את חובתה של רשות ציבורית להעמיד ,מידע על איכות הסביבה: שכותרתו, זהסעיף  .10)הסביבה

יבורית ובדרכים באתר האינטרנט של הרשות הצ, לרשות הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה

ש המידע לטרוח על מבקהיה  בו , שקדם לומצבה התיקון שינה את .נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה

  . על איכות הסביבה בעצמוולהשיג את המידע

  .אינו מיושם עד היום 2005 כבר בשנת תוקןהחוק שאולם למרבה הצער 

,  )התקנות: להלן( 2009-ט"התשס, )יבורהעמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הצ(תקנות חופש המידע 

ת ועל חלק מהרשויות המקומיו (2010ספטמבר רק ביחולו על הרשויות , 2009  במארס4-רסמו בואשר פ

לקבל מידע  כדי להגיש בקשה מיוחדת על פי החוקיש , פי המצב הקייםעל , להלכה. )שנה וחצי לאחר מכן

  . מהרשויותסביבתי

סעיף יהיה קשה מאוד ליישם את , זמין על גבי מחשבם בידי הרשויות אינו  היונמצארוב המידע השמאחר 

משרד להגנת הסביבה וסביר להניח בעניין מידע הנמצא בלרבות , לתוקף התקנות ביום כניסת חוקלא 6

  .זמן רב תארך עברת המידע אל רשת האינטרנטכי עבודת ה

על ח מקיף "כוונה לפרסם דוב 2007ת  כבר בשנה החל,סקר התעשיותכנת ה, ח זה"כאמור במבוא לדו

  .מפעלים1200-מתוך רשימה של כ,  מפעלים בגליל המערבי100אודות 

                                                 
9
 .10, )6)(ב(9, א6: העניין בא לידי ביטוי בשלושה סעיפים עיקריים בחוק 
10

 .2005 בכנסת ביולי  אושראזרחים למען הסביבה בגלילהחוק ביוזמת עמותת  תיקון 
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וגם הוא מסתמך על ,  מפעלים בלבד25אודות על ח " אור דורואהכשלוש שנים לאחר תחילת העבודה 

  .הרשויות" שיני"נתונים מועטים יחסית שהצלחנו לחלץ מבין 

בית  מ נשיא"מבעת שכיהן כ, 1971שכתב כבר בשנת , השופט חיים כהןל  ש דבריוכאן ראוי לצטט את 

  :11שפיראבפסק הדין בעניין עליון ההמשפט 

ברצותה מעניקה וברצותה , שזו בתוך שלה היא עושה, לא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור..."

כל אשר יש לה : לוםומשלה אין לה ולא כ, ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם לשרת את הכלל, מסרבת

אשר , או שונות ונפרדות מאלה, וכשלעצמה אין לה זכויות או חובות נוספות על אלה, מופקד בידיה כנאמן

  ."הן נובעות מנאמנות זו או הוקנו לה או הוטלו עליה מכוח הוראות חקוקות

, ש המידעושנים רבות אחרי חקיקת חוק חופ, ל"מצער מאוד לגלות שארבעים שנה אחרי פסק הדין הנ

  .טרם הפנימו המדינה ורשויותיה את התפיסה שמידע נמצא בידיהן רק בנאמנות עבור הציבור, 12ותיקונו

  

  תיאור תהליך קבלת המידע 

הסתמכה בעיקר על נתונים שקיבלנו מהרשויות וגם מהמפעלים עצמם כפי ח זה "חוות הדעת שבדו

,  מהמשרד להגנת הסביבה חופש המידעחוק ל פיבקשות עהגשת  עקבותב המידע נאסף .שנפרט להלן

בעקבות  , מהמפעלים הנבדקים עצמם מידע נתקבלמה חלק. מאיגוד ערים גליל מערביומרשויות מקומיות 

: להלן(סם באינטרנט מידע שפורחלקו מבוסס על פניות שנשלחו אליהם בדואר רשום לקבלת תגובתם ו

  .)מקורות המידע

והוא ,  המפעליםקיבלנו עלש" מידע"ל כוונתנו היא, ה זח"דוב" דעמי"בהשתמשנו במונח כי תחילה נבהיר 

או /או מידע מועדכן יותר ו/ייתכן שבפועל קיים מידע נוסף ו .המידע אשר חוות דעת זו מסתמכת עליו

  . השלא נמסר לעמותה מסיבות שונות שאינן תלויות ב, שונה

הרי בחלק מהמקרים המידע שמוצג , להלןכפי שיפורט , מאחר שאיסוף המידע ארך תקופה ארוכה, כמו כן

  .2009 לשנת 2006כאן מתייחס לטווח משתנה של שנים בין שנת 

  

  :המידע שהתבקש הוא

 . של כל מפעלהתנאים לרישיון עסק .1

 .13היתר הרעלים של המפעל .2

 על פיהמתחייבות ,  לפני הגשת הבקשהמהשנתיים האחרונות,  סביבתיותתוצאות בדיקות .3

 . קהתנאים ברישיון העס

  

  

                                                 
11

 ).1971 (331—330, 325) 1(ד כה"פ, הדין- עורכיהוועד המחוזי של לשכת' שפירא נ 142/70ץ " בג
12

  .א שהוסף לחוק חופש המידע כמפורט לעיל6 סעיף 
13

  . ברוב המקרים נתקלנו בהתנגדות לחשיפת היתרי רעלים של המפעלים
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  :הניסיונות לקבלת מידע על המפעלים כללו בין היתר

  

הייתה כי אין ) פה-שנמסרה בעל(תשובת המשרד . מחוז צפון, ה למשרד להגנת הסביבהיפני.  1

  :של מפעלים וזאת משתי סיבות עיקריות)  100(ביכולתו לספק מידע הנוגע לרשימה כה ארוכה 

  .14מחסור בכוח אדם  .א

 .אלא באיגוד ערים גליל מערבי,  אינו נמצא במשרד להגנת הסביבהידע המבוקשמחלק רב מה  .ב

 

 :להלן( לאיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערביהמידע  על פי חוק חופש 15פנייה בבקשה.  2

 ניהלנו עם האיגוד והעומדים שנתייםבמשך מאז ו. האיגוד דחה את הבקשה על הסף ).האיגוד

האיגוד  וגם לאחר ניהול הליך משפטי סירב ,ות ופגישותשיח,  ארוכה של התכתבויותסדרהבראשו 

 רק בעקבות התערבות . הוראות החוקתוך הפרתו, לא כל סיבה מוצדקתב, למסור כל מידע שהוא

נעתר האיגוד , הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

בשל העיכוב במסירת המידע לא . 2010דש ינואר  מפעלים בחו17ומסר מידע על , חלקית לבקשתנו

, חות הבאים"והוא יפורסם בדו, ח הנוכחי"היה אפשר לכלול את המידע שנתקבל מהאיגוד בדו

  .שאותם נפרסם בקרוב

  

הפנייה העלתה מצב עגום ביותר בכל . שבתחום שיפוטן נמצאים המפעלים לרשויות המקומיותה יפני.   3

על אף ה על ישום החוק ברוב הרשויות אין ממונ: רשויות המקומיותהקשור לנושא חופש המידע ב

שיש לו תפקיד  פקיד מצאנו, במקרים שבהם מונה אחראי ליישום החוק. דרישת חוק חופש המידע

במרבית המקרים נציגי הרשויות לא . ויישום חוק חופש המידע הוטל עליו כתפקיד שולי, עיקרי אחר

או לא ידעו לאתר את /ו לא הכירו בחובתם לפעול על פי החוק וא/ו, הבינו כלל את מהות הבקשה

  .16המידע המבוקש

התחולל השינוי .  של הרשות כלפי בקשותינו שברוב הרשויות המקומיות חל שינוי בעמדהחשוב לציין

ת יופקידי הרשועם   והסבריםהתכתבויות,  של שיחות)לפעמים מעל שנה ( ארוכהמסכתבעקבות רק 

השינוי שהצלחנו לחולל הוא התחלה בלבד של תהליך הפנמת . יו וחשיבות יישומו הוראות,החוקעל 

ויעמדו , יפנו לרשויות וידרשו לקבל מידע, לרבות עיתונאים, כאשר ארגונים ואזרחים רבים יותר. החוק

  .יש לשער שהמציאות בעניין יישום חופש מידע בישראל תשתפר במידה ניכרת, על זכותם לקבלו

  

  ידע מהמשרד להגנת הסביבהקבלת המ.  4

פנינו שוב למשרד להגנת הסביבה בבקשות , בעקבות הקושי לקבל מידע מכל הגורמים שהוזכרו לעיל

  ).עשרה בממוצע(ובכל בקשה ציינו רשימה מצומצמת של מפעלים , רשמיות על פי החוק

נהלות המשרד בהתרבים ליקויים וכשלים , קשייםב נתקלנופנינו ולתה סלולה יגם כאן הדרך לא הי

  :כל הקשור למידע סביבתילהגנת הסביבה ב

  

                                                 
14
 .וצריך לצלם אותו, המידע אינו נמצא במערכת ממוחשבת  
15
  .2007בספטמבר   

16
  .תגובות הרשויות המקומיותהמפרטת את  58 בעמוד 3' או טבלה מסר  
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  .מועדים הקבועים בחוק חופש המידעאיחור במסירת המידע מעבר לבחלק מהמקרים היה   .א

אף שלפי תנאי הרישיון , מפעליםה על אינו מחזיק בחלק גדול מהמידע  להגנת הסביבההמשרד  .ב

   : למשל. ו אמור להחזיק בשלהם הוא

   להגנת הסביבה המפעלים אינם מועברים למשרדל ידינעשות עההבדיקות ממצאי חלק גדול מ .1

  .17 מפקח על כךאינואו /והמשרד אינו עוקב ו, תנאי הרישיוןפי  לןעל אף החובה לעשות כ

 בחלק. לחלק מהמפעלים עסק שהוא הוציאה ןרישיו אינו מחזיק בתנאי  להגנת הסביבההמשרד. 2

  .18מפעלים מסוימיםל בנוגע רשומה שוםיק במהמקרים נענינו כי המשרד אינו מחז

  מקבל את להגנת הסביבההמשרד, חופש המידעלפי חוק בקשות הבמהלך הטיפול בחלק מ. ג

לא לעתים ב, )20היתר רעליםב או 19מדובר בתנאי רישיוןשבין (התנגדות המפעלים למסירת המידע 

מצב זה מהווה פגיעה קשה .  טענותיויע אתלא מתן הזדמנות למבקש המידע להשמבו, כל הצדקה

  .בעקרון חופש המידע

  

 ובמסירתו  בכל הקשור להצגת מידע לרשויותםדרישות מהב ו המוצבים למפעליםחוסר האחידות בתנאים

ם בתנאי, למשל .ופוגע מאוד ביכולתן של הרשויות לפקח על המפעלים, מקשה את איתור המידע

להעביר תוצאות בדיקות שפכים למשרד ים  של המפעלים הם נדרשנותהרישיובחלק מן  המפורטים

ולפעמים הם , או לרשות המקומית/ ויחידה הסביבתיתלאו / לאיגוד הערים ו- םבחלק, בהלהגנת הסבי

  .21אם יידרשו לכךרק נדרשים להציג אותן 

  

  סיכום  

 ברוב המקרים הוא. אין כתובת לפנייתו,  לאזרח המבקש לקבל מידע על מפעל הנמצא בקרבת מגוריו.1

  .חלקי בדרך כלל, להמתין לפחות חודשים אחדים עד לקבלת מידע, יצטרך לפנות לכמה רשויות

רוב המידע הנמצא בידי המשרד להגנת הסביבה ובידי הרשויות האחרות אינו מופיע במחשב או . 2

  .באתרי האינטרנט שלהם

לים ואינו מחזיק בחלק  העסק שהציב למפעןהמשרד להגנת הסביבה אינו עוקב אחר ביצוע תנאי רישיו. 3

הליך משפטי , בעת הצורך, עובדה זו מציבה מכשול ראשי בדרכו לנהל. גדול מהמידע על מפעלים אלה

  .נגד מפעלים מזהמים

    

  

  

  

  

                                                 
17
   בדיקת שפכיםתוצאות   קיבלנו3.2.09בתשובה על בקשת מידע על עשרה מפעלים שהגשנו בתאריך , למשל 
  .2009 במאי  26-אחת ב   
18
 .ח זה"על כן אינו נכלל בדווהעוסק במתכות  , מקבוצת ישכר, יהמפעל טכנולוגיות להבים נהר, למשל 
19
 .גד למסירת תנאי רישיון העסק שלו והתנגדותו התקבלהמפעל אבן קיסר התנ, למשל 
 
20

   ים ההתנגדות התקבלה על ידי המשרדברוב המקר. חלק גדול מהמפעלים התנגד לחשיפת היתר הרעלים שלו
 .איגוד ערים גליל מערבי סירב לחשוף שום היתר רעלים עוד לפני הפנייה למפעלים. להגנת הסביבה    

21
  . המשווה את הדרישות  מהמפעלים59 בעמוד 4' טבלה מסראו  
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  דפי מידע על המפעלים
  ניתוח ממצאים

  
  

 
  
  
  :מקרא 
  

  אזור תעשייה    

  מפעל

    יער

  אזור מגורים

  ים

  כביש

  נחל
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    אבן קיסר. 1

             

              

  

  

  
 1987מ היא חברה פרטית שנוסדה בשנת "אבן קיסר בע

ועוסקת בייצור ומכירה של משטחי קוורץ המתאימים 
מוצרי החברה נמכרים . לשימושים וליישומים מגוונים

  . לחברה יש כמה מפעלים ברחבי הארץ. בארץ ובעולם
  

  :הבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האל
  . 14.3.07תנאי רישיון עסק מתאריך .   1
  כמפורט ל והכ, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות לרבות המפעל עצמו.  2

  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלה     
  

  ניתוח הממצאים
  התאמת התקנים

  
  .22 העובדה שלא נקבע תקן פליטה לסטירןלמעט, מקובליםהתקנים : אוויר

  .מקובליםנים שנקבעו התק: שפכים
  

  23עמידה בתקנים 
  

    :  אוויר
  .ריכוזי המזהמים שנבדקו עומדים בתקן שנקבע: 2007

  .NOX- ו CO,            לא נמסרו תוצאות בדיקות עבור קוורץ
  .           לא נמסרו בדיקות ניטור סביבתי

  
  .  ובפילטר השקיםRTO בארובות 24)42%עד  (TOCנמצאו חריגות של : 2008

  
  . בארובות של פילטר השקים לא נמצאו חריגות מהתקנים: 2009

  .RTO          לא נמסרו בדיקות הארובה 
-אפשר לדעת ממנו אם היו חריגות מהתקנים הסביבתיים בריכוז ה-אי : 2009הניטור הסביבתי משנת 

10PM 10-שכן אין תקן לPMח התוצאות בניתו). לא נכתב במשך כמה זמן נערכה הבדיקה( שעות 3- ל
רצוי . הריכוזים היו גבוהים) שאינה אמורה להיות מושפעת מהמפעל(שנמסר צוין שגם בנקודת הביקורת 

  .לבדוק זאת שוב משום שהריכוזים חורגים מהתקן
  

  :שפכים
  .נמצא שהמפעל עומד בתקן, על פי הבדיקות שהמפעל מסר

  
  תגובת המפעל

והוא מסר בה שהמפעל מקפיד על , ביבה במפעל נתקבלה תגובת אחראי איכות הס2009 ביולי 21-ב
.48  בעמוד1 כמצוין בטבלהכן הוא שלח תוצאות של בדיקות נוספות . עמידה בכל תנאי רישיון העסק

                                                 
22
  .ד של סטירןו נמצאו ריכוזים גבוהים מא2006 שבתוצאות משנת אף 
23

 .בהמשךטבלה זו רלוונטית לכל המפעלים . 53 טבלת פירוט החריגות בערכים שנבדקו בעמוד ו  רא
24
   ).14.3.07-לפי התנאים מ (TOCמהתקן שנקבע עבור ) 384%עד ( נמצאו חריגות ניכרות 2006-בגם  
 

  פארק תעשייה בר לב: מיקום
  וורץייצור משטחי ק: מהות העסק

  B: סיווג
  אלי פרנק : ל"מנכ

  מטה אשר: רשות מקומית
 קיבוץ שדות ים: בעלים
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    2000זוגלובק . 2

             

              

  

  

  

  
  

  .  מוצרי בשרשל  הוא אחד המפעלים של תשלובת זוגלובק והוא עוסק בעיבוד וייצור 2000זוגלובק 
  

  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
  .28.3.04שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2
  
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  

  .BAT – ליישום הטכניקות הטובות ביותר  מתאימיםאינםהתקנים : אוויר
   .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים 

  
  עמידה בתקנים

  
  : אוויר
בבדיקות , )325%עד  ( ותחמוצות חנקן)236%עד  (חריגות משמעותיות בפליטות חלקיקים: 2007

  . ובבדיקות פתע של המשרד להגנת הסביבההמפעל
  ).116%עד (חריגות בריכוז החלקיקים : 2008

  
   :שפכים
  ).113%( ובנתרן )38% (כלורידיםיקות בחריגות בחלק מהבד:  2006
  .)35% (שומניםחריגות ב:  2008

  

  תגובת המפעל

ולפיה המפעל , מר ינון גרינברג,  התקבלה תגובה כללית מאת ממונה איכות הסביבה בתשלובת זוגלובק
  . עושה את כל הנדרש ממנו על פי תנאי הרישיון שלו

  

  

  

  

  

  
  
  

  שלומי: מיקום
  מוצרי בשר : מהות העסק

 A: סיווג
  אלי זוגלובק : ל"מנכ

  שלומי: רשות מקומית
 אנדר-עמי זוגלובק ויעל זוגלובק: בעלים
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    זוגלובק תשלובת נקניק נהריה. 3

             
              

  

  

  

  
זוגלובק תשלובת נקניק נהריה הוא אחד המפעלים של 

מוצרי בשר של תשלובת זוגלובק והוא עוסק בעיבוד וייצור 
  .  ונקניקים

  
  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 

  
  .31.3.03שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  

  .)BAT( מתאימים ליישום הטכניקות הטובות ביותר אינםחלק מהתקנים  :אוויר
    
   .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים

  
  עמידה בתקנים

  
  : אוויר
המתקנים וינו שמות  צלא ותבדיקחות ה"דוב .)33.8% (בפליטת תחמוצות חנקן  חריגה נמצאה:2007

  .בהם בוצעו הדגימותש
  

    :שפכים
 COD-ו, )24.6% (שמנים ושומנים, )46% (כלל מוצקים: האלה נמצאו חריגות מהתקנים :2006

)17.5%(.  
  

  .)21.7%עד (חריגה בנתרן ,)1280%עד ( חריגה בשומנים: 2007
  

  .)255%עד (חריגה בשומנים , )17.4% (חריגה בכלורידים: 2008
           

  .דטרגנטים וסולפטים : אלהלא נבדקו הפרמטרים ה          בבדיקות 

  

  תגובת המפעל

לפיה המפעל ו, מר ינון גרינברג, מונה איכות הסביבה בתשלובת זוגלובקמהתקבלה תגובה כללית מ
  .  תנאי הרישיון שלול פיכל הנדרש ממנו עאת עושה 

  

  

  נהריה: מיקום
  מוצרי בשר ונקניק : מהות העסק

  A: סיווג
   זוגלובק אלי: ל"מנכ

  נהריה: רשות מקומית
 אנדר-עמי זוגלובק ויעל זוגלובק: בעלים



 

 19 

    משחטהזוגלובק . 4

             
              

  

  

  

  
א אחד המפעלים של תשלובת  הומשחטהזוגלובק 
  .זוגלובק

  
  

  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
  .14.5.01שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  ).BAT(ליישום הטכניקות הטובות ביותר  מתאימים אינםהתקנים  חלק מ:אוויר

  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים
  

  עמידה בתקנים
  

      :אוויר
לא . )18% (2תחמוצות חנקן בארובה  בותוחריג, )60.8% (1חלקיקים בארובה בנמצאו חריגות  :2007 

  .הפחמןנבדק חד תחמוצת 
  

  :שפכים
  . בדיקות שפכיםתוצאות של ששהתקבלו 
  : 2007בשנת 

-איולכן , הספקהה לא נמסר ריכוזם במי ,נתרן וכלורידל אשר( )2300%(בסולפידים  חריגות נמצאו: 7.2
  .)ישנה חריגה לקבוע אם אפשר
  ). הנדרשיםלא נבדקו כל הפרמטרים) (47% (חריגה בכלורידיםנמצאה  :22.7
  ). 170% ( ושומנים)82.6%(נתרן , )66.2% ( חריגות בכלורידיםנמצאו: 9.8

 COD    וכללי)220%עד  (שומנים, )132%עד  (נתרן, )40.6% ( בכלורידיםותחריגנמצאו  :15-16.8
)16%(.  

   :2008בשנת 
    ]53 עמודשב  טבלת חריגותראו [ בנתרן וכלורידיםות חריגנמצאו: 5.6

  .כלורידים ונתרן בלבד וריכוזם נמצא תקין נבדקו : 23.11
  

   תגובת המפעל

לפיה המפעל עושה , מר ינון גרינברג, התקבלה תגובה כללית מממונה איכות הסביבה בתשלובת זוגלובק
  . את כל הנדרש ממנו על פי תנאי הרישיון שלו

  

  

  

  שלומי: מיקום
  משחטת בשר ועוף : מהות העסק

  B: סיווג
  אלי זוגלובק : ל"מנכ

  שלומי: רשות מקומית
 אנדר-עמי זוגלובק ויעל זוגלובק: בעלים
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       מ"קליל תעשיות בע. 5

              

  

  

  

  
  

בייצור , מ היא חברה העוסקת בפיתוח"קליל תעשיות בע
  ,  הבנייה והתעשייהובשיווק של מערכות אלומיניום לענפי

  . ומניותיה נסחרות בבורסה 1950החברה נוסדה בשנת . לשוק המקומי וליצוא
  

  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
  .22.3.04שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2
  

  יתוח הממצאיםנ
  

  התאמת התקנים
  

  .) BAT( מתאימים ליישום הטכניקות הטובות ביותר אינםחלק מהתקנים  :אוויר
    
  .מקובליםהתקנים שנקבעו  : שפכים

  
  . 25 המפעל מזרים את שפכיו למאגר תמלחות המוזרם לים

  
  עמידה בתקנים

  :אוויר
  .דה בתקןעל עמימצביעות )  שלושת הפרמטרים שנבדקושל(בדיקה התוצאות 

  
  : הערה

בכל  ו, מקורות פליטה/ספר רב של ארובותעל המפעל לבצע דיגום במ, ל פי התנאים לרישיון העסקע
שם לא ציון ב, נמסרה בדיקה אחת בלבד. דגימה יש לבדוק מספר רב של מזהמים רלוונטיים לאותו מקור

  . המתקן
  

     :שפכים
  .קנים של הפרמטרים שנבדקו המעידה על עמידה בתים אחתכ נמסרה בדיקת שפ:2007
  :הערה

, יש להניח שמדובר בכלל השפכים, על פי הפרמטרים שנבדקואולם , בבדיקה לא צוין מקור הדגימה .1
  .נקודת החיבור למערכת הביובהיינו ב

, כלור חופשי, ציאנידים כללי:  נבדקולא(עים בתנאים לרישיון העסק י לא נבדקו כל המזהמים המופ .2
  ). שמן מינרלי,)DOX(יים מומסים לוגנה פחמימניםכלל 

  תגובת המפעל

 

 פיקוח בתעשייה בעירייתלאחראי מן הל המפעל ו"בעקבות פניית העמותה התקבלו מכתבים ממנכ
  .לא התקבלו תוצאות בדיקות נוספות. בהם הצהרה על עמידה בכל תנאי הרישיוןו, כרמיאל

                                                 
25

 לא מצאנו שיש למפעל היתר הזרמה בתוקף במאגר ההיתרים. 22.3.04 כעולה ממסמך תנאי רישיון העסק מיום 
 .באתר המשרד להגנת הסביבה

  כרמיאל: מיקום
  ייצור פרופילי אלומיניום : מהות העסק

  A: סיווג
  אריה ליכטמן : ל"מנכ

  כרמיאל: רשות מקומית
 צור דבוש : בעלים
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  סטיל חטיבת הבדיםקדלתא ט. 6

             
              

  

  

  

  
נמצא בבעלות הסטיל חטיבת הבדים הוא מפעל ק טדלתא

החברה נסחרת . מ"חברת דלתא גליל תעשיות בע
  . ממניותיה נמצאות בידי הציבור23.39%-בבורסה ו

  
  .27.9.09 -ההיתר חודש לאחרונה ב. 2005לים מאז שנת להזרמת שפכים היתר למפעל יש 

  
  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 

  14.4.03שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, מכמה מקורות שונים שקיבלנו מועדיםתוצאות בדיקות מ.  2
  

  ניתוח הממצאים
  התאמת התקנים

  
  ).BAT( מתאימים ליישום הטכניקות הטובות ביותר אינםחלק מהתקנים : אוויר

  .לא נקבע תקן עבור תחמוצות חנקן         
  

  .מקובליםהתקנים שנקבעו : םשפכי
  

  עמידה בתקנים
  

  :  אוויר
  .26בבדיקות שנמסרו המפעל נמצא עומד בתקנים המיושנים שנקבעו

       
  : שפכים

, עם זאת. המשרד להגנת הסביבה ענה לבקשתנו כי אין בידיו תוצאות בדיקות שפכים של המפעל
 של המפעל וזאת במסגרת צו בחיפוש באתר המשרד להגנת הסביבה מצאנו תוצאות בדיקות שפכים

  : וזאת כדלקמן27להפסקת זיהום הים
  

שמן , )213%עד (השומנים והשמנים , )2400%עד (נמצאו חריגות קשות בריכוז הסולפידים : 2006
  ).40%עד ) (ב"צח(צריכת חמצן ביולוגית , )410%עד (מינרלי 

  
שמנים ושומנים , )2700%עד (סולפידים , )805%עד  (Tss)(חריגות בריכוז מוצקים מרחפים :2007

  ).90%עד  (TOC, )620%עד (זרחן , )400%עד (שמן מינרלי , )128%עד (עכירות , )188%(
  
  

  .לא ניתנה כל תגובה על ידי המפעל: תגובת המפעל
  
  

                                                 
26
 . המשרד להגנת הסביבה בגין זיהום אווירל ידי ננקטו נגד המפעל הליכים ע2005בשנת   
27
 מנהלי למפעל בשל חריגות קשות בתוצאות דיגום  הוציא המשרד להגנת הסביבה צו הפסקה2007בשנת  

  . בניגוד לתנאי ההיתר,  המפעלל ידיהשפכים המוזרמים לים ע
 

  כרמיאל: מיקום
  טקסטילייצור סריגה וצביעת : מהות העסק

  A: סיווג
   אלידן שמול: ל"מנכ

  כרמיאל: רשות מקומית
 אייזק דבח ודב לאוטמן: בעלים



 

 22 

 מ"ברת טבעול בעח. 7

             
              

  

  

  

  

,  בפיתוח1985העוסקת מאז שנת חברה היא טבעול 
הוקמה טבעול . ובעולם בישראלמוצרי החברה נמכרים  .צרי מזון מוכנים מן הצומחבייצור ובשיווק של מו

וקיבוץ לוחמי ) 58%(קבוצת אסם  נמצאת היום בבעלות משותפת של אנשי קיבוץ לוחמי הגטאות ול ידיע
   ).42%(הגטאות 

  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
  .18.3.08אים מעודכנים מיום  וכן תנ7.1.01שיון עסק מתאריך יתנאי ר.  1
כמפורט ל והכ , לרבות מהמפעל עצמו,ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2

  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלה
  
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  .)BAT( מתאימים ליישום הטכניקות הטובות ביותר אינםחלק מהתקנים  - :אוויר
  . בארובות המטגנותVOCחסר תקן  -        
  :  עוד פחותמחמירים,  הוצאו תנאים חדשים2008בשנת  -        

  .ל התקן לתחמוצות חנקןוטוב, 50 במקום 150 :חלקיקיםהוקל התקן עבור            
  

  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים
   

  קניםעמידה בת
  

  : אוויר
  . בות בחלקיקים באחת הארו)280%עד (ות חריג: 2007--2006

  
  .3- ו2בארובות מטגנות  התוצאות מצביעות על עמידה בתקנים :2008

  
בהן נמצאו בשנים קודמות ש ,לא התקבלו תוצאות של בדיקות ארובה בדודי הקיטור ובשאר המטגנות

  .חריגות מהתקנים
  

  :שפכים
ן הון מבחינת תדירות ה, המפעל עומד בדרישות התנאים לרישיוןנמצא כי בבדיקות שהמפעל מסר 

  .מבחינת ריכוז המזהמים בקולחים
  

   תגובת המפעל
  , בנספח 1 כמפורט בטבלה, נמסרו כמה בדיקות על ידי מנהל מחלקת איכות הסביבה יוסי יצחק

 .  לא נתקבלה תגובה נוספת.48 בעמוד

  קיבוץ לוחמי הגטאות: מיקום
  ייצור מוצרי מזון מן הצומח: מהות העסק

  A: סיווג
  עינת יוזנט רביד: ל"כמנ

  מטה אשר: רשות מקומית
 קבוצת אסם וקיבוץ לוחמי הגיטאות: בעלים
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 מ" בע1991טרלידור סורגים מתקפלים . 8

             
              

  

  

  
  

ת בייצור  חברה פרטית העוסקאטרלידור ישראל הי
המפעל . מעקים וגדרות מאלומיניום, שערים, סורגים

  .שנבדק הוא מפעל הייצור של החברה בכרמיאל
  

  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
  .11.6.01שיון עסק מתאריך יתנאי ר.  1
כמפורט ל והכ, לרבות מהמפעל עצמו, ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2

  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלה
  
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  .)BAT( מתאימים ליישום הטכניקות הטובות ביותר אינםהתקנים : אוויר
  

   .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים
   

  עמידה בתקנים 
  

  :אוויר
  ).CO) 3004% חוץ מריכוזים גבוהים של , המפעל עומד בתקן

  
  :  שפכים

שמן , ים מומסיםילוגנה, כלל פחמימנים, כלור חופשי, לפטיםסו, ציאנידים: דיקות שללא נמסרו תוצאות ב
   .מינרלי

   . ולא מורכבות כנדרש,הבדיקות היו אקראיות
  

  ).136% (כלל מוצקים מרחפים, )206% (היו חריגות בנתרן: 2006
  . )20% ( וכרום)160% (כלל מוצקים, )219%עד  (היו חריגות בנתרן: 2007
 לא ברור אם הדגימות היו מורכבות . עמידה בתקניםהתוצאות מראות, פרמטרים שנבדקול אשר :2008

  . אקראיותכנדרש או
  

    תגובת המפעל
 . לא נתקבלה תגובה נוספת .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלה, המפעל ל ידי בדיקות עכמהנמסרו 

  
  
  
  
  
  

  כרמיאל: מיקום
  ייצור מוצרי מזון מן הצומח: מהות העסק

  A: סיווג
  יעקב משרקי : ל"מנכ

  כרמיאל: רשות מקומית
 דמתי חגי והנרי צימרמן : בעלים
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  מ"כרמוכרום בע. 9

             
              

  

  

  

 הוא מפעל העוסק בצביעה וגימור מוצרי מ"כרמוכרום בע
, ציפוי אלומיניום, זיווד אלקטרוני, פלסטיק ואלומיניום

  .כיפוף ועיבוד מתכות ועוד

  
  :בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה

  
  .9.2.04תנאי רישיון עסק מתאריך .    1
  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלהכמפורט ל והכ, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות.  2
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

, בתנאיםכנדרש , אחר קבלת סקר מצאי פליטהייתכן של. בתנאים שנמסרו לא נקבעו תקני פליטה: אוויר
  .שהם בלא ספק נחוצים, שונו התנאים והם כוללים גם תקני פליטה לאוויר

  
  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים

  
  

  עמידה בתקנים 
  

  .מאחר שלא נקבעו תקני פליטה למפעל, לא היה אפשר לבדוק את סקר מצאי הפליטה:          אוויר
  

ולא מורכב כנדרש על פי התנאים , הדיגום היה אקראי. נמסרה תוצאה של דיגום אחד בלבד  :שפכים
לא נמסרו תוצאות של ). מכיוון שהדיגום נעשה מהשוחה האחרונה טרם כניסה לביוב(

  .הלוגנים מומסים וכלור חופשי, כלל פחמימנים, שמן מינראלי, רחפיםמוצקים מ

  

      תגובת המפעל

המפעל , 2007מייל ממנהלת איכות הסביבה במפעל ולפיו התנאים של המפעל שונו בפברואר -התקבל אי
המפעל עומד בכל הדרישות והתנאים שנקבעו על ידי המשרד , אינו מזרים שפכים תעשייתיים לביוב

  . הסביבה והמידע הנמצא בידי העמותה מטעהלהגנת

  
  
  
  
  
   
  
  
  

  כרמיאל: מיקום
  ציפוי וצביעת מתכות : מהות העסק

  A: סיווג
 אליהו לביא : ל"מנכ

  כרמיאל: רשות מקומית
 ירמיהו לביא: בעלים
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  מ"מילוטל ירקות מקפאים בע. 10

            

            

  

  

  

  
) אסם וטבעול, בעיקר לתנובה(מוצרי החברה משווקים בארץ . מילוטל הוא מפעל לייצור ירקות קפואים

  .TESCO- וKFCלרבות לרשתות מזון כגון , ובעולם
  
  

  : המסמכים האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על
  
  15.4.01תנאי רישיון עסק מתאריך .   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ ,תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו.  2
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

 . נחוצים גם תקני פליטה לאוויר כי במפעל יש דוד קיטור. למפעל אין תקני פליטה לאוויר: אוויר
  

  .מקובלים התקנים שנקבעו :שפכים
  

  עמידה בתקנים
  

     :שפכים
  

  ). ' יח0.8(הגבה , )18%(שמנים ושומנים , )433%(נמצאו חריגות במוצקים מרחפים :  2007
           

  .           לא נבדקה מוליכות חשמלית

  

  תגובת המפעל

  .לא נתקבלה תגובה מהמפעל

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  ת צפוני נהריה"א: מיקום
  ייצור ירקות קפואים: מהות העסק

  A: סיווג 
  יאיר אלוני: ל"מנכ

  מטה אשר: רשות מקומית
 ןפישמאליעזר : בעלים
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  מ"סלריס בע. 11

             
              

  

  

  
  
  

. סלריס הוא מפעל לייצור מוצרי בידוד ואיטום קראמיים
  . מוצרי החברה משווקים בארץ ובעולם

  
  :בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה

  
  . בלא כל שינוי2.4.09-התנאים אושרו מחדש ב. 30.1.05תנאי רישיון עסק מתאריך .   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, ורותתוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מק.  2
  
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

      .  התקנים נגזרו מהאמנה שנחתמה בין המשרד להגנת הסביבה להתאחדות התעשיינים-:  אוויר
  ).BAT( מתאימים לגישה של יישום הטכניקות הטובות ביותר אינםתנאים אלו 

  .יגום בארובותלא נקבעה תדירות ד -         
  

  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים
  

  .המפעל אינו מחויב לדווח על תוצאות הבדיקות לשום גורם, על פי התנאים
  

  עמידה בתקנים
  

תוצאות בדיקת הארובה מצביעות על חריגות ניכרות ביותר מהתקנים שנקבעו עבור דיכלורומתן   :אוויר
)71900%.(  

  
  .  חלקיות2006- תוצאות הבדיקה מ  :שפכים

  .הפרמטרים שלגביהם נמסרו תוצאות עומדים בדרישות התקן
  
  

   תגובת המפעל
  .לא נמסרו תוצאות הדגימות. 2008-בעקבות פניית העמותה נמסר מהמפעל שבוצעו דגימות  נוספות ב

  פארק תעשייה בר לב: מיקום
  ייצור מוצרי בידוד ואיטום: מהות העסק

  A: גסיוו
  איציק שפר : ל"מנכ

  ז משגב"מוא: רשות מקומית
 גדעון גריידר' פרופ: בעלים
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   מ"פרופאל בע.12

             
              

  

  

  

  

  .של פרופילי אלומיניום) דייזאנו(עיבוד ואילגון , ייצור, פרופאל הוא מפעל העוסק בתכנון
  

  :בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה
  
  .19.6.06תנאי רישיון עסק מתאריך .   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות.  2
  
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

 ומתאימים לגישה של יישום הטכניקות הטובות ביותר TA Luft 2002-התקנים מתאימים ל:   אוויר
)BAT.(  

  .          לא נקבעה תדירות דיגום בארובות
  

  .מקובליםהתקנים שנקבעו :   שפכים
  

  עמידה בתקנים
  

  :  אוויר
  ).236%(נמצאה חריגה בקצב הפליטה של דיוקסינים ופורנים : 2007

  
  :שפכים
המעידים שקיימת הזרמה של שפכים תעשייתיים לרשת הביוב , לפטיםנמצא ריכוז גבוה של סו: 2007

  ).אף שהדבר נאסר(

  

  תגובת המפעל

  .לא ניתנה כל תגובה מהמפעל

  
  
  
  
  
  
 
 
  

  גורן: מיקום
  ייצור פרופילי אלומיניום: מהות העסק

  A: סיווג
  ירחמיאל לוין : ל"מנכ

  ז מעלה יוסף"מוא: רשות מקומית
 ירחמיאל לוין : בעלים
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  מ"קולורס הגליל בע. 13

             
              

  

  

  

  
קולורס הגליל הוא מפעל העוסק בצביעת פרופילי 

  .אלומיניום
  

  :להבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים הא
  
  .10.8.04תנאי רישיון עסק מתאריך .   1
כמפורט ל והכ, לרבות מהמפעל עצמו, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות.  2

  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלה
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  ).BAT( מתאימים ליישום הטכניקות הטובות ביותר אינםהתקנים  -  :אוויר
 .עו פרמטרים רלוונטייםלא נקב -  
  . תדירות דיגום בארובות/לא נקבעה חובת -  
  .נקבעה חובה לבצע דיגום ארובות רק לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה -            

  
  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים 

  
  .המפעל אינו מחויב לדווח על תוצאות הבדיקות לשום גורם, על פי התנאים

  
  עמידה בתקנים

  
  :  ראווי

  .העומד בתקן, נמצא ריכוז נמוך ביותר של חלקיקים: 2006
  .העומד בתקן, נמצא ריכוז נמוך ביותר של חלקיקים: 2008

  
     :שפכים

  .נתקבלו בדיקות רק מהמפעל ולפיהן אין חריגות מערכי הפרמטרים שנבדקו
  

  :  הבהרה
  .מספר הבדיקות שנמסר אינו תואם את התדירות הנדרשת בתנאים

אף שעל פי התנאים היה על המפעל לבצע פעם בחצי שנה דיגום , קות בוצעו בדיגום אקראיכל הבדי
  . מורכב

  

  תגובת המפעל

  .לא נתקבלה תגובה נוספת. המפעל שלח לעמותה כמה בדיקות כמצוין לעיל

  כרמיאל: מיקום
  צביעת פרופילי אלומיניום: מהות העסק

  A: גסיוו
  סמיר מנאע: ל"מנכ

  כרמיאל: רשות מקומית
 סמיר מנאע: בעלים
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  מ"דימר בע. 14

             
              

  

  

  

  
  

 בייצור 1960מ הוא מפעל העוסק מאז שנת "דימר בע
  .מוצרי החברה נמכרים בארץ ובעולם.  עץכלים לעיבוד

  
  :בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה

  
  .31.10.00תנאי רישיון עסק מתאריך .   1
כמפורט ל והכ, לרבות מהמפעל עצמו, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות.  2

  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלה
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  . למפעל אין תקני פליטה לאוויר אף שהם נחוצים  :אוויר
  

  .עבור הזרמה לביוב עירוני, מקובליםהתקנים שנקבעו :  שפכים 
  

  עמידה בתקנים
  

     :שפכים
כלורידים , )1613%עד (בורון , )383%(נמצאו חריגות רבות במוצקים מרחפים : 2008 עד אוגוסט 2006

  ).208%(נתרן , ) 570%עד (פלואוריד , )250%עד (שמן מינראלי , )141%עד (
  

  .התוצאות הצביעו על עמידה בתקן : 2009 ועד 2008מאז אוגוסט 
  

  תגובת המפעל

ולפיו , אימבר-רז פישביין, כן נתקבל מכתב ממנהל המפעל. המפעל שלח כמה בדיקות כמצוין לעיל
  . שנקבעו לו שיפורים משמעותיים וכי כיום הוא עומד בכל התנאים2009המפעל עבר בשנת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שלומי: מיקום
  ייצור כלים לעיבוד עץ: מהות העסק

  A: סיווג
  נתן כהן: ל"מנכ

  שלומי: רשות מקומית
 מיקי רייכנטל  : בעלים
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  מ"פלוריש בע. 15

         
              

  

  

  

  
  

  . ויטמינים ותוספי מזוןו, צמחי מרפא, מפעל לייצור תרופות
  

  :בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה
  
  .21.6.05תנאי רישיון עסק מתאריך .   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלהכמפורט ל והכ, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות.  2
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  . למפעל אין תקני פליטה לאוויר אף שהם נחוצים  :אוויר
  

  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים 
  

  עמידה בתקנים
  

     :שפכים

     ונתרן  ) 343%(כלורידים , )209%(מוצקים מרחפים , )764%עד  (COD-נמצאו חריגות ב: 2007
  ).322%עד (

  
  .הבדיקה הייתה חלקית: 2008

  

  לא נתקבלה תגובת המפעל: תגובת המפעל 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ת תרדיון"א: מיקום
  ייצור תוספי מזון וויטמנים: מהות העסק

  B: סיווג
  רפאל בן שמעון : ל"מנכ

  משגב: רשות מקומית
 רפאל ויונתן בן שמעון ומשואות יצחק: בעלים
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  מ "נוגה הנדסה בע. 16
             

              

  

  

  

  
  
  

 ומוצריו 1980-נוסד ב. מפעל לייצור כלי עבודה ממתכות
  .נמכרים בעולם

  
  :בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה

  
   27.11.01 תנאי רישיון עסק מתאריך.  1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות.  2
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  . למפעל אין תקני פליטה לאוויר אף שהם נחוצים  :אוויר
  

  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים 
  

  עמידה בתקנים
  

  .קנים המפעל נמצא עומד בת  :שפכים
  
  

  תגובת המפעל

 

  .48 בעמוד,  בנספח1 בטבלהכמפורט , תוצאות בדיקות שפכיםהמפעל שלח 

  

  

  

  

  

  

  ת שלומי"א: מיקום
  ייצור כלי עבודה ממתכת: מהות העסק

  B: סיווג
  נפט הירש : ל"מנכ

  שלומי: רשות מקומית
עמית , ארז קורן, נפט ושולי הירש: בעלים
 אמיר ארלינסון, יורמן
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  מ"בע.) ל.ת.מ(מצברי תעשיה לישראל  . 17

             
              

  

  

  

  
מ הוא מפעל לייצור מצברים "מצברי תעשיה לישראל בע

  .לתעשייה
  

  :בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה
  
  .28.2.02 רישיון עסק מתאריך תנאי.   1
כמפורט ל והכ, לרבות מהמפעל עצמו, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות.  2

  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלה
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  

    :אוויר
ובה משנת כפי שניתן לראות מתוצאות הדגימה באר, התקנים אינם כוללים את כל המזהמים הרלוונטיים -

2009 .  
-  ומתאימים לגישה של יישום הטכניקות TA Luft 2002-התקנים שבכל זאת נקבעו בתנאים מתאימים ל -

  ).BAT(הטובות ביותר 
  .לא נקבעה תדירות דיגום בארובות -
  

  .מקובליםהתקנים שנקבעו  : שפכים
  

  עמידה בתקנים
  

  :  אוויר
  ). 2160%(חריגה במספר החלקיקים : 2007
שלגביהם לא נקבעו , כולל טולואן וקסילן, ל כך נמצאו ריכוזים גבוהים מאוד של חומרים אורגנייםנוסף ע
  .תקנים

  
  

     :שפכים
המשמעות היא שהמפעל מזרים את . הבדיקות מצביעות על נוכחות שפכים תעשייתיים: 2007--2006

  .ורשאף שהדבר נאסר עליו במפ, השפכים התעשייתיים שלו למערכת הביוב העירונית
  

עופרת , )156%(ניקל , )1140%(מנגן , )1860%(נחושת , )315%(כרום : נמצאו חריגות במתכות כבדות
  ).19200%(וכספית ) 50%(שמן מינראלי , )330%(אבץ , )1900%(
  

  תגובת המפעל

 

  .לא נתקבלה תגובה נוספת. 48בעמוד ,  בנספח1על שלח בדיקות נוספות כמפורט בטבלה המפ

  פארק תעשייה גורן: מיקום
   מצברי תעשייה הרכבת: מהות העסק

  B: סיווג
  עדי סגל : ל"מנכ

  ז מעלה יוסף"מוא: רשות מקומית
 עדי סגל : בעלים
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   בן וסיד שגבמחצבת א. 18

             
              

  

  

  

  
מ הפועלת מאז שנת "מחצבת שגב היא אחת המחצבות המופעלות על ידי חברת תעשית אבן וסיד בע

  .מ "בע) ישראל(סיד ואספלט והשייכת לקבוצת רדימיקס , בלוקים,  בייצור אגרגטים1935
  

  :בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה
  
  .תנאי רישיון עסק.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות.  2

  .המפעל אינו מחויב לדווח על הדיגומים שהוא עושה לשום גורם
  
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  .למרות הנחיצות הוודאית, לא נקבעו תקני פליטה  :אוויר
 קיים תקן לגביו, ) מיקרון10-קטן מ(י נשים אוויר לחומר חלקיק עמידה בתקן איכות תלא נדרש  

  .בחוק הישראלי
  
  

  עמידה בתקנים
  

    :אוויר
  

  :2006 ויוני 2007מאי 
נמצאה חריגה מהתקן :  מקומות3- שעות אשר בוצעו ב3 בדיקות של אבק מרחף 5בשתי סדרות של 

  ).3%(עות באחת הבדיקות במשגב מרכז  ש3-הישראלי ל
נמצאו שתי חריגות מהתקן הישראלי :  מקומות3-ת של בדיקות של אבק שוקע אשר בוצעו בבשתי סדרו

  ).29%(בדבר מזהם זה במרכז הספורט משגב 
  

  :2007 ויוני 2007מאי 
נמצאה חריגה אחת במשגב :  מקומות3- שעות אשר בוצעו ב24בשתי סדרות של בדיקות של אבק מרחף 

  ).8.5%(מרכז 
    

  תגובת המפעל

טכנולוגיה ואיכות הסביבה אבנר מלמד ובו הבהרה לעניין ממצאי , כתב ממנהל תחומי חציבההתקבל מ
ולפיה הריכוזים נמדדו בעונה היבשה והמאביקה ביותר , 2007יוני -בדיקות אבק מרחף ושוקע ממאי

וכי פעילות המחצבה יש בה כדי להשפיע רק על ריכוז האבק , בשנה ונמצאו סבירים ועומדים בדרישות
וכי יש להביא בחשבון כי באזור , או אבק אורגני/ינרלי ואינה כוללת פליטה כלשהי של אבק מסיס והמ

  .בעיקר תחבורתיים, קיימת פליטת אבק ממקורות נוספים

  שגב: מיקום
  מחצבה : מהות העסק

  B: סיווג
  אמיר טוביה : ל"מנכ

  משגב: רשות מקומית
 קבוצת רדימיקס: בעלים
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  מ"נופת דגן בע. 19

             
              

  

  

  

 בקלייה 1990 מפעל העוסק מאז שנת ואנופת דגן ה
, תבלינים, ירקות, ותפיר,  דגניםגוןואריזה של מוצרי מזון כ

  . ב"צקטניות וכיו
  

  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
  . 14.7.03שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
כמפורט ל והכ,  לרבות מהמפעל עצמו,ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2

  .48 בעמוד, בנספח 1 בטבלה
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  .למפעל אין תקני פליטה לאוויר אף שהם נחוצים: אוויר
  

  .מקובליםהתנאים שנקבעו : שפכים 
  

  עמידה בתקנים
  

  : שפכים
  

, )45%עד  (בצריכת חמצן כימית, )7000%עד  (נמצאו חריגות קשות בריכוז המוצקים המומסים: 2006
  ).25700%(נתרן , )24500%(כלורידים 

  
  .אף שהמפעל מחויב לעשות בדיקות אחת לחודשייםת יותר לא נמצאו בדיקות משנים מאוחרו

  
  :כדלקמןכות הסביבה במועצה האזורית משגב  איעל כך נתקבלה תגובת מחלקת

תדירות  .אך לא היה זרם מספק והדיגום לא התאפשר, בנופת דגן ניסינו מספר פעמים לדגום שפכים"
המפעל  העדר פתרון לסילוק תמלחות אלוקב כיום ע. הדיגום הגבוהה נקבעה מאחר והם ייצרו תמלחות

תנאי רישיון העסק יעודכנו בהתאם לאחר שהמפעל . עבר לטכנולוגיה חלופית ולכן אין צורך בדיגומים אלה
  ."ישלים מספר דרישות

  
  
, 2007-ושמה כבר ביוצרות תמלחות ומונעת היה אם הטכנולוגיה החלופית .ו מספקל אינ"הסבר הנה

 היה רצוי לדגום את השפכים מכל מקום. 2009את תנאי הרישיון עד ורצוי לשנות היה צפוי 
  . לוודא שאמנם המפעל עבר בשלמותו לשיטה נטולת תמלחותכדיהמוזרמים לביוב 

  
  תגובת המפעל

  
  .תגובהל לא נתקבלה כ

  פארק התעשייה בר לב: מיקום
  קליה ואריזה של מזון: מהות העסק

  B: סיווג
  ישראל ויעקב כהן: ל"מנכ

  משגב: רשות מקומית
 ישראל ויעקב כהן: בעלים
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  מ"אגמו ורגוס בע. 20

             
              

  

  

  

  

 .ורגוס-ו אגמו - מפעלים משני מורכבת ורגוס אגמו חברת
 Neumo לאומית-ןהבי החברות מקבוצת חלק היא חברהה

Ehrenbergהמפעל שנבדק הוא מפעל ורגוס ישראל שהוקם . נירוסטה ושיווק בייצור עוסקתה  באירופה
הברגות עבור תעשיית המתכת  וחריטת לכרסום כלים פיתוח וייצור ,בתכנון ועוסק 1960 בשנת

 -450 ו בעולם עובדים 1,500 מעסיקות ורגוס-ו ו אגמ.ל"בחו הן החברה ממכירות-98%  כ.והפלסטיק
  .בישראל

  
  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 

  
  30.12.03שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, מכמה מקורות שונים שקיבלנו מועדיםתוצאות בדיקות מ.  2

  
  ניתוח הממצאים

  
  התאמת התקנים

  
  

  .למפעל אין תקני פליטה לאוויר אף שהם נחוצים  :אוויר
  

  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים 
  

  עמידה בתקנים
  

  :שפכים
  :נמצאו מספר חריגות

  ).55.6%(וכלורידים ) 160%(חריגות של שמן מינרלי : 2006
  ).20%(חריגות של ניקל : 2007
  ) .20%(חריגות של כרום : 2008
  ).30%(ם חריגות של מוצקים מרחפי: 2009

  
 התוצאות ןומה ה,  לביובהישר מחובר הזרם שנבדק אם אפשר לדעת-אי,  שהתקבלמתוך המידע

  .כנדרש בתנאים לרישיון, מייצגות את הזרם הכלליה
  
  

  תגובת המפעל
  

  .לא נתקבלה כל תגובה
  
  

    
 
 
 

  ת צפוני נהריה"א: מיקום
  ייצור כלי עבודה ממתכת: מהות העסק

  A: סיווג
  הרי אהרנברג : ל"מנכ

  נהריה: רשות מקומית
 קבוצת אהרנברג: בעלים
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   מ"סידב מעגלים מודפסים  בע. 21

             
              

  

  

  

  
  
  
  

 בעיקר בייצור ושיווק מעגלים מודפסים לתעשיית היא חברה העוסקתמ "סידב מעגלים מודפסים בע
  . האלקטרוניקה
  .החברה נסחרת בבורסה. RFID- באמצעות חברת בת אנטנות לתחום הבכן מייצרת סיד

  
  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 

  
  .22.2.06מתאריך ,  ותנאים מעודכנים24.4.02שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, מכמה מקורות שונים שקיבלנו מועדיםתוצאות בדיקות מ.  2

  . גורםשוםעל תוצאות הדיגומים למעצמו המפעל אינו מחויב לדווח 
  
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

  .למפעל אין תקני פליטה לאוויר אף שהם נחוצים  :אוויר
  

  .תקנות המים: שפכים 
  

  :ידה בתקניםעמ
  

  :שפכים
  .תדירות הדיגום מתאימה לתנאים

  
  ) 37%(חריגה בנחושת : 2006
  )226%עד (חריגות בנחושת : 2007
  . תנאיםה אין חריגה מ:2008

  
  

  
  תגובת המפעל

  
  לא נתקבלה כל תגובה

  
  
  
  

  

  

  

  

  ת צפוני נהריה"א: מיקום
  ייצור כלי עבודה ממתכת: מהות העסק

  B: סיווג
  אייל שמואלי : ל"מנכ

  נהריה: רשות מקומית
 קוטלב חניתה והציבור: בעלים
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  מ"בע) 1985(פטרוס תעשיות . 22

             
              

  

  

  

  

  
יצור מוצרים  מפעל ליואמ ה"פטרוס תעשיות בע

  .מזכוכית קוורץ לתעשייה
  
  

  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
   .1.7.1996חוות דעת על בקשה לרישיון עסק מיום .   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2
  

ה באיגוד ערים לאיכות הסביבה יהמלצה על כך מרכז התעשיתנה יאף שנ, למפעל אין תנאים לרשיון עסק
  .גליל מערבי בעת קבלת רשיון העסק

  
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  

ולכן רצוי , אין ספק שסוג זה של עסק עלול להוות גורם מזהם. אין למפעל זה תנאים לרישיון עסק, כאמור
  . ברישיון העסק תקנים ונהליםל ידילהגביל את השפעותיו הסביבתיות הפוטנציאליות ע

  
  עמידה בתקנים

  
  . חלקיות בלבדןשתי בדיקות השפכים שנמסרו ה

  
  

  תגובת המפעל
  

  .לא נתקבלה כל תגובה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ת תרדיון"א: מיקום
  עיבוד זכוכית: מהות העסק

  C: סיווג
  דורון פטרושקה: ל"מנכ

  משגב : רשות מקומית
 דורון פטרושקה: בעלים
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   מ"שמר מתכת בע. 23

             
              

  

  

  
  
  

  .  ייצור כלי עבודה ממתכתמ הוא מפעל ל"שמר מתכת בע
  

  :ההאלבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
   .6.7.05שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
, נספחכמפורט בל והכ ,לרבות מהמפעל, ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2

  .48 בעמוד 1' מסטבלה ב
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  
  

   .התקנים נגזרו מהאמנה שנחתמה בין המשרד להגנת הסביבה להתאחדות התעשיינים  :אוויר
    ).BAT(תנאים אלו אינם מתאימים לגישה של יישום הטכניקות הטובות ביותר   

  
  .מקובליםהתקנים שנקבעו : שפכים 

  
  עמידה בתקנים

  
  : אוויר
  .קיימת עמידה בתקנים: 2007

  
  :שפכים
  .בתקניםקיימת עמידה : 2007-8

  
  : בדיקת קרקע

  .סביבה מהמלצות המשרד להגנת אחדיםנמצאו חריגות בפרמטרים : 2006
  
  

  תגובת המפעל
  

  .לא נתקבלה תגובה נוספת. המפעל שלח בדיקות נוספות כמצוין לעיל
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ת בר לב"א: מיקום
  ייצור כלי עבודה ממתכת: מהות העסק

  A: סיווג
  ירון איתי : ל"מנכ

  משגב: קומיתרשות מ
 שמואל כרמון: בעלים
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  מ"תדביק  בע. 24
             

              

  

  

  

  
  

  .ת בייצור ושיווק מוצרי תיווי ועיטור אריזותק חברה העוסאקבוצת תדביק הי
  . י מפעלים בישראללחברה שנ.  חברות בת ומפעלים בישראל וברחבי העולםכמהלקבוצה 

  
  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 

  
  . 21.6.05שיון עסק מתאריך יתנאי ר.   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, ותר מקומכמה שונים שקיבלנו מועדיםתוצאות בדיקות מ.  2
  

  . גורםשוםהמפעל אינו מחויב לדווח מעצמו על תוצאות דיגום השפכים ל
  

  ח הממצאיםניתו
  

  התאמת התקנים
  

  .אף שהם נחוצים, וללים כלל תקני פליטה לאווירהתקנים אינם כ :   אוויר
  .דגימותביצוע לאלא רק דרישה , התקנים אינם כוללים את פירוט הפרמטרים שיש לבדוק  

  
  .מקובליםהתנאים שנקבעו : שפכים 

  
  עמידה בתקנים

  
  .לא נמסרו תוצאות בדיקות ארובה   :אוויר

  
   :שפכים

  
  ).200%(כסף נמצאו חריגות בריכוזי : 2008

  
  ).500%(נמצאו חריגות בריכוזי כסף : 2009

  
  29. בריכוזים גבוהים במיוחד28כמו כן נמצאו חומרים אורגנים נדיפים

            
   
  
  
  

  תגובת המפעל
  

  .לא נתקבלה כל תגובה
  
  

  

  

                                                 
28
  Ethanol , Propanone – 2 , Propanol – 2 , Isopropanol  

29
 .9-10.11.09 המתייחס לבדיקות מתאריך 23.11.09 לפי מכתב מהנדס איגוד ערים גליל מערבי מיום  

  ת תרדיון"א: מיקום
  ייצור גלילי מדבקות: מהות העסק

  B: סיווג
  אילן דרורי: ל"מנכ

  משגב: רשות מקומית
 גרינברג מרון, איי אי אל, אילן דרורי: בעלים
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  )נהריה(בית החולים לגליל המערבי . 25

             
              

  

  

  

  
  
  
  
  

  :האלהבבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים 
  
  .2005תנאים כלליים לבתי חולים מנובמבר .   1
  .48 בעמוד, בנספח 1 כמפורט בטבלהל והכ, ותר מקוכמה שונים שקיבלנו ממועדיםתוצאות בדיקות מ.  2
  

  ניתוח הממצאים
  

  התאמת התקנים
  

  .TALuft 2002 -התקן עבור אתילן אוקסיד מתאים ל   :אוויר
  . קיים בבית החוליםאם, למשל לבית הדוודים,  תקנים נוספיםצריך לקבועיה תכן שהיי          

  
  .מקובליםהתנאים שנקבעו : שפכים 
      
  בתקניםעמידה 

  
      עדריבו מצוין כי קיים טיפול באתילן אוקסיד והוהתקבל מכתב  .לא נמסרו תוצאות בדיקות :אוויר

  .אשר קביעה זאתצגה דגימה שת לא הו.פליטה לחלוטין
  

  .  לתקן הפליטה שנקבעות רלוונטיןאינאך אלה בדיקות לחשיפת עובדים תוצאות נמסרו 
  

  :שפכים
  

  )143% ( ונתרן)162% ( חריגות רבות בכלורידיםנמצאו: 2007
  ).1303% (מוצקים מרחפיםו) 41% (נתרןב חריגות נמצאו: 2008

  
   .לגביהם נקבע תקןש, ואתילן אוקסיד בדיקה לא נבדקו אתילן גליקול שוםב
  
  
  
  

  בית החוליםתגובת 
   

נתקבל מכתב מסגן מנהלת אדמיניסטרטיבית חיים ברקוביץ ולפיו בית החולים עושה את מרב המאמצים 
ר אבטו מתקן 2007וכי בית החולים רכש בשנת , לשמירה על איכות הסביבה ובריאות תושבי האזור

  .300 ומים וכי בית החולים אינו משתמש כיום באתילן גליקול 2CO-לפירוק גז אתילן אוקסיד ל
  
  
  

  נהריה: מיקום
  בית חולים: מהות העסק

  -: סיווג
  ר מסעד ברהום"ד: ל"מנכ

  נהריה: רשות מקומית
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  ?מדינת חוק

  

חקיקה הקיימים כיום ה דברי מעיון במאות. מדינת ישראל היא אחת המדינות המשופעות בחוקים סביבתיים

נמצא בראש סדר העדיפויות  ועל התושבים  הסביבהההגנה עללהתרשם שמדובר במדינה שנושא אפשר 

  .המציאות בשטחבין בין החקיקה ועצום אה פער מרת המצב תמונ. שלה

, מזהמיםשל פיקוח ואכיפה על סמכויות  וחובות רשויות מגוון רחב שלמטיל על הדברי חקיקה זה של  שפע

סגירת מפעלים והטלת עונשי מאסר ב כלה ו ועיצומים מנהלייםהטלת קנסות, החל באיסוף שיטתי של מידע

  .על נושאי משרה בתאגידים

מאגר הגדול של  הלעשהתווספה ,  שנה רוויית חקיקה סביבתית מהמתקדמות בעולםההיית 2008שנת 

 מתאפיינת במנגנונים מתקדמים חקיקה החדשהה, להבדיל מהחקיקה הקודמת. החקיקה הקיימת

גם בכל , כפי שנפרט בהמשך, לצערנו. ואפקטיביים האמורים להוות תמריץ לרשויות להשתמש בסמכויותיהן

  .יעשו בהם שימושהרשויות ש כדי וגע לחוקים חשובים אלו נחוץ לחץ ציבוריהנ

  

  ? אפס סובלנות כלפי מעוולים סביבתיים ומדיניות של הגברת האכיפההאם יש מגמות של 

  

  .לחלוטין לא

וכי המשרד , משנכנס השר גלעד ארדן לתפקיד לפני כשנה נתבשרנו כי יש בדעתו לייעל את מערך האכיפה

ונה פורסם נוהל אכיפה חדש אמנם לאחר. ביבה ינהיג מדיניות של אפס סובלנות כלפי מזהמיםלהגנת הס

מגוון דרכים ב, אותו ביטא במלוא הכנות, הדרך ליישום רצונואולם לצערנו , של המשרד להגנת הסביבה

   . עוד ארוכה וקשה–מספר רב של הזדמנויות וב

 את 30אינו מצליח להדביק האכיפהפיקוח והמערך , למרות ההישגים המרשימים בתחום החקיקה

מחסור חמור מוכן , הכשלים נובעים מבעיות ניהול מערך האכיפה. ההתקדמות הזאת ונשאר הרחק מאחור

איגודי הערים לאיכות בתחומי סמכותם של בכוח אדם מקצועי במחוזות של המשרד להגנת הסביבה ו

כי המחדל מראה " שקט תעשייתי"ח "הדו. יתיבתעדר אכיפה סבי רבות כבר נכתב ונאמר על ה.הסביבה

  .המתמשך בתחום האכיפה מתחיל בכשל במנגנוני הפיקוח והבקרה

אם רק תוצאה אחת מתקבלת על חריגה מאחד , למשל. אפשר לבצע אכיפה-אי, כשאין איסוף נתונים שיטתי

הסתמך על ראיה אפשר ל-אי שכן ,אפשר לפתוח בהליכים-אי, כלומר על עברה לכאורה על החוק, התקנים

 באה לידי ביטוי בניהול רשלני של תיקי חקירה ובהמשך בהגשת כתבי הסדר-של אי" השיטה". אחת בלבד

כמו , התוצאה בסוף הדרך היא זיכויים של מעוולים סביבתיים במקום הרשעתם. אישום בלא ראיות מספקות

  .33וד ארוכה במיוחד ושורת הדוגמאות ע32 ותעשיות אלקטרוכימיות31במקרה של כרמל אולפינים

                                                 
30

  הרשעות של, מיעוט הרשעות, ניהול רשלני של תיקי חקירה, א במיעוט פתיחת תיקים נגד מזהמיםמתבטדבר  ה
   ריבוי הסדרי טיעון , )שנתיים בממוצע(שיהוי רב בהגשת כתבי אישום , קנסות נמוכים, קטנים יחסית מזהמים    
  .בפועל הפוטרים נושאי משרה מאחריות פלילית ומספר אפסי של עונשי מאסר    

31
   ,מ"בתי זיקוק לנפט בע' נ י"מ) 'ישלום ח (4128/04פ  " הכרעת הדין של השופט דניאל פיש בת

  . 8372) 1(2006של -תק    
32
   תתעשיות אלקטרוכימיו' י נ"מ) שלום עכו (4820/03פ "פסק הדין של השופט משה אלטר בת 
 ).17.1.10ניתן ביום (    

33
  , מועצה מקומית עילוט' המשרד להגנת הסביבה נ )'נצשלום ( 1638/07פ "דין בתהגם פסק , למשל 
 .פורסם בנבו, 29.6.09 מיום    
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  : בעניין כרמל אולפינים מתח השופט דניאל פיש ביקורת חריפה על התנהלותו של המשרד להגנת הסביבה 

  

להגן על הסביבה ובריאות הציבור ולאחרונה אף , תכלית קיומו של המשרד להגנת הסביבה הינה אחת"

המשרד להגנת הסביבה לא השכיל משך שנים ב.. .דאג המשרד לשינוי שמו על מנת להדגיש את ייעודו

המשרד להגנת הסביבה נכשל בהגנה על ועל כן . ..להפעיל את הסמכויות הייחודיות שניתנו בידיו

  ."הציבור

  

  לא מספק של החוקים יישום

 עשותמל נרתעות הןרשויות האכיפה למיניאולם מאז ועד היום , בימי קום המדינהכבר  ו חוקק מהחוקיםחלק

 מהווה חסם מרכזי  ובפרנסת העובדיםההחשש מפגיעה בהתפתחות התעשיי. הםבי בלא ואפקטישימוש מ

בריאות  משיקולים חשובים לא פחות כגון הגנת ובאופן פרדוכסלי מתעלם, בפני יישום החוקים הללו

   .הסביבה משאבי הגנתהגנת בריאות הציבור וכמובן , העובדים

  

 ואה, ו של האדם ובריאותו להגן על חייועדוות אלו נ כאשר סמכויייחודב, שימוש בסמכויות-אי: לסיכום

  .תושבי מדינת ישראל ובמשאבי הסביבהרה על החוק ופגיעה אנושה בעב

  

  

  2008-ט"התשס, חוק אוויר נקי 

  

החוק הסמיך את . תית עם זיהום האוויר הקשה הקיים בארץמיחוק מקיף ביותר שיאפשר התמודדות אזהו 

ורם המוביל הן מבחינת האחריות והן מבחינת הסמכויות במניעת מפגעי המשרד להגנת הסביבה להיות הג

הקובעת חובת יישום , החוק מבוסס על ההסדרה הנהוגה באירופה, בתחום התעשייה. זיהום אוויר

 ייכנס לתוקף אך הוא, אמנם מדובר בחוק מודרני מאוד ומתקדם.  BAT-ה ,זמינהמיטבית ה ההטכנולוגיה

ם יוחל באופן הדרגתי ויתחיל ברשימה מצומצמת מאוד של המפעלים המסוכנים  והיישו2011רק בתחילת 

  . ביותר

כך גם . התעשייההמשמעות היא שנצטרך להמתין עוד שנים רבות ליישום מלא ומקיף של החוק בכל ענפי 

  :34 להגנת הסביבה גלעד ארדןדבריו של השרמשתמע מ

 ממפעלי התעשייה המשמעותיים להצטייד בהיתר פליטה באופן הדרגתי 150- יחויבו כ2011החל משנת "

כאשר הסקטורים הראשונים הנדרשים להצטייד בהיתר הם , על פי הסקטורים השונים) 2015עד שנת (

ר כאש, המשרד שוקד בימים אלה על בניית התשתית ליישום החוק. תהמינרליתעשיית המתכת והתעשייה 

ת התשתית להגשת הבקשה להיתר פליטה וכן התשתית לערכי הסביבה יההתמקדות בשלב זה היא על בני

   ".השונים שהוגדרו בחוק ושאליהם צריכים המפעלים להתכוונן בבקשות להיתרי הפליטה

  

  

                                                 
34

 .2010אחדות התעשיינים בראשית שנת בכנס של הת  הדברים נאמרו 
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  2008-ח"התשס, ) סמכויות פקחים-אכיפה סביבתית(חוק הרשויות המקומיות 
  

 שיעברו הכשרה לפקחים של הרשויות המקומיות 35חוקים סביבתיים 17של ויות אכיפה מקנה סמכהחוק 

החוק .  של מינוי פקחיםחובהמדובר בסמכות , תושבים 20,000-ברשויות שבהן יש יותר מ. מיוחדת לכך

. הופך את הרשויות המקומיות לזרוע אכיפה עיקרית במערך האכיפה הכללי ומקנה להן סמכויות נרחבות

, שכן נקבע בו מנגנון כלכלי של קנסות, חוק תמריץ להפעלתו בידי הרשויות המקומיותחשוב לציין שיש ב

אולם היישום שלו טרם , 2010בתחילת כנס לתוקף רק נהחוק  .הרשויותשההכנסות מהם ייכנסו לקופת 

  .החל במרבית הרשויות

  

  2008-ח"התשס, )תיקוני חקיקה) (המזהם משלם(חוק הגנת הסביבה 
  

 חוקים סביבתיים בישראל תוך החמרת הענישה של הגורמים המזהמים 13המעדכן ומתקן זהו חוק רוחבי 

המבוסס על ,  החוק.רישיון על פינגנון גבייה גם מגורמים המזהמים  מנוסף על כך קובעו, בלא רישיון

 .נהלית ופלילית נגד מזהמיםִמ, נגנונים מתקדמים של ענישה כלכליתולל מכ, "המזהם משלם"העיקרון של 

לתמרץ מפעלים לעבור לטכנולוגיות נקיות ו, נים אלו אמורים להקל את עבודת האכיפה של הרשויותמנגנו

  . יותר

, ואף שהמנגנון זמין ופשוט ליישום,  מנהלייםאחד המנגנונים החשובים שנקבעו בחוק הוא הטלת עיצומים

  .המשרד להגנת הסביבה עדיין אינו עושה בו שימוש

  

  2009-ט"התשס, )עמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבורה(תקנות חופש המידע 

  

 נגרמות על ידיהאחת הבעיות המרכזיות כיום היא חוסר שקיפות בכל הנוגע למידע סביבתי ולהפרות חוק 

 רק שנה וחצי מאוחר - ובנוגע לחלק מהרשויות המקומיות 2010תקנות ייכנסו לתוקף באוגוסט ה .המזהמים

  .יותר

סעיף יהיה קשה מאוד ליישם את , זמין על גבי מחשב היום בידי הרשויות אינו נמצאדע הרוב המישמאחר 

משרד להגנת הסביבה וסביר להניח כי בעניין מידע הנמצא בלרבות , לתוקף התקנות ביום כניסת חוקלא 6

  .זמן רב תארך עברת המידע אל רשת האינטרנטעבודת ה

  

  

  

  

  

  

                                                 
35
   רעש גוןמניעת מפגעים כ, מחזור פסולת,  זיהום אוויר וקרינה,בין השאר מדובר בחוקים למניעת זיהום מים  
 .והגנה על החופים     
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  יכוםס
  

  שון של מערב הגלילח הרא"מסקנות והמלצות מהדו

, מידת התאמת התקנים ברישיונות העסק שלהם:  מפעלים ובית חולים אחד24ח זה מנתח נתונים על "דו

ומידת עמידתם בתקנים שנקבעו להם על ידי המשרד להגנת , שיטת המעקב ואיסוף המידע עליהם ברשויות

  .הסביבה

  מידת עמידה בתקנים

לעתים . תחום מניעת זיהום מיםאוויר וגם בתחום זיהום הגם ב חלק ניכר מהמפעלים אינו עומד בדרישות

או במסירת המידע לגורם , 36לעתים מדובר באופן ביצוע הדגימות, מדובר במפעלים החורגים מהתקן

. בתחום הפיקוח על זיהום אוויר רוב התקנים מיושנים ואינם תואמים את התנאים המקובלים. המפקח

המפעלים לא שילמו על הזיהום הסביבתי . יא גרימת זיהום סביבתיעמידה בתקנים ה-המשמעות של אי

רובם עדיין מתנהלים באותו אופן . גם אם הם ביצעו הליכים המשפרים את מידת עמידתם בתקן, שיצרו

חלקם מסרטנים וימשיכו לפגוע , חלק מהחומרים המזהמים הם חומרים שאִרתיים רעילים ביותר. מזהם

  .37ות לאחר ביצוע העברהבאוכלוסייה גם שנים ארוכ

  התאמת התקנים

התקנים למניעת . בתחום השפכים ראינו התאמה של התקנים ברישיונות העסק לדרישות המקובלות בעולם

משמעות הדבר היא . בחלק ניכר מהמפעלים, זיהום האוויר אינם מתאימים לדרישות המקובלות כיום בעולם

כך קבע גם השופט דניאל .  על חשבון בריאות הציבור,שהמפעלים מקבלים הטבות כלכליות מרחיקות לכת

  :מ" בעניין בתי זיקוק לנפט בע38פיש

-ברורים וחד, התקנת תקנים מחמירים-היה בכך גם מתן הטבה כספית מופלגת למפעל כיוון שאי... "

  ".התיר לו להחצין את עלויות הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותו על כלל הציבור, משמעיים
  

  ב הרשויות ונגישות הציבור למידעמעק

    היכולת שלוהדבר מקשה את, מעקב הרשויות מתנהל באופן רופף ובניגוד לתנאים ברישיון העסק •

לאזרח . 39ומונע איסוף שיטתי של מידע על כל מפעל אצל רשויות השלטון, הרשויות עצמן לפקח

 ברוב המקרים הוא יצטרך לפנות .אין לאן לפנות, לקבל מידע על מפעל הנמצא בקרבת מגוריו המבקש

  .40חלקי אם בכלל, להמתין לפחות חודשים אחדים עד לקבלת מידע, לכמה רשויות

 אחרות אינו מופיע במחשב או באתרירוב המידע הנמצא בידי המשרד להגנת הסביבה ובידי הרשויות ה •

  .האינטרנט שלהם

 ים ואינו מחזיק בחלקשהציב למפעלהמשרד להגנת הסביבה אינו עוקב אחר ביצוע תנאי רישיון העסק  •

 הליך משפטי, בעת הצורך, רכו לנהלעובדה זו מציבה מכשול ראשי בד. גדול מהמידע על מפעלים אלה

  .נגד מפעלים מזהמים

  

                                                 
36
 .מהבדיקות שקיבלנו נעשו באופן חלקי מאודחלק   

37
 .61 ודבעמ, רשימת המזהמים והשפעותיהם על הבריאות והסביבהראו נספח   

38
  , מ"בתי זיקוק לנפט בע' י נ"מ) שלום חיפה (4128/04פ  "ראו הכרעת הדין של השופט דניאל פיש בת 
 . לפסק הדין121בסעיף     

39
 .לרשויות הממחישה חוסר אחידות בכל הקשור לשיטת הדיווח של המפעלים, 59 ודבעמ ת דרישות ראו טבל

40
  .עומת התוצאות שהצלחנו לקבל שמשווה את הדרישות לביצוע בדיקות ל48 ודבעמ פירוט בדיקותת  ראו טבל
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  המלצות

  

  למשרד להגנת הסביבה וליחידות הסביבתיות

יש לשפר ,  הסביבהמכיוון שרוב החובות וסמכויות הפיקוח והאכיפה על התעשייה נתונות למשרד להגנת

, כדי למצות את כל הסמכויות שמקנה החקיקה, בהקדם את כל מערך הפיקוח וכן את ניהול האכיפה

  :ובפירוט. הוותיקה והחדשה

על המשרד להגדיל משמעותית את התקנים של המשרד להגנת הסביבה ולגייס כוח אדם מקצועי  •

מחויבותה של . מנגנוני הפיקוח והבקרה כדי שיוכלו ליישם את כל 41למחוזות וליחידות הסביבתיות

תושביה חייבת להיות קודמת בסדרי העדיפויות של המשרד לעומת כל בריאות ממשלת ישראל ל

  .פעילות אחרת

ולבצע את תהליך איסוף הראיות , עליו לשפר את נוהלי העבודה במנגנוני האכיפה של המשרד •

רך האכיפה להגיש כתבי אישום קרוב כדי שבהמשך הדרך יוכל מע, 42באופן מקיף ומקצועי יותר

כך יובטח ייעול ההליך הפלילי ויימנעו סחבת ופגיעה מתמשכת . ככל האפשר למועד ביצוע העברה

  . בסביבה

עליו להגדיר תכנית פיקוח ואכיפה בהתאם לקווים מנחים שנקבעו מראש ולפרסמה לרשויות  •

  .43ולציבור

 חלוקת התחומים ואזורי הפיקוח בין המחוז של ,עליו להגדיר נוהל מוסדר של תנאי איסוף המידע •

כדי , היחידות הסביבתיות האזוריות והרשויות המקומיות ויש לפרסמו, המשרד להגנת הסביבה

  .וגם הציבור ידע למי לפנות, שלכל מפעל יהיה ברור מי הוא הגורם המפקח עליו

 ברישיון העסק עם הגורמים המזהמים בכל הקשור לתנאים" משא ומתן"עליו להפסיק את ה •

 .ולהתאים את התנאים לסטנדרטים המקובלים

בדבר יישום , בתנאי רישיון העסק של כל מפעל, עליו להטיל על המפעלים חובת פרסום מידע •

  .ותוצאות דיגום תקופתי באתרי האינטרנט שלהם) BAT(טכנולוגיות מיטביות 

  

  לרשויות המקומיות

הקשור לפיקוח על מפעלי תעשייה בתחום הרשות על הרשות המקומית להיות מעורבת יותר בכל  •

  .44המקומית

-ח"התשס, ) סמכויות פקחים-אכיפה סביבתית (חוק הרשויות המקומיות עליה ליישם מיד את  •

2008 . 

בדבר יישום , בתנאי רישיון העסק של כל מפעל, עליה להטיל על המפעלים חובת פרסום מידע •

  . תקופתי באתרי האינטרנט שלהםותוצאות דיגום, )BAT(טכנולוגיות מיטביות 

                                                 
41

 .מסוכנים שפכים וחומרים, זיהום מים, ירוים כגון זיהום אומקצועיים בתחומעוד עובדים  ולשפר את מערך כוח אדם ב
42
 .מהשטח כגון דגימות וראיות מתושבים שנפגעו  איסוף מספר רב של ראיות 

43
    במגמה להגביר את השקיפות , פני הציבורלמדינות האיחוד האירופי נדרשות לחשוף את תכניות הפיקוח שלהן  
 .והבקרה הציבורית   
44
 . של המפעלים תוצאות הבדיקותאת כלמחזיקה  ו מאודחידה הסביבתית מעורבתז משגב הי"במוא, למשל 
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  למפעלים

. לא להמתין לדרישות מיוחדת בתקנותביוזמתם ו) BAT(על המפעלים ליישם טכנולוגיות מיטביות  •

אך יישום טכנולוגיות להפחתת זיהום הן כלכליות , בעולם כבר הוכח שאמנם מדובר בהשקעות

 .45לטווח ארוך

 מגוון כלולכלול בהן את , לפי הקבוע בחוק, םעליהם לערוך בדיקות תקופתיות בסביבת העובדי •

  .החומרים מתחום הרעלים המוחזקים במפעל ונמצאים בתהליך הייצור

ותוצאות דיגום תקופתי של המפעלים , )BAT(עליהם לפרסם מידע על ישום טכנולוגיות מיטביות  •

פיעות שעל פי רוב מו, הציבור אינו מאמין עוד לאמירות כלליות. באתרי האינטרנט שלהם

המפעלים נדרשים לגבות אמירות אלו ". מחויבות סביבתית וחברתית"כגון , בפרסומים של מפעלים

  .במידע אמין ובשקיפות מלאה

  

  לעובדים במפעלים

הם עלולים , אם בעבודתם משתמשים בחומרים רעילים: על העובדים במפעלים למנוע חשיפה •

עליהם להקפיד על .  בבגדים ובעור הגוףהחומרים הרעילים גם נספגים. להיפגע בנשימה ובמגע

  .להצטייד ולהשתמש בציוד מגן, הוראות בטיחות

 מגוון כלולכלול בהן את , עליהם לדרוש מהמעסיק בדיקות תקופתיות בסביבה בה הם עובדים •

 .החומרים מתחום הרעלים שִאתם הם באים במגע

  .עת דליפות של חומרים רעיליםעליהם לדרוש מהמעסיקים ליישם במפעל טכנולוגיות מיטביות למני •

יש לכלול . בדיקות דם תקופתיות לאיתור נוכחות רעלים במחזור הדם שלהם: עליהם ללכת להיבדק •

  .בבדיקה את מרבית החומרים שעמם הם באים במגע

  

  לציבור התושבים

 גם אזורי תעשייה –ולהיות ערני , על הציבור לאתר מידע על הנעשה בתחום התעשייה בסביבתו •

  .סוקה מטופחים ובעלי חזות ירוקה עלולים לכלול מפעלים מסוכניםותע

  .מהרשויות ומהמפעלים עצמם, עליו לבקש מידע נוסף על ההתנהלות הסביבתית של תעשיות •

  .נגד מפעלים מזהמים בסביבת המגורים שלהם, 46עליו לפעול לאכיפה אזרחית •

  

  לכנסת

שרד להגנת הסביבה של התנאים על הכנסת ליזום תיקון חקיקה להסדרת פרסום באתר המ •

 .47ברישיון העסק של המפעלים בנושאי שפכים
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 Corporate Responsibility -היא גישת ניהול עסקית עם מתודולוגיה מוסדרת,  אחריות תאגידית. 
46

  .עוץ והכוונהילקבלת יאלינו  ניתן לפנות 
47

 .בחוק אויר נקיכבר הוסדרה   חובת פרסום תנאים מיוחדים בתחום זיהום האוויר
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  נספחים
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   של המפעליםן   פירוט הבדיקות שנתקבלו לעומת הדרישות בתנאי הרישיו1' טבלה מס
  איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי=        איגוד המשרד להגנת הסביבה= המשרד

  אבן קיסר. 1
  

 תדירות  תקנים
בדיקות 
 נדרשת

הגורם אליו חייב 
  המפעל לדווח   

 1 ח"בדובלנו ובחנו יקפירוט הבדיקות  ש

   אוויר
  ארובת מסנן שקים 

 RTOארובת 

  
  אחת לשנה
 אחת לשנה

   2: 2006  המשרד
2007 :1    
 . המפעל מסר בדיקה אחת: 2008

  .לא התקבל: 2006-7  המשרד  ניטורים2 ניטור סביבתי   
-על מסר תוצאות ניטור מהמפ: 2008

19.11.08 
  שפכים 

 
  .לא התקבל: 2006-7  2יעמדו לעיון אחת לשנה

 המפעל מסר תוצאות בדיקה אחת   : 2008
  

  2000זוגלובק  . 2
  

  אוויר 
  דודי קיטור
 תנורי עישון

  
  אחת לשנה

 על פי 
 דרישה  

  
   2יעמדו לעיון 

    בדיקת פתע המשרד + ,   בדיקה אחת :2007
   בדיקת פתע  המשרד 1  :2008
   בדיקה אחת  : 2007

  +המשרד  כל חודשיים  שפכים
  איגוד ערים

   בדיקות2:  2006
   בדיקה1:   2007
  בדיקות2:   2008

  

  זוגלובק תשלובת נקניק  נהריה. 3
  

   אוויר 
 

אחת 
 לשנתיים

   בדיקה אחת: 2007    המשרד

  שפכים
 

 אחת 
 לחודשיים

  +המשרד 
  איגוד ערים

  קה אחתבדי: 2006
     בדיקות8   :2007
  בדיקות11: 2008

  

  זוגלובק  משחטה. 4
  

   אוויר
 

אחת 
 לשנתיים

   בדיקה אחת: 2007   המשרד 

 אחת  שפכים 
 לחודשיים

  +המשרד 
  איגוד ערים

   בדיקות3:  2007 
  בדיקות2:  2008 

  

  מ"קליל תעשיות בע. 5
  

      אוויר
  תנור חימום 

  פליטה מתא איוד
  סקרבר חומצות 

 תא שריפה 

  
  אחת

  לשנתיים
  

 אחת לשנה

  
עיריית + משרדה

  כרמיאל
  

  
  
  
  

  .בדיקה אחת: 2007
  שפכים 

 שבמוצא במיכל הדיגום
קדם הטיפול למערכת 

  הביוב העירונית
 כלל שפכי בנקודת חיבור

  המפעל
 אגירת התמלחת במיכל

 לים

אחת 
  שלושהל

  חודשים 
  

 שהשלולאחת 
חודשים דיגום 

  מורכב
י ההיתר "עפ
 ה ליםהזרמל

צינור דיגום : בדיקה  ממקור  אחד : 2007  2יעמדו לעיון
 לאחר טיפול 

                                                 

 
1
  .2008-9 שניםבפועל התקבלו גם ל, 2006-7 משנים בדיקותלקבלת הגשנו בקשות  

2
 י התנאים שנקבעו לו"הכוונה היא שהמפעל אינו נדרש לדווח על תוצאות הבדיקות התקופתיות שהוא עושה עפ  

  .לעיון לפי דרישת נותן האישור, לתקופת זמן, אלא להעמיד את הבדיקות, גורםשום ל
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  דלתא טכסטיל חטיבת בדים. 6

  תקנים
 

 תדירות 
בדיקות 
 נדרשת

הגורם אליו חייב 
  המפעל לדווח   

  ח"דולנו ובחנו ביבקפירוט הבדיקות  ש

  אוויר
  דודי קיטור

  חימום שמן תרמי
 ארובת מפוח

  
  אחת 

  לשנתיים
 

 יאפשר המפעל
למשרד לערוך 

  בדיקות

  
  

  בדיקה אחת: 2006
  בדיקה אחת: 2007

  שפכים
 

  כל חודש
 

  איגוד ערים
  

   בדיקות 9: 2006
  בדיקות8: 2007

  

  טבעול. 7
  

  אוויר
  דודי קיטור
 מטגנות

  
אחת 

 לשנתיים

  
  משרד

  בדיקה אחת חלקית: 2006
  בדיקה אחת חלקית: 2007
המפעל מסר תוצאות בדיקה בארובה : 2008

  .3 ו 2טגנת מ
  שפכים

  
 

אחת 
 שלושהל

 חודשים

  
  +המשרד  

  איגוד ערים

   בדיקות3המפעל מסר תוצאות : 2007
   בדיקות4המפעל מסר תוצאות : 2008
 . בדיקות3המפעל מסר תוצאות : 2009

  

  טרילידור. 8
  

על פי  אוויר
 דרישה

המפעל מסר ריכוז תוצאות בדיקת :  2007   2יעמדו לעיון
  ארובה

  שפכים
  
  
 

  
   אחת לשנה

מעבדה (
 )מוסמכת

  
  2יעמדו לעיון

  .  המפעל מסר ריכוז תוצאות חריגה : 2006
 2בנוסף  המפעל מסר ,  בדיקות2:  2007

 דיווחים  על בדיקות 2, חריגה  תוצאות  ריכוז
תוצאות מעבדה   2פתע שאינן חורגות  ו 

  . שלמות
המפעל מסר מכתב ממפקח עיריית : 2008

לא ברור , ללא חריגהדגימות   4כרמיאל על 
 .    אם  מורכבות

  

  מ"כרמוכרום בע. 9
  

  אוויר
 סקר מצאי פליטה

  .בדיקה אחת: 2007  2יעמדו לעיון צויןלא 

  בדיקה  אחת : 2006  2יעמדו לעיון  3  שפכים
  

  מילוטל. 10
  

  שפכים
,  חיבור לביוב עירוני

עמידה בתקני הזרמת 
שפכים תעשייתיים לביוב 

 . עירוני

פעמיים 
 בשנה

  . בדיקה אחת:  2007  איגוד ערים

  

  סלריס. 11
  

אין חובת  אוויר 
 4בדיקה 

  .בדיקה אחת: 2006  4        

  שפכים
 

 .המפעל מסר בדיקה: 2006  2יעמדו לעיון אחת לשנה 

  

                                                 
לא ידוע לנו אם נקבעו . ום קולחים טרם כניסה למתקן טיפול בלבדי התנאים שקיבלנו יש חובה לעשות דיג"עפ 3

  .תנאים יותר מאוחרים
4
 חודשים אחרי קביעת התנאים לצורך קביעת 3הוא נדרש לבצע דיגום ארובות , 2005בתנאים של המפעל מ   

  .לא נמסרו לעמותה תנאים יותר מאוחרים. תדירות דיגום לאחר מכן
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  פרופאל. 12
  

 תדירות  תקנים
בדיקות 
 נדרשת

הגורם אליו חייב 
  המפעל לדווח   

 ח"בדובלנו ובחנו יקפירוט הבדיקות  ש

  אוויר 
  תנורי התכה

  
   תנורי הומוגניזציה וחימום

  אחת לשנה
  

אחת 
 לשנתיים

  
  +המשרד  

  איגוד ערים
  

  
  .בדיקה אחת: 2006
  .בדיקה אחת:2007

  שפכים
   לביוביםיטריסנשפכים 
תעשייתיים  שפכים

 למיכל אגירה

  
אחת  

לשלושה 
 חודשים

  
  2יועמדו לעיון

  בדיקה אחת: 2006
  בדיקות2: 2007

  

  מ"ורס הגליל בעקול. 13
  

  אוויר
 מתקן סינון

אין חובת 
 בדיקה

  בדיקה אחת: 2006  5על פי דרישה
  .המפעל מסר בדיקה נוספת:  2006

מדי שלושה  שפכים
חודשים 
 במיכל
  .הדיגום

אחת לחצי 
  שנה

דגימה יומית 
 מורכבת

  המפעל  מסר בדיקה אחת: 2005  2יועמדו לעיון
   בדיקות4המפעל מסר : 2007
   בדיקות3סר המפעל מ: 2008
 . המפעל מסר בדיקה אחת: 2009

  

  מ"דימר  בע. 14
  

  שפכים
  

פעמיים 
 בשנה 

  בדיקה אחת: 2006   המשרד
  בדיקה אחת: 2007
   בדיקות6: 2008
  .המפעל מסר בדיקה אחת:  2009

  

  מ"בן שמעון פלוריש בע. 15
  

    
 שפכים

פעמיים 
 בשנה

  בדיקה אחת: 2006  2יועמדו לעיון
   בדיקות3: 2007
  .בדיקה אחת: 2008

  

  מ"נוגה הנדסה בע. 16
  

    שפכים
  מוצא מתקן קדם טיפול
דגימת שפכים מורכבת 

 .במוצא כללי

פעם בשנה 
 לפחות

   בדיקות2: 2008  איגוד ערים
  .המפעל מסר בדיקה אחת: 2009

  

  מ"מצברי תעשייה לישראל בע. 17
  

אין חובת  אוויר
 בדיקה

  .אחתהמפעל מסר בדיקה : 2009  5 על פי דרישה 

אחת לחצי  שפכים
 שנה

   בדיקות2: 2006  2יועמדו לעיון
  בדיקות2: 2007

  
  

                                                 
5
  י דרישת המשרד להגנת עה חובה לבצע דיגום ארובות רק לפנקב. יגום בארובותתדירות ד/לא נקבעה חובת  

  .הסביבה   
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  מ" אבן וסיד בעמחצבת. 18
  

 תדירות  תקנים
בדיקות 
 נדרשת

הגורם אליו חייב 
  המפעל לדווח   

  ח"בדובלנו ובחנו יקפירוט הבדיקות  ש

  ניטור אבק
  אבק שוקע

  
  

 אבק מרחף

  
אחת 

  לשנתיים 
  

אחת 
 לשנתיים

   
  2דו לעיוןיועמ

    
  אבק שוקע : 2007 ויוני 2007 מאי 

  
  

   שעות 3אבק מרחף : 2007 ויוני 2007מאי 
   שעות 24אבק מרחף  : 2007 ויוני 2007מאי 

  

  מ"נופת דגן בע. 19
  

  שפכים
 דיגום מורכב

אחת 
 לחודשיים

  +המשרד 
   איגוד ערים 

  בדיקות2: 2006

  

  מ"וארגוס בע-אגמו. 20
  

  שפכים
מוצא דיגום מורכב ב

 הכללי

  
אחת 

 שלושהל
 חודשים

   בדיקות3: 2006 : זרם מערבי  המשרד 
   בדיקות4: 2007                  
   בדיקות4: 2008                  
   בדיקות3: 2006:  זרם מזרחי

   בדיקות3: 2007                  
   בדיקות4: 2008                  

  .בדיקה אחת: 2009:        אקראי
, 5, 3'  בדיקות של מס3: 2008: בטיות אמ
6+7  , 

  

  סידב מעגלים מודפסים. 21
  

  שפכים
דיגום מורכב במוצא 

  הכללי
  
  

 דיגום אקראי

2006   - 6 
  בדיקות
2007,8- 
אחת  

לשלושה 
  חודשים 

אחת לחצי 
 שנה

   בדיקות6:  2006  2יועמדו לעיון
   בדיקות7: 2007
   בדיקות8: 2008

  
  

   בדיקות2: 2007
  בדיקות4: 2008

  

  פטרוס. 22
  

  בדיקה אחת:  2005   -       -      6 תנאיםאין 
 .בדיקה אחת:   2008

  

  מ"שמר מתכת בע. 23
  

 אחת  אוויר 
 לשנתיים

-1המפעל מסר בדיקות  ארובה סטים : 2007    משרד
3.  

  בדיקה אחת:  2007     2יעמדו לעיון  אחת לשנה שפכים
 .בדיקה אחת: 2008  

 של איגוד ערים גליל  בדיקות קרקע: 2006      קרקע
  מערבי

  
  
  
  
  
  

                                                 
6
  )Cמפעל מסוג (למפעל אין תנאים ברישיון עסק   
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  מ"תדביק בע. 24
  

 תדירות  תקנים
בדיקות 
 נדרשת

הגורם אליו 
חייב 

המפעל 
  לדווח   

  ח"בדובלנו ובחנו יקפירוט הבדיקות  ש

אחת  אוויר 
 לשנתיים

  -----   המשרד

  בדיקה אחת: 2007  2יעמדו לעיון אחת לשנה שפכים
  .בדיקה אחת: 2008
 . בדיקה אחת:2009

  
  הבית חולים נהרי. 25

  

  אוויר
 

  .בית החולים מסר רק מכתב נלווה:2009  המשרד אחת לשנה

  . בדיקות9:  2007  המשרד אחת לשנה שפכים
  . בדיקה אחת:  2008
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       אחוזי החריגות מהתקן המותר בכל הבדיקות2' טבלה מס
  

  תוצאות בדיקה  פרטי הבדיקה

  
שם 
  המפעל

  סוג הבדיקה
  אוויר-)א(
  שפכים-)ש(

  מיקום הבדיקה
נקודת בדיקה -)נ(
בדיקה  . מס-)מ(
   סוג ארובה-)ס(

תאריך 
  הבדיקה

  תוצאות
  ת"מק/ג"מ

  תקן

אחוז 
  החריגה

  1) מ(
  323  84.6    2 )ס( 

   2) מ(
  )א(  384  96.9    2) ס( 

TVOC   AS   
C 1  

  3) מ(
    2 )ס( 

227.9.06  

41.9  

20  

109.5  

  RTO  26.2  31  )ס(

  TOC  )א(  10.5  22.1  שקים   2 )ס(

  שקים   3 )ס(

20.11.08  

28.4  

20  

42  

1  
אבן 
  קיסר

  3 )נ(   מיקרון40  )א(
דיגום 
  6.3  0.3  0.319  20.11.08  סביבתי

                

  236  168    1 )מ(

  196  148    2 )מ(

    3 )מ(

220.6.07  

137  174  

  66  83    2 )מ(

  קיטור  3 )ס(
23.6.082 

108  116  

  חלקיקים  )א(

    28.10.07  167.9  

50  

325  

  37.5  450  619  28.10.07  קיטור  2 )ס(  NOX  )א(

    כלורידים  )ש(
דוגם 
  38  430  600  12.7.06  אוטומטי

  
דיגום 
כ/מורכב
  לל

135  35  

  שומנים  )ש(

  

דיגום 
/מורכב
אחרי 
  ןמתק

9.4.08  

130  

100  

30  

2  
זוגלובק 
2000  

    נתרן  )ש(
דוגם 
  113  230  490  12.7.06  אוטומטי

                

דודי   )ס(  NOX  )א(
  33.8  450  602.5  18.4.07  קיטור

  )ש(
כלל 
  מוצקים

  
כלל 
  46  1000  1460  26.10.06  שפכים

דיגום 
  מורכב

כלל 
  24.6  250  332  26.10.06  שפכים

"  
כלל 
  )ש(  1280  100  1380  18.9.07  שפכים

שמנים 
  ושומנים

"  "  7.4.08  355  100  255  
  55  100  155  6.5.08  "    שומנים  )ש(

  COD  )ש(
דיגום 
  מורכב

כלל 
  17.5  2000  2350  26.10.06  שפכים

  כלורידים  )ש(
דיגום 
  מורכב

כלל 
  17.4  430  505  7.4.08  שפכים

20.2.07  235  230  2.1  

3  

זוגלובק 
תשלובת 
נקניק 
  נהריה

  נתרן  )ש(
דיגום 
  מורכב

כלל 
  21.7  230  280  4.7.07  שפכים

  

                                                 

 
1

  .סוג הארובה נמחק בתוצאות.  3 או 2, 1ארובת פילטר שקים 
 
  .המשרד להגנת הסביבהשל בדיקות פתע 2
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  תוצאות בדיקה  פרטי הבדיקה

  
שם 
  המפעל

  סוג הבדיקה
  אוויר-)א(
  שפכים-)ש(

  מיקום הבדיקה
נקודת בדיקה -)נ(
בדיקה  . מס-)מ(
   סוג ארובה-)ס(

תאריך 
  הבדיקה

  תוצאות
  ת"מק/ג"מ

  תקן

אחוז 
  החריגה

  60.8  50  80.4  21.3.07  1יטור ק  )ס(  חלקיקים  )א(
  18  450  531  21.3.07  2קיטור   )ס(  NO2  )א(

  )ש(
סולפידים 
  מומסים

דיגום 
  מורכב

כלל 
  2300  0.1  2.4  7.2.07  שפכים

  
דוגם 
     3353  5.6.08  אוטומטי

  )נ(
2 , 

כניסה 
  למאגר

22.7.07  635  
430 

4 
47  

דיגום 
  715  9.8.07    מורכב

430 
4  

66.2  

  כלורידים  )ש(

  
כלל 
  40.6  430  605  16.8.07  שפכים

  
דוגם 
     3256  5.6.08  אוטומטי

דיגום 
  82.6  230  420  9.8.07    מורכב

  
כלל 
  132  230  535  15.8.07  שפכים

  נתרן  )ש(

  
כלל 
  58  230  365  16.8.07  שפכים

דיגום 
  170  100  270  9.8.07    מורכב

  
כלל 
  שומנים  )ש(  220  100  320  15.8.07  שפכים

  
כלל 
  215  100  315  16.8.07  שפכים

4  
זוגלובק 
  משחטה

    CODכללי   )ש(
כלל 
  16  2000  2320  16.8.07  שפכים

                
30.1.07  116 190 
5.3.07  63  58  

27.3.07  242  505  
הזרמה   )נ(  Tss  )ש(

  לים

11.4.07 116  

40  

190  

28.5.06  9.6  860  

29.5.06  4  300  

30.5.06  12  1100  

31.5.06  17.6  1660  

4.9.06  25  2400  

16.11.06  20  1900  

13.12.06  14  1300  

30.1.07  10  900  

5.3.07  4.6  360  

27.3.07  2.4  140  

11.4.07  11.2  1020  

5.6.07  5.5  450  

19.6.07  28  2700  

25.6.07  9.7  870  

6  

דלתא  
טכסטיל 
חטיבת 
  הבדים

הזרמה   )נ(  סולפידים  )ש(
  לים

10.7.07  6.6  

1  

560  

                                                 
3

  . המתריע על חריגות19.8.08מה , ית שלומיבהסתמך על מכתב מאיגוד ערים למועצה מקומ
  . מכיוון שלא ידוע ריכוז מליחות מי הרשת חושבה החריגה על פי אחוז מליחות מי רשת הגבוה ביותר4
  .כלומר הערכה מקלה לטובת המפעל 
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  תוצאות בדיקה  פרטי הבדיקה

  
שם 
  המפעל

  סוג הבדיקה
  אוויר-)א(
  שפכים-)ש(

  מיקום הבדיקה
נקודת בדיקה -)נ(
בדיקה  . מס-)מ(
  סוג ארובה -)ס(

תאריך 
  הבדיקה

  תוצאות
  ת"מק/ג"מ

  תקן

אחוז 
  החריגה

25.4.06  13  63  

28.5.06  25  213  

29.5.06  19  8  

30.5.06  17  112.5  

31.5.06  19  138  

  )ש(

שמנים 
ושומנים 
  כללי

  )נ(
הזרמה 
  לים

5.3.07  23  

8  

188  

5.3.07  137  128  

  )נ(  ותעכיר  )ש(  51.6  91  5.6.07
הזרמה 
  לים

10.7.07  94.6  

60  

57.6  

25.4.06  4.9  145  

28.5.06  2.4  20  

29.5.06  3  50  

30.5.06  4.4  120  

31.5.06  3.5  75  

13.12.06  10.2  410  

  )ש(
שמן מינרלי 

FTIR  
  )נ(

הזרמה 
  לים

25.4.06  10  

2  

400  

30.1.07  216  620  

  )נ(  Pזרחן  כ   )ש(  526  188  27.3.07
הזרמה 
  לים

10.7.07  72.5  

  
30  
  141  

28.5.06  322  29  

  )נ(  ב"צח  )ש(  40  350  31.5.06
הזרמה 
  לים

4.10.06  313  

250  

25  

30.1.07  420  90  

6  

דלתא  
טכסטיל 
חטיבת 
 - הבדים
  המשך

  )נ(  TOC  )ש(
הזרמה 
  246  5.6.07  לים

220  
11.8  

                
  150  125.3  19.1.06   קיטור4

  )ס(  חלקיקים  )א( 280 190.2  4.7.06
   קיטור5

7.6.07  115.7 

50  

131 
  32  594.6  19.1.06   קיטור4
 44 650.6  4.7.06   קיטור5
 66 747.1  11.1.07   קיטור4

  טבעול  7

  )ס(  NOX  )א(

 540.5  7.6.07   קיטור5

450  

20 

                  

    30.10.06  491  206  

    7.5.07  511 219 

  
ציאה י

 4.3 167  19.6.07  מהמפעל
  נתרן  )ש(

  
יציאה 
 397  6.11.07  מהמפעל

160  

148 

    30.10.06  71  136  
  )ש(

כלל 
מוצקים 
 78  7.5.07      מרחפים

300  
160 

    רוםכ  )ש(
יציאה 
  0.6  19.6.07  מהמפעל

0.5 
  כללי

20  

  טרילידור  8

  )ס(  CO  )א(

ארובת 
מ "גפ

חימום 
האמבטי

  ה

6.9.07  5277.1  170  3004  



 

 56 

 
  תוצאות בדיקה  פרטי הבדיקה

  
שם 
  המפעל

  סוג הבדיקה
  אוויר-)א(
  שפכים-)ש(

  מיקום הבדיקה
נקודת בדיקה -)נ(
בדיקה  . מס-)מ(
   סוג ארובה-)ס(

תאריך 
  קההבדי

  תוצאות
  ת"מק/ג"מ

  תקן

אחוז 
  החריגה

  )ש(
מוצקים 
  מרחפים

    
7.11.07  

)12:00(  
5335  1000  433  

  )ש(
שמנים 
  ושומנים

    
7.11.07  

)12:00(  
118  100  18  10  

מילוטל 
ירקות 
  מוקפאים

      הגבה  )ש(
7.11.07  

)12:00(  
5.2  6-9  

'  יח0.8
PH  

                

  אוויר  )א(  סלריס  11
  דיכלורומתן

  71900  20  14,416  30.3.06    2 )ס(

                  

דיוקסינים   )א(  פרופאל  12
  ופורנים

    8.2.07  
0.84   
מיקרו 

  שעה/גרם

0.25  
מיקרו 
/גרם
  שעה

236  

                    

  )ש(

Tss 
מוצקים 
  Xמרחפים 

דיגום 
  מורכב

אחרי 
מתקן 
  טיפול

17.10.06  145  30  383  

    3.3.08  25.7  1613  
  בורון  )ש(

  
אחרי 
מתקן 

  פולטי
23.4.07  1.9  

1.5  
26  

14.5.08  1207  141  
      כלורידים  )ש(

3.3.08  1000  
500  

100  

3.3.08  70  250  

      שמן מינרלי  )ש(  75  35  14.5.08

23.6.08  32  

20  

60  

3.3.08  40.2  570  
      פלואוריד  )ש(

14.5.08  7.6  
6  

26  

14.5.08  709  208  
      נתרן  )ש(

3.3.08  593  
230  

157  

  דימר  14

  )ש(

Tss 
מוצקים 
  מרחפים

  
  
  

כלל 
  196  1000  2960  22.6.08  שפכים

                    

23.9.07  10370  418  

     COD  )ש(  764  17290  16.7.07

12.6.07  11520  

2000  

476  

  )ש(
מוצקים 
  מרחפים

    12.6.07  3092  1000  209  

  415 5430  2215  23.9.07      ידיםכלור  )ש(

23.9.07  971  322  

15  
בן שמעון 
  פלוריש

      נתרן  )ש(
16.7.07  819  

2305   
256  

  
  

                                                 

 
  . מכיוון שלא ידוע ריכוז מליחות מי הרשת חושבה החריגה על פי אחוז מליחות מי רשת הגבוה ביותר5
  .מר הערכה מקלה לטובת המפעלכלו  
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  תוצאות בדיקה  פרטי הבדיקה

  
שם 
  המפעל

  סוג הבדיקה
  אוויר-)א(
  שפכים-)ש(

  מיקום הבדיקה
נקודת בדיקה -)נ(
בדיקה  . מס-)מ(
   סוג ארובה-)ס(

תאריך 
  הבדיקה

  תוצאות
  ת"מק/ג"מ

  תקן

אחוז 
  החריגה

  )א(
  חלקיקים
Total 
dust 

  )ס(

ארובת 
יניקה 
מחדר 
  צבע

24.6.09  11.3  0.5  2160  

    כרום  )ש(
סריקת 
  315  0.6  2.49  2.1.06  מתכות

  1860  1  19.6  2.1.06  "    נחושת  )ש(
  1140  1  12.4  2.1.06  "    מנגן  )ש(
  156  0.5  1.28  2.1.06  "    ניקל  )ש(
  1900  0.5  10  2.1.06  "    תעופר  )ש(
  330  3  12.9  2.1.06  "    אבץ  )ש(
  50  20  30  2.1.06      שמן מינרלי  )ש(

17  
מצברי 
  ישראל

    כספית  )ש(
סריקת 
  19200  0.05  9.67  27.2.07  מתכות

                

אבק מרחף   )א(
  ' ש3

  4) מ(
משגב 
  3  0.3  0.310  15.5.07  מרכז

אבק מרחף   )א(
  ' ש24

  1) מ(
 משגב
  18  8.5  0.2  0.217  3.6.06  מרכז

מחצבת 
  אבן וסיד

  אבק שוקע  )א(
ניטור 
  סביבתי

מרכז  
  29  20  25.974  2007יוני   ספורט

                  

7.3.06  2900  45  
 COD  )ש(

תוצאות 
דגימות 
  אמבטיות

  
5.10.06  2700  

2000  
35  

7.3.06  251190  7000  
  )ש(

כלל 
מוצקים 
  מומסים

תוצאות 
דגימות 
  אמבטיות

  
5.10.06  157355  

3500  
4400  

7.3.06  105818  24500  
  כלורידים  )ש(

תוצאות 
דגימות 
  אמבטיות

  
5.10.06  94940  

430  
21900  

7.3.06  59569.2  25700  

19  
חברת 
  נופת דגן

  נתרן  )ש(
תוצאות 
דגימות 
  אמבטיות

  
5.10.06  48260  

230  
20800  

                    

    לישמן מינר  )ש(
זרם 
  160  10  26  26.4.06  מזרחי

  מורכב  כרום  )ש(
זרם 
  20  0.5  0.6  30.6.08  מערבי

    ניקל  )ש(
זרם 
 20  0.5  0.6  30.4.07  מערבי

    כלורידים  )ש(
זרם 
  80.9 6430  778  29.10.06  מערבי

20  
אגמו 
  ורגוס

  )ש(
מוצקים 
  מרחפים

  30  30  39  25.5.09    אקראי

                    

אחרי   מורכב
 37  1.37  6.11.06  מתקן

7.2.07  3  200  21  
סידב 
מעגלים 
  מודפסים

 חושתנ  )ש(
אחרי   אקראי

  3.26  7.11.07  מתקן

1  

226  

                    

17.11.08  0.15  200 
    כסף  )ש(  תדביק  24

דוגם 
  0.3  9.11.09  אוטומטי

0.05  
500  

                                                 
6
  . מכיוון שלא ידוע ריכוז מליחות מי הרשת חושבה החריגה על פי אחוז מליחות מי רשת הגבוה ביותר  

  .כלומר הערכה מקלה לטובת המפעל   
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  תוצאות בדיקה  פרטי הבדיקה

  
שם 
  המפעל

  סוג הבדיקה
  ווירא-)א(
  שפכים-)ש(

  מיקום הבדיקה
נקודת בדיקה -)נ(
בדיקה  . מס-)מ(
   סוג ארובה-)ס(

תאריך 
  הבדיקה

  תוצאות
  ת"מק/ג"מ

  תקן

אחוז 
  החריגה

    כלורידים  )ש(
כלל 
 162  266  697  19.12.07  שפכים

    נתרן  )ש(
כלל 
  392  19.12.07  שפכים

130+
31  

143 

  )ש(
מוצקים 
  מרחפים

  
כלל 
 שפכים
  מורכב

14.1.08  421  30  1303 
25  

ח "ביה
  נהריה

    נתרן  )ש(
כלל 
 שפכים
  מורכב

14.1.08  325  230  41 

  
 
  

  י חוק חופש המידע"ת הרשויות המקומיות לבקשות עפותגוב      3' טבלה מס

  

  תגובה  1מספר מפעלים  רשות מקומית

מועצה אזורית 
  מטה אשר

פון  חודשים של שיחות טלשמונהאחרי .  לא זכתה לתגובהבקשהה  22
 שתוצאות ונמסרעסק שיונות י תנאי רעמותהיות הועברו להתכתבוו

  . איגוד ערים גליל מערבירשות  בותנמצאבדיקות 

מועצה אזורית 
  מעלה יוסף

ולאחר , בהמשך . מידע חלקי על מפעל אחדלאחר חודשיים נמסר  5
     . נוסף נמסר מידע חלקי,מאמצים רבים

  מעלותעיריית 
  

 עם עובדי שיחות טלפוניות. שה כל תגובה לבקמסרה לא נתחילהב  5
לאחר .  חוק חופש המידעבעניין ת מוחלטבורותהמועצה העלו 

ץ כשמונה חודשים של טלפונים והתכתבויות נתקבל מכתב מהיוע
לפיו העירייה מסרבת למסור כל מידע ו של העירייה המשפטי

  .   שהוא

מועצה אזורית 
  משגב
  

 מלאה בתנאי החוק עמידההמועצה עמדה . מיידיתהייתה תגובה ה  6
המחלקה  שהיה ברשות כל המידענמסר . מועדים הקבועים בובו

  .  הסביבתית במועצה

  היעיריית נהר
  

אחרי כשנה של .  הועברו תנאים לרישיון עסק בלבדתחילהב  4
בדיקות שפכים של   מהנדס העירייה שלחטלפונים והתכתבויות

  . המפעלים

  כרמיאל עיריית 
  

אחרי .  למסור כל מידעסירוב מוחלט הייתההתשובה הראשונית   34
 14שמות שנה של התכתבויות שלחנו רשימה מצומצמת של 

  . נמסר מידע חלקילאחר מכןוחצי שנה , מפעלים

  עכועיריית 
  

צת לאחר מכן ניתנה תשובה מהיוע.  כל תגובהניתנה לא תחילהב  14
לאחר התכתבויות במשך כחצי .  המסרבת למסור מידעהמשפטית

נמסר כי .  של חלק קטן מהמפעליםתרישיונומסרו רק תנאי שנה נ
 . בידיהםנמצא אינויתר המידע 

מועצה מקומית 
  שלומי
  

  רבותאחרי התכתבויות ופניות.  כל תגובהניתנה לא תחילהב  7
  . נמסר מידע חלקי

 

 

  

                                                 
  .על פי חוק חופש המידע,  שעליהם נתבקשה הרשות לשלוח מידע 1
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  השוואה של הדרישות מהמפעלים בכל הקשור לדיווח על בדיקות תקופתיות    4 'טבלה מס
  

  ... לאווירמסירת תוצאות   ...מסירת תוצאות שפכים ל

  שם מפעל  'מס
  1עיון

איגוד 
  ערים

המשרד 
לאיכות 
  הסביבה

   1עיון
איגוד 
  ערים

המשרד 
לאיכות 
  הסביבה

אין 
חובת 
  בדיקה
  

  +  אבן קיסר  1
  
  

      +    

2  
זוגלובק 
2000  

  +  +  +        

3  
זוגלובק 
  נהריה

  +  +      +    

4  
זוגלובק 
  משחטה

  +  +      +    

5  
קליל 
  2תעשיות

+          +    

6  
דלתא 
  3טכסטיל

  +            

7  
חברת 
  טבעול

  +  +      +    

  +  טרילידור  8
  
  

  +       

  +  כרומוכרום  9
  
  

  +       

10  
מילוטל 
  ירקות

  +           +  

  +  סלריס  11
  
  

         +4  

  +  פרופאל  12
  
  

    +  +    

13  
קולורס 
  הגליל

+             +5
 

    דימר  14
  
  

+        + 

15  
בן שמעון 
  פלוריש

+            + 

16  
נוגה 
  הנדסה

  +          + 

17  
מצברי 
  ישראל

+             +5  

18  
מחצבת 
  6אבן וסיד

       +7        

                                                 
 , התנאים שנקבעו לול פי ע,בדיקות התקופתיות שהוא עושה הכוונה היא שהמפעל אינו נדרש לדווח על תוצאות ה1

 .  לעיון לפי דרישת נותן האישור,  שניםשלוש של עד הלתקופ,אלא להעמיד את הבדיקות,  גורםשוםל
 . המפעל נדרש למסור תוצאות פליטת אוויר גם למחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל2
  .ת הסביבה לערוך דגימות אווירהגנל יאפשר למשרד לבעל המפע, עסק לפי נוסח התנאים לרישיון 3
 קביעת לצורך , התנאיםקביעת חודשים אחרי שלושה הוא נדרש לבצע דיגום ארובות 2005-בתנאים של המפעל מ 4

 . יותר לעמותה תנאים מאוחרים ולא נמסר. לאחר מכן שתידרש ממנותדירות דיגום 
עה חובה לבצע דיגום ארובות רק לפי דרישת המשרד להגנת נקב. תדירות דיגום בארובות/ לא נקבעה חובת5

 .הסביבה
 . בתנאים לרישיון עסק אין חובה לעשות בדיקות שפכים6
 .אין חובת דיגום אוויר. ניטור אבק בלבד 7
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  ... לאווירמסירת תוצאות   ...מסירת תוצאות שפכים ל

  שם מפעל  'מס
  1עיון

איגוד 
  ערים

המשרד 
לאיכות 
  הסביבה

   1עיון
איגוד 
  ערים

המשרד 
לאיכות 
  הסביבה

אין 
חובת 
  בדיקה

  נופת דגן  19
  
  

+  +        + 

20  
אגמו 
  ורגוס

    +        + 

21  
סידב 
מעגלים 
  מודפסים

+            + 

  פטרוס  22
  
  

           +8
 

23  
שמר 
  מתכות

+          +   

24  
תדביק 

 מ"בע
+          +   

25  
בית חולים 
  נהריה

    +      +    

 

 

                                                 
 ).Cסיווג (  למפעל אין תנאים ברישיון עסק 8
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  1רשימת המזהמים והשפעותיהם על הבריאות והסביבה
  
  

  )Zinc, Z(אבץ 
ת הגוף אך כמויות עודפות ממנו משפיעות על המערכות בגוף עד כדי  חיוני לפעולומינרלהאבץ הוא 

רמות ל חשיפה.  והתייבשות2הנוירופתי, עייפות, שלשולים, הקאות, הרעלת אבץ שגורמת לבחילות
 תשינוי במאזן הברזל והנחושו פיגור בגדילה, אנמיה:  לגרום להשפעה ארוכת טווחה יכולקביעותגבוהות ב

  ."טוב" הכולסטרולה HDL  ורמות נמוכות של" רע" הכולסטרול ה–LDL  לרמות גבוהות ש, בגוף
  

  )Suspended Particulate Matter [SPM]/ total suspended solids [TSS] (שוקע/מרחף אבק
 ולתגובה שלכאבי רא, ליחה מוגברתל, קשיי נשימהל, גורם לנזק בדרכי הנשימהשוקע /אבק מרחף

  .מהאוכלוסייה אלרגית אצל חלק
  . מיקרון30מעל שגודלו כל מה : שוקעאבק . משפיע על מידת היותו מרחף או שוקעגודל החלקיקים 

 מקוטר שערה 1/16-חלקיקים נשימים שגודלם כ – ] מיקרון10-פחות משקוטרו , PM10[  אבק מרחף
  .אנושית

ד חודשים  נשארים באוויר שבועות ע]מיקרון 2.5-פחות משקוטרם , PM2.5[חלקיקים נשימים עדינים 
  . מ ממקום מוצאם"ויכולים לרחף עשרות עד אלפי ק

  
  )propanol (2 פרופנול/ )IPA( איזופרופיל אלכוהול)/isopropanol( איזופרופנול

גם בחשיפה , רגע שנספגבגורמת לגירוי בעור ה חסרת צבע ובעלת ריח חזק, תרכובת כימית דליקה
 תרכובתה. יא גורמת לגירוי לעיניים ולדרכי הנשימהכאשר בולעים או שואפים אותה ה.  לרמות נמוכות

יכול ש אציטון התוצר הואל מתחמצן בכבד ויכוהל האיזופרופ.  על מערכת העצבים המרכזיתהמשפיע
, דיכאונות, סחרחורות, כאבי ראש, מפטומים של ההרעלה כוללים פריחה אדומהיהס. לגרום להרעלה

  .תרדמתרדמות ויה, הקאות, בחילות
  . החומר דליק כנוזל וגז. צור זיהומי קרקע ומיםיבתי יכול ליבזיהום ס

  
  ),Ethanol EtOH(אתנול 

 נמצאו, מרדים-מרגיע, מדכא מסוג סם פסיכואקטיביאתנול הוא . כוהלים ממשפחת התרכובת אורגנית
הדומיננטיות . גוף האדם על פיזיולוגיתוהוא שמקנה להם את השפעתם ה, משקאות החריפיםבכל ה

 תרבותוכן ההשפעה הרבה של המשקאות החריפים על ה,  האתנול בקרב משפחת הכוהליםהרבה של
כמייצג הראשי של המשפחה , יום מכונה האתנול כוהל או אלכוהול-כך שבשפת היוםידי הביאו ל, האנושית

. בעבר היה שמו הכימי של האתנול כוהל אתילי או אתיל אלכוהול).  אחרותתרכובותהכוללת אלפי (כולה 
בעיקר כחומר מוצא של ,  לאתנול שימושים רבים אחריםיש,  בייצור משקאות חריפים השימוש בולעוסף נ

  .חיטויוכן כחומר , תעשייה הכימיתמאות תרכובות ב
 סימפטומים ןהקאות והרעלות ה, בחילות. בחשיפה ברמות נמוכות, אתנול גורם לגירוי לעור ולעיניים

מדלק ואינו זול יותר  בוער באופן נקי אינוהאתנול , הסביבהבחינה מ. חשיפה אקוטיתללבליעת החומר או 
 צמצוםאדמות רבות מוסבות לגידול תירס למטרת הפקת אתנול ומשמעות הדבר . יותר כפי שחושבים

 גדוע בדרום אמריקה לייחודהדבר מעודד חקלאים ב. אדמות לגידולים חקלאיים חשובים אחריםהיצע ה
  . ותורם להתחממות הגלובליתשומרים פוגע באיזון שיערות הגשם הדבר . תירסשתול לכדייערות גשם 

  
  )Ethylene oxide (אוקסיד אתילן

 לאומית לחקר הסרטן-ן הסוכנות הביי כפי שנקבע על יד, מסרטן ודאי לבני אדםואאתילן אוקסיד ה
)IARC.( דווח גם על . בסרטןמעלה את הסיכון לחלות , גם בריכוזים נמוכים מאוד, חשיפה אליו לאורך זמן

ים ר בקרב נשים שנחשפו לחומר בבתי חולים וכן על ליקויים גנטיים אצל עובספונטניותמקרים של הפלות 
, בדרכי הנשימה ובעור, חשיפה לאדי אתילן אוקסיד יכולה לגרום גם לגירויים בעיניים. שנחשפו לחומר

חשיפה ארוכת טווח עלולה . ת ואף למוותבצקת ריאו, חלוןיכ, כאבי ראש, קוצר נשימה, הקאות, לבחילות
  .לגרום לקטרקט ולפגיעה במערכת העצבים

  

                                                 
  /http://www.atsdr.cdc.gov  רוב המידע הבריאותי לקוח מאתר     1
     Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
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  )Ethylene glycol (גליקול אתילן
התקרית הידועה ביותר היא אסון שיקוי .  מקרים של הרעלה המוניתכמהדי אתילן גליקול היה אחראי ל

 שתונשים לאחר ש א107שבו מתו , 1937 בשנת ארצות הברית שהתרחש בסולפנילאמידהפלא 
וגורם בסיס / הוא משנה את מאזן החומצה,כשחומר זה נכנס לגוף. סולפנילאמיד מומס בדי אתילן גליקול

  . פגיעה במערכת העיכול ופגיעה לבבית ,פגיעה כלייתית, לפגיעה מנטלית

  
  )Boron (בורון

בורון ותרכובות . פחמןהוא מופיע בתרכובות עם חמצן ו. בורון הוא החומר החמישי בהיקף תפוצתו בטבע
תרכובות של בורון ומימן .  אמצעי זהירות מיוחדיםים דורשאינםאינם רעילים ולכן עם חמצן ופחמן בורון 

 לגירוי של עלולה לגרוםתרכובת בורון ומימן  . בשימוש בהן אמצעי זהירות מיוחדיםיםשרורעילות ולכן ד
 מאוד לכבד בחשיפה הרעיל להיות היכול ויכולמערכת העעל שפיע על הכבד ולהו, לועהאף וה, העיניים
  . ממושכת

  
 )Detergents (דטרגנטים

גורמים , הם מכילים חומרים הפוגעים במערכת העיכול. זהו שם כללי לחומרים המשמשים כחומרי ניקוי
  . במערכות טיפול בשפכים הם יוצרים קצף הפוגע בתהליך הטיפול בשפכים.לקשיי נשימה ולנזק בעור

  
  )Dioxins and porins( ופוראנים ניםדיוקסי

הנפלטים לסביבה מתהליכים , יציבים מבחינה כימית, אורגניים ארומטיים-קבוצה גדולה של חומרים כלורו
שם הם . חודרים לגוף דרך הנשימה או דרך שרשרת המזוןה ,תעשייתיים ועקב בעירה בטמפרטורה נמוכה

  . זו רעילים לגוף האדםרוב החומרים מקבוצה. מצטברים ברקמות שומניות
 תרכובות 419מקרב ). במוצרים מן החי והצומח(בבוצות ובמזון , בקרקע, הדיוקסינים נמצאים באוויר

 היא 3TCDD.  מהן מיוחסות תכונות רעילות מובהקות17-רק לכ, שהשם הכולל שלהן הוא דיוקסין
  . טן כחומר מסרטןוהיא סווגה על ידי הארגון העולמי לחקר הסר, התרכובת הרעילה ביותר

חימום , הדיוקסינים הם תוצרי לוואי לא רצויים של תהליכי חימום וייצור תעשייתי כגון התכה: מקורות
שרפת פסולת מוצקה . הבהרה של נייר וייצור קוטלי עשבים וחומרי הדברה, חומרים שבהם יש פחמן וכלור

 נוצרים גם בטבע קסיניםוהדי. שלמה המקור העיקרי לפליטה של דיוקסין לסביבה בגלל בעירה לא יאה
-וכן אי, אפשר למנוע את חדירתו לשרשרת המזון-אי, אחרי פליטת הדיוקסין. בשרפות של חומר צמחי

 למניעת זיהום יםלכן פיקוח ובקרה על פליטתו לסביבה הן הכרחי. אפשר לסלק אותו מתוך מאכלים שונים
  .המזון

רעיל ביותר המשתחרר לסביבה מאחר שידוע כי הוא מסרטן הדיוקסין נחשב לחומר ה: השפעות בריאותיות
 בזמן היריון הדיוקסין מועבר מהאם .4אלא שהוא גם מוגבר ביולוגית בשרשרת המזוןולא זו בלבד , ודאי

הרגישים ביותר לדיוקסינים הם עוברים . ריון הוא עובר לתינוק דרך חלב אםיולאחר הה, לעובר דרך השליה
חשיפה ממושכת של תינוקות וילדים לדיוקסינים .  מתפתחות ופגיעות אצלם עדייןותרקמשה שוםמ, ותינוקות

חשיפה של אדם בוגר לרמה . IQ-לגרום לבעיות התנהגותיות ולפגוע ב, עלולה לפגוע במערכת החיסון
חשיפה ממושכת . גבוהה של דיוקסינים בבת אחת עלולה לגרום לפגיעות בעור ולשינוי בתפקודי הכבד

המערכת , ום להחלשה של המערכת החיסונית ולפגיעה בהתפתחות מערכת העצביםעלולה לגר
  . ההורמונלית ותפקודי הפוריות

כדי .  מחשיפת האדם לדיוקסינים מקורה בשרשרת המזון90%-ההערכה המקובלת היום בעולם היא שכ
גון הבריאות על ידי מומחי אר) TDI(רמת צריכה סבילה ליום אפוא מזון נקבעה הבטיחות את להבטיח 
רמה זו מחושבת על בסיס חשיפה במשך כל החיים ועל רמות . והיא מוכרת במדינות העולם, העולמי

 לקילוגרם )טריליון הגרם( פיקוגרם 4–1 על טווח של TDI- נקבע ה1998-ב. מצטברות של דיוקסינים בגוף
קוגרם לקילוגרם משקל  פי3–1הרמה העכשווית של חשיפה במדינות התעשייתיות היא . משקל גוף ליום

אפשר ללמוד מכך שהחשיפה לדיוקסינים היא עדיין גבוהה אף שננקטו צעדים רבים להפחתת . גוף ליום
גם כיום . ההתפתחות של דיוקסינים מהמקורות העיקריים בעולם המערבי כגון צמצום השרפה של זבל ביתי

ה מתמדת ברמת הדיוקסין בדם בארצות לעומת זאת יש לציין כי יש יריד. אנו חשופים לדיוקסינים רבים
התגלו , על סמך מחקר מקדים שנעשה על ידי קבוצת חוקרים אמריקנים וחוקר ישראלי, בישראל. מתפתחות

  .5רמות גבוהות של דיוקסינים בדם

                                                 
3   2,3,7,8, tetrachlorodibenzodioxin  
   ברקמותגופם ונאגרים חודרים להם , לדיוקסינים באוויר נחשפיםכאשר בעלי חיים וצמחים  - ביו הצטברות 4
  . למצוא יותר דיוקסינים ברקמות השומןניתן, ל שעולים בשרשרת המזוןככ. שומניות  
  ח של הקואליציה לבריאות הציבור "דו לקוח מ5
   http://www.p-h-coalition.org.il/newsand-events/32 "לראות את הנולד"  
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  )PH (הגבה
מימן הערך הגבה נותן לנו מידע על כמות יוני . מרמז על איכות המים ורמת הזיהום בדגימההגבה ערך 

גוף עקב ל רעילים שיהיו המינרליםסטייה מערכי הגבה תקינים תגרום לסטייה קטנה בערכי . יםחופשיה
 מערכי הגבה מותרים בשפכים תגרום לנזק בטיפול במערכות השפכים הסטיי. בין השניים ההסינרגי

  .ובהמשך ייגרמו נזקים למי תהום
 

  )Soluble Halogen ( מומסיםהלוגנים
רמות גבוהות של  חומרים  .אציטט וברום, כלור, ראופלו,  יוד:אלה הרכיביםהלה את קבוצת ההלוגנים מכי

   . לדרכי הנשימהרעיליםנזק לעור והם גם ול לגרום להפרעות בבלוטת התריס ותאלה יכול
  

  )Toluene(טולואן 
רכת בעל השפעה על מע, נוזל בטמפרטורת החדר, ארומטיטולואן הידוע גם כמתיל בנזן הוא חומר כימי 

, בלבול, חולשה, עייפות: אלהבחשיפה לכמויות נמוכות של טולואן יכולים להופיע הסימפטומים ה. העצבים
. ופגיעה בתפקוד הכלייתי, היאיבוד שמיעה וראי, חוסר תיאבון, בחילה, איבוד זיכרון, כרותתחושת ִש

    .נפסקתסימפטומים אלה בדרך כלל חולפים מעצמם כאשר החשיפה לטולואן 
שאיפת כמות גדולה .  לריכוז מרבי בדםגיעהפת אדי הטולואן עשויה להיות קטלנית ועד מהרה משאי

 .לטולואן מסיסות נמוכה מאוד במים .עשויה לגרום אבדן הכרה ומוות
  

  )Chlorides(כלורידים 
  רמת הכלורידים.מי תהוםב או חליםנ בביובזיהום רמת המלחים במים ואינדיקטור שימושי לבדיקת 

 ינ המשרד לאיכות הסביבה האמריקואילו, )מיליגרם לליטר (600רת במי שתייה בישראל היא עד המות
(EPA)  בעלי   לשתות מיםאפשר-אי. ל" מג250וארגון הבריאות העולמי קבעו את הרמה המותרת עד

 ,יםגידולים רבים כגון הדר, מלבד זאת. מסיבות של טעם הן מסיבות בריאותיות הן, גבוהה כלורידים רמת
ובעיקר בנוכחות נתרן , מרכזית נוספת הקשורה בהמלחה בעיה. רגישים לרמת מליחות המים ואבוקדו
 רמה גבוהה של נתרן בקרקע גורמת לקרקע להיות אטומה ובלתי .היא השפעת הנתרן על הקרקע, במים

 .על העיבוד החקלאי דודבר המכביד מא, חדירה למים
  

  )Chloride, Cl( חופשי כלור
 גילו שהוא יכול להרוג את חיידק הכולירה שמונה עשרה מדענים במאה ה.וא חומר מחמצןהכלור ה

הכלור נקשר לא רק לחיידקים אלא . שלהםלהרס  שהוא נקשר לחומרים אורגניים וגורם משוםוהטיפואיד 
י הכלור החופש. עור ובריאותב,  הכלור פוגע בשיער,למשל. ם בגוף שלנו ופוגע בהםיגם לחומרים אורגני

קשר בין כלור וטרשת המראים היום יש מחקרים  .לשיער יבש ושבירוגורם להתקלפות ולגרד בעור 
  .עורקים

  
  )Total Solids(מוצקים  כלל

 מוצקים המים בזרם. במים שקועים או ומרחפים מומסים מוצקיםל  הניתןהכינויוא ה "מוצקים כלל"
 בדרך הם TSS)6(כלל מוצקים מרחפים . סולפרו ברזל, פוספור, כלורידים, סידן כלל בדרך הם מומסים

 .ועוד אורגני זבל, אצה, פלנקטונים, וחימר טין כלל
 ולגרום משלשלים חומרים מכילים כשהם אנוש בני על להשפיע יכול  במיםמומסים מוצקים של גבוה ריכוז
 מים בהירות ינוהי,  המיםעכירות בעניין דומה השפעה לה יש מוצקים של גבוהה רמה. למים מינרלי לטעם
בתהליך בדרך כלל  ים מים מזוהמים פוגע על כךנוסף. לעלות יכולה המים טמפרטורת .פחותה

 באוויר יורדת כאשר החמצן רמת . מושפע מהתהליך  הצומחל ידיחמצן עהיצור י. הפוטוסינתזה בצומח
 .יורדת הפוטוסינתזה איכות

  
  )Total Hydrocarbons (כלל פחממנים

חומרים אלה משפיעים .  רובם מורכבים מפחמן ומימן.המורכבים מחומרי גלם של שמניםחומרים כינוי ל
. לגרד בעור ובעיניים,  פרפרית עד כדי שיתוק7 לנוירופתיה,למשל, יכולים לגרוםועל מערכת העצבים 

  . החשיפה לחומרים אלה מתמשכתאםהנזק למערכת העצבים  יכול להיות בלתי הפיך 

                                                 
6

   Total Suspended Solids  
  . פגיעה עצבית-  נוירופתיה 7
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  )Silver,  Ag(כסף 
 יכולות כסף מכילותה תרכובות. מסרטנים חומריםל נחשבים מלחיו אך, לאדם מסוכן אינו עצמו הכסף

 כסוף גוון מקבל עורה שבו ארגיריה שנקרא למצב ולגרום הגוף רקמות אל להגיע, מחזור הדםב להיספג
  .גוף האדםב ביולוגי תפקיד אין לכסף. מזיק אינו זה מצב. תמידי

  )Mercury Hg(כספית 
, פרכוסים או רעד, עצבנות, שינויים באישיות: םביטויים וסימפטומי. ספית פוגעת בכמה אזורים במוחהכ

איבוד , חולשהבנציה או ירדו קואבחוברפגיעה מוטורית שתבוא לידי ביטוי , חירשות, פגיעה בראייה
 ולמערכת לייהלככספית תגרום לנזק  על כך חשיפה לנוסף. ליקויים נוירולוגיים והתנהגותיים, תחושתי
 הרעלה חמורה של כספית .בחילות והקאות, חשיפה אקוטית ברמות גבוהות תגרום לכאבי ראש .העיכול

 .8יכולה אף להביא למוות

  )Chromium, Cr(כרום 
-לעומת זאת תרכובות כרום שש. מזיקות לבריאותלערכי אינן נחשבות -כרום מתכתי ותרכובות כרום תלת

רוב התרכובות של . מוותיכולה לגרום לוערכי רעילה - של תרכובת כרום ששחצי כפית. ערכי הן רעילות
ערכי יכולה לגרום לנזק קבוע -חשיפה כרונית לכרום שש. אף והעורה, עינייםערכי מגרות את ה-כרום שש

  .סרטןעיניים ולל
 

  )Manganese, Mn(מנגן 
חומצה . סוכנת אפילו ברמות נמוכותחשיפה לאבק ולאדי מנגן יכולה להיות מ. רעילמנגן בעודף הוא חומר 

 ותחומצות המכילות את יון המנגן יכול. יש לה יכולת חמצון גבוהה) MnO4(המכילה את יון המנגניז 
 2005- מחקר מ.ם ולגרום לנמק שלהעודקיבה ו,  איברים בגוף כגון ושטלרבותים ילחמצן חומרים אורגנ

השפעה זו ידועה היום . עכברים אצל בים המרכזיתמערכת העצהראה קשר בין שאיפת מנגן לבין בעיות ב
דבר ,  למוחהישר חלקיקי המנגן נשאפים דרך הסיבים של עצב הריח ועוברות דרכו .גם בבני אדם

ילדים שנחשפו למנגן סבלו מבעיות . מתבטא בהשפעה על מערכת העצבים וההתפתחות הקוגניטיביתה
  .זיכרון וקואורדינציה בידיים

  
  )/ Methylene chloride, CH2Cl2 Dichloromethane, DCM(כלורומתאן די/מתילן כלוריד

חומרים חשודים כמסרטנים
9

משפיעה על מערכת העצבים ועשויה להביא  מתילן חשיפה לריכוזים גבוהים של. 
חשיפה לריכוז נמוך יותר של החומר יכולה . ה והשמיעה ואף עלולה לגרום לסרטןילירידה בתפקודי הראי

  .בחילות ואיבוד זיכרון, סחרחורות,  ראשלגרום לכאבי
  

  )Copper, Cu(נחושת 
 מת גורתנחוש.  מיליגרם נחושת לכל קילוגרם ממשקל הגוף עלולה להיות קטלנית לבני אדם30מנה של 

  . לגרום לנזק כבדי וכלייתי אשר יובילו למוותהיכולעל כך נוסף . עיניים והלועה, לגירוי של רירית האף

 5-0.01ריכוז הנחושת במים נמצא בדרך כלל בתחום של . ה נמצאות בכל מקום בטבענחושת ותרכובותי
אולם בריכוזים גבוהים היא גורמת לפגיעה בריריות ,  יסוד חיוני למטבוליזם האדםיאנחושת ה. ליטר/ג"מ

עה לעתים מגי. כליות ולמערכת העצבים המרכזיתל, כבדל,  בדרכי העיכול ולנזק כללי לנימיםייחודב, הגוף
  .10נחושת למים מהתמוססות אביזרי צנרת העשויים סגסוגת מתכת המכילה נחושת

 
  )Nickel, Ni ( ניקל

אקזמה , פריחה:  עשויה לעורר תגובות אלרגיות אלהחשיפה לניקל .11ניקל הוא חומר מסרטן ודאי לאדם
הקטנת נפח חשיפה ברמות גבוהות יכולה גם לגרום לברונכיטיס כרונית ול .התקפי אסתמה, )גרב(

   .מערות האףוסרטן של חשיפה ממושכת לניקל עלולה לגרום גם לסרטן הריאות  .הריאה

                                                 
  במקרה של .  פליטת כספית ממפעל ליםעקבבים  במפרץ מנמטה שביפן הורעלו למוות אלפי תוש1951 בשנת  8
  .בדגה,  הכספית נספגת באצות ומגיעה אלינו דרך שרשרת המזון,בכספיתזיהום ים    

  http://niccc.technion.ac.il/heb/cancer/mutagen/mutagen_listC.pdf - מתוך רשימת החומרים המסרטנים 9
  מיכל ' ר ערן פרידלר ופרופ"של ד" זרחים למען הסביבה בגלילניתוח נתוני איכות מים עבור עמותת א"מתוך  10
   http://sviva.technion.ac.il/downloads/water_quality.pdf  :גרין מהטכניון    
11  http://www.health.gov.il/download/pages/lista.doc   



 

 65 

  )Sodium, Na(נתרן 
 השמירה על ערכים תקינים חשוב. נמצאים בגופו של אדםההנתרן נחשב לאחד היונים העיקריים 

 ואז ליתר אירועים עלייה בצמיגות הדם, התייבשותידי עודף נתרן יביא ל.  של הגוף12אוסטזהיהומל
 ירידה במצב כגוןהשפעה על מערכת העצבים המרכזית , לנזק לכליותעודף נתרן גורם גם  .13אימבוליים

 . לגרום ליתר לחץ דםהנתרן בכמויות גבוהות יכולחשיפה קבועה ל. ההכרה ופרכוסים
  

  )Sulphates SO4 Sulphides, S−2(סולפידים וסולפיטים 
חשיפה . יכולים לגרום לקשיי נשימה ואף לאסתמההם . האף והלוע, של העינייםסולפידים גורמים לגירוי 

כאבי מסבה בזיכרון וגם כת פוגעת ושחשיפה ממ. אקוטית לרמות גבוהות יכולה לגרום לאיבוד הכרה
הערך המקסימלי של מימן גופריתי . נוכחות סולפידים בשפכים גורמת לפליטת מימן גופריתי. ראש

  .  ppm 10א לחשיפת עובדים הו
  . הוא קטלניppm 100 -50ריכוז של 
  . טיםיהמשך תהליך החמצון יגרום ליצירת סולפ.  הם מוצר לוואי בחמצון של סולפידיםסולפיטים

  
  )Styrene(סטירן 

גירוי בעיניים , גירוי של הרירית במערכת הנשימה יגרום לחשיפה אקוטיתוב סטירן חשוד כמסרטן
, ירידה בשמיעה, ןדיכאו, חולשה, עייפות, כאבי ראש גורם לחשיפה כרוניתב. והשפעות על מערכת העיכול

השפעה על התגובות , ןבזיכרוירידה ,  תגובות איטיותגוןהשפעה על מערכת העצבים המרכזית כ
, בגוף האדם סטירן מגיע לתאי שומן מהר מאוד.  פגיעה במערכת העצבים הפריפרית,המוטוריות של העין

  . חומר מסרטן– 14סטירן אוקסידל ומתפרק ליטהלא תלות בדרכי הקב
  

  )Lead, Pb  (עופרת

. מוחול דםל וכן עצביםה לקצות נזקים כוללות השפעותיה. 15חשודה כמסרטנת, רעילהכבדה  מתכת
ריכוזים נמוכים מאוד של . תינוקות וילדים הם האוכלוסייה הרגישה ביותר לחשיפה של עופרת, עוברים

  .  שלהםIQ-בלמידה וב, לפגיעה בזיכרון, התפתחות מערכת העצביםעופרת גורמים לפגיעה ב
נזק ,  ליתר לחץ דם היא גורמת.קרסוליים ובאצבעותב, לחולשה במרפקיםחשיפה לעופרת גורמת גם 

   .אנמיה והפלות, כלייתי
יודגש כי גם רמות נמוכות של עופרת בסביבת ההתפתחות של הילד מביאה לליקויים התנהגותיים 

וכן קשר בין רמות גבוהות של , יש בספרות גם מחקרים על פגיעה משמעותית בשמיעה. יבייםוקוגניט
  . חברתית-עופרת בדם ובין התנהגות עבריינית ואנטי

  
  )Carbon monoxide, CO(חמצני -פחמן חד

חמצני בהיריון מעלה -הרעלה חריפה של פחמן חד.  דלקיםשנוצר בשרפה לא מושלמת שלרעיל מאוד  גז
  .16 לפגיעה מוחית בעובר וכן למוות תוך רחמי של העוברסיכון

  
  )Fluoride, F(פלואוריד 

בריאות מתרחשות בעקבות חשיפה ההשפעות השליליות של הפלואור על המחקרים רבים מדגישים כי 
 ריכוזי פלואור טבעי גבוהים שלבאזורים , ג לליטר" מ4-10מעל ,  שנים לריכוזי פלואוריד גבוהיםארוכת
 החשיפה הממושכת לפלואור .)מתכתהתעשיית , מכרות( ובמים ובחשיפות תעסוקתיות ייחודיות בקרקע

  . מצב של חולשה ושבירות בעצם,17גורמת לאוסטיומלאציה
  

                                                 
  .בגוףויסות שמירה על  - הומיאוסטזה 12
  ) embolus (גוף זראו , אוויר, שומן, קריש דםידי   עלחסימה בגלל בכלי דם הדםהפרעה בזרימת  -ימבוליזם  א13
  .שנישא בדם   
14 http://www.health.gov.il/download/pages/listb.doc 

 
   

15 http://www.health.gov.il/download/pages/listc.doc 
 

   
16 http://www.health.gov.il/Download/pages/list_TarAll2009.pdf   
  .  מצב של התרככות העצם שביטויה חולשה ושבירות בעצם וכאבים מפושטים-אוסטיומאלציה  17
 .בילדים מחלה זו נקראת רככת   
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  )Acetone C3H6O(אצטון /)Propanone(פרופנון 
 או שואפים גם מזיק מאוד אם בולעיםאצטון ה. סוכנת ביותרמגם  ביותר ובשל כך ה דליקתרכובת אורגנית

חשיפה חוזרת .  יכול לגרום נזק לכבד, למשל על ידי נשימה ואדים,מגע עם החומר לטווח ארוך. אותו
הוא גם יכול לגרום לנזק . עורדרך ה או ספיגה בליעה, בשאיפה לגרום לגירויים בעור ולכן הוא מזיק היכול

  .ולמערכות נוספות בגוף, בלתי הפיך לעיניים
  

  )Cyanides, CN(ציאנידים 
ביולוגית ולכן זמן מבחינה  פריק הוא חומרלמרבית המזל ציאניד . ד לאדם ולבעלי חייםוציאניד רעיל מא

הציאניד משמש בציפוי . מקור הציאניד במים הוא משפכים תעשייתיים. מחצית החיים שלו במים קצר
  .בבתי זיקוק ובמיצוי זהב, )חומרה(טק -בתעשיות היי, מתכות
תרדמת או פרכוסים ואף ל, כאבי ראש , לגרום לקוצר נשימההציאניד יכול לשעריות כמויות מזלחשיפה 

   .מוות
  

   )Biological Oxygen Demand, BOD) (ב"צח(צריכת חמצן ביולוגית 
בדיקה שגרתית הבודקת את כמות החמצן הנצרכת על ידי אורגניזמים הפועלים לפירוק חומר אורגני 

צריכת חמצן מוגברת היא  .ד טוב לרמת הזיהום בשפכים ביתייםמהווה מדהבדיקה . שפכיםהנמצא ב
  .וזיהום מיםתוצאה של עומס אורגני 

  
                                                       )Chemical Oxygen Demand, COD) (כ"צח(צריכת חמצן כימית 

בו מבצעים חמצון כימי של כל שתהליך בם במים יבדיקה המודדת את ריכוזם של כלל החומרים האורגני
כמות החמצן הדרושה לחמצון כימי של שפכים .  במים לצורך קביעת ריכוזםנמצאיםהחומרים האורגניים ה

  .על ידי מחמצן חזק
 

  Quartz, SiO2)  (קוורץ
יש לו . והוא עלול לגרום למחלה מגבילה גם בריאות הנזק העיקרי שהקוורץ גורם הוא לדרכי הנשימה

  .הרס של נאדיות הריאהלו, לגרום לשינוי רקמתי בדרכי הנשימהפוטנציאל 
  

  )Fecal Coliformim (אתייםוצ קוליפורמים
כשל באמינות , באופן כללי רמות גבוהות של קוליפורמים צואתיים מספקות אזהרה לכשל בטיפול במים

ישנו סיכון גבוה כאשר הרמות הן גבוהות . של מערכת הניקוז או הזדהמות אפשרית של המים בפתוגנים
 של מערכת העיכול שרובם שוכנים דרך קבע בחיידקיםשם כולל לקבוצת      זהו . מחלות קיבהב לחלות

ולא תמיד קיימת בהירות בנוגע ,  רשמיתטקסונומיתקבוצת הקוליפורמים אינה מהווה קבוצה  .בעלי חיים
אשר , אי קוליא הקוליפורמים הוהחיידק המזוהה ביותר עם קבוצת .  החיידקים המשתייכים אליהמיניל

  ").דמויי קולי("העניק לקבוצת הקוליפורמים את שמה 
  

  )Xylene (קסילן
 או ממושכותחשיפה ברמות גבוהות לתקופות . לקסילן יש השפעות נוירולוגיות. חשוד כחומר מסרטן

חשיפה . לסחרחורות ובלבו, חוסר קואורדינציה בשרירים, קצרות אך חדות יכולה לגרום לכאבי ראש
לקשיים בנשימה ולבעיות , האף והגרון, העיניים, יכולה לגרום גם לגירוי העוריותר לתקופות קצרות 

קסילן יכול לגרום להתעלפויות . ולהשפעות מגוונות בכבד ובכליות, נעימות במעיים-לאי, אותיאחרות בר
ים המכילים אותו חומרבלא להשתמש בקסילן או שעדיף . ואפילו למוות ברמות חשיפה מוקצנות

  .במרחבים סגורים
 קריה במי גרום לעלייםעל עוברי חיות מראים שריכוזים גבוהים של חשיפה לקסילן יכולשנעשו מחקרים 

מלבד חשיפה . מהותינזק גם יכול להיגרם לא. עיכובים בתהליכי הגדילה וההתפתחותלו, המוות
-ך דליפה לאדמה והגעה למאגרי מים תת גם דרלקסילן האדם יכול להיחשף, תעסוקתית במקום העבודה

  . קרקעיים
 

  )Mineral Oil(שמן מינרלי 
  toxic oil syndrome-לגם יכולים לגרום ו, מסרטניםחומרים ל נחשבים םמינרליישמנים . נפט גולמי

חשיפה כרונית ). lipid pneumonitis (פגיעה כבדית ודלקת ריאות, 18רופתיה סנסוריתוינ, גורם לעייפותה
  .A ולהפרעה בספיגת ויטמינים כגון ויטמין כבדלולה לגרום לנזק יכ
  

                                                 
  . פגיעה במערכת העצבים ואבדן תחושתי 18
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   )Nitric Oxide, NOX(תחמוצות חנקן 
הן גזים הנפלטים מהתחבורה ) 2NO(תחמוצת החנקן -ודו) NO(תחמוצת החנקן -תחמוצות חנקן כגון חד

נראה באובך יש לגז צבע חום אדמדם ה. ומהתעשייה עקב חמצון חנקן אטמוספרי בטמפרטורות גבוהות
  . בערים הגדולות

ועלולה לגרום , לעומק דרכי הנשימה, בשל מסיסותה הנמוכה יחסית במים, תחמוצת החנקן חודרת-דו
. גורמת לגירוי בריאות ובעינייםהיא בריכוזים נמוכים .  של מחלות בדרכי הנשימהמגווניםלסימפטומים 

 מפניבעיקר על ידי החלשת הגנות הגוף בחשיפה לריכוזים גבוהים תחמוצות החנקן משפיעות עלינו 
מחקרים מראים שילדים הם קבוצת האוכלוסייה הרגישה ביותר . אותי דלקת רגוןמחלות נשימתיות כ

 מחלותחמצני נוטים להיות רגישים יותר ל-ילדים שנחשפו לרמות גבוהות של חנקן דו. חמצני-לחנקן דו
חולי אסתמה . ווה בליחה ומחלות נשימתיות בכללשיעול מל, לפתח ברונכיטיס, אותיבדרכי הנשימה והר
גז זה מוריד את סף הרגישות שלהם לחומרים הגורמים להצרה של דרכי : חמצני-רגישים לחנקן דו

חולים . ריאהה בתפקודי גורמת להתדרדרות NO2-חשיפה אקוטית ל). התקפי אסתמה(הנשימה 
  .לולה להיות מאיץ מתון לגידולים בריאה חשיפה כרונית ע.ריאה רגישים במיוחד-יים וחולי לבתאסמ
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  הבהרות

)  העמותה:להלן( עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל ל ידי מידע שנאסף עואהמידע המוצג בחוברת זו ה

 מהמשרד להגנת ,1998-ח"התשנ ,חוק חופש המידע ל פיעשהוגשו  בקשות עקבותאו מי מטעמה ב/ו

מהמפעלים  עוד כולל המידע נתונים שנתקבלו. ערים גליל מערבימאיגוד ומרשויות מקומיות , הסביבה

בעקבות  פניות שנשלחו אליהם בדואר רשום לקבלת תגובתם וכן מידע שפורסם , הנבדקים עצמם

  .בחוברת זו 48 בעמוד 1' הכול כמפורט בטבלה מס, )מקורות המידע: להלן(באינטרנט 

והם , אחריותם בלבדב מחברי החוברת ול ידי עוו נעשדעת עליהל ומתן חוות "יובהר כי ניתוח המידע הנ

או מידע /ייתכן שבפועל קיים מידע נוסף ו. ל"נעשו אך ורק על סמך המידע שנתקבל ממקורות המידע הנ

מסיבות שונות שאינן , ל" מי מהגורמים הנל ידישלא נמסר לעמותה ע, או שונה/ מועדכן יותר וואשה

ואשר , אם נפלו כאלה, או טעויות שנפלו/דיוקים ו-תהיה אחראית לאילפיכך העמותה לא . תלויות בעמותה

  .שלא נמסר לעמותה במלואו הסתמכות על מידע עקבנעשו 

  

, כמו כן יובהר כי המידע שהוצג והניתוח שלו מתייחסים לתקופה זמנית מסוימת שלגביה נתקבל מידע

 יםרח משקף את פעילות המפעלוהאמור לא בהכ,  בחוברת זו48 בעמוד 1' הכול כמפורט בטבלה מס

  .קודמות או לתקופה שנבדקה או מאוחרות לה, בתקופות אחרות

  
  
  
   

  שמירת זכויות יוצרים

  .© כל הזכויות שמורות לעמותת אזרחים למען הסביבה בגליל

וכן לצטט מתוך החומר , לפי הכללים הקבועים בדין, בחומר" שימוש הוגן"המשתמש רשאי לעשות רק 

חל איסור . אין להעתיק או להפיץ חוברת זו או קטעים ממנה למטרות אחרות בכל דרך שהיא. באופן סביר

לסלף או לפגום בחומר המוצג בחוברת זו בצורה העלולה לפגוע בכבוד או בשם העמותה או בתוכן 

העמותה אינה נושאת באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג שנעשו תוך שימוש שלא על . המידע

המשתמש לבד יישא באחריות לאופן שבו הוא ישתמש במידע המוצג . לא ידיעתםבברים ודעת המח

כתוצאה ישירה או עקיפה ' העמותה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג. חוברתב

אין . לרבות עובדים ונציגים של העמותה, משמע" העמותה ",מן השימוש במידע המוצג לעניין סעיף זה

לרבות ,  מחוברת זו בשום צורה ובשום אמצעים מהםתמונות או קטעי/ציורים/איורים או להפיץ להעתיק

  .יוצרי התמונה/לא אישור מהצלמיםב, אמצעי אלקטרוני או טכני

  
  
  
  
  
  

  


