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 2010מרץ  07
 לעיתונות  הודעה

 
  "שקט תעשייתי "לדו"ח  תגובת המשרד להגנת הסביבה

 
 התייחסותנו בהרחבה 

 
 . כללי  1
 

המשרד נמצא בעיצומה של עשייה בתחום מניעת זיהום אוויר אשר תביא לקפיצת מדרגה  
יכולת הפיקוח והאכיפה ושיתוף הציבור. חוק אוויר נק י  בכל הקשור להפחתת הזיהום, 

,  העניק למשרד להג"ס סמכויות רבות  2011ויכנס לתוקף בינואר    2008אשר נחקק בשנת  
המאפשרות התקדמות זו וקבע את כללי הפעולה בתחום מניעת זיהום אוויר. החוק כולל  

(    BATלדוגמא דרישה ליישום תקנים הדורשים ישום הטכניקה הזמינה הטובה ביותר )
הזיה נתוני  פרסום  הציבור,  ועוד.  שיתוף  רחבות  אכיפה  סמכויות  המועלות  ום,  הטענות 

ידינו עוד בשלבי   על  זוהו  וכד',  בדוח בעניין עדכניות התקנים, פרסום הנתונים לציבור 
לשיפורם.  מתקדמים  בשלבים  מצויים  ואנו  שיפור  כדורשים  נקי  אוויר  חוק  חקיקת 

ם אשר יפורסמו  בימים אלו מסתיים תהליך גיבוש התקנות הנדרשות, נבנים מסדי הנתוני 
 לציבור ונשלמת ההערכות ליישום חוק אוויר נקי.

 
זיהום  2 במניעת  המשרד  שמקדם  לשיפור  מרכזי  נדבך  מהווה  נקי  אוויר  חוק  יישום   .

 אוויר מתעשייה 
 

נקי.   אוויר  בחוק  ביטוי  לידי  באה  מתעשייה  האוויר  זיהום  להסדרת  המשרד  מדיניות 
למפעלים הגדולים הגורמים למרבית הזיהום   החוק נותן דגש על הטיפול וקביעת התקנים

מהזיהום מתעשייה.   80%  -מפעלים גדולים התורמים למעלה מ  120 -בארץ. בישראל יש כ
את   וליישם  פליטה  היתר  לקבל  נדרשים  גבוה  אוויר  זיהום  פוטנציאל  בעלי  מפעלים 

מעמ  בצורה  ידינו  על  נבחן  כזה  מפעל  זיהום.  להפחתת  ביותר  הטובות  יקה  הטכנולוגיות 
להפחתת   דרישות  לו  לקבוע  במטרה  וזאת  באירופה,  הנהוגים  הכללים  פי  על  ויסודית, 
כל   פרסום  תוך  הציבור  בשיתוף  נעשה  למפעל  ההיתר  הוצאת  תהליך  מרבית.  פליטות 
נמוך   זיהום  פוטנציאל  בעלי  מפעלים  הערותיו.  להעיר  לציבור  אפשרות  ומתן  הנתונים 

המוצאי  "אחידים"  בתקנים  לעמוד  על  נדרשים  והמבוססים  יותר  פשוט  בתהליך  ם 
 .  TALuft 2002)התקנים הנהוגים בגרמניה )

 
הזיהום   מניעת  מקדם     מהתעשייהבתחום  אותם  המרכזיות  הפעולות  את  לציין  ניתן 

 המשרד: 
המשרד    – BATחובת קבלת היתר פליטה למפעלים גדולים, הכוללת דרישה ליישום  .א

קנות המסדירות את הליך מתן ההיתרים  יסיים עד יולי השנה, כנדרש בחוק, הכנת ת
מוגדרת   המתכת  תעשיית  ראשון,  סקטור  אגרות.  גביית  בעניין  נוספות  תקנות  וכן 

. שאר התעשיות  2011מרץ    -בחוק כתעשייה הראשונה הנדרשת לקבל היתרים החל מ 
 .  2015נדרשות לכך באופן מדורג עד 

האוויר .ב איכות  תקני  הקובעי  –  עדכון  חדשים  תקנים  הזיהום  קביעת  רמת  את  ם 
המותרת בסביבה תוך הגנה על בריאות האדם והסביבה. המשרד סיים גיבוש תקנות  
בימים   עוברים  התקנים  וארה"ב.  באירופה  הנהוגה  התקינה  בסיס  על  חדשות 

 הקרובים לאישור הכנסת.
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המשרד סיים הקמת מערכות מחשוב     -פרסום נתוני פליטות המזהמים מהמפעלים  .ג
לא  נדרשות  של  ותשתיות  הפליטה  נתוני  את  יכלול  הפרסום  הנתונים.  ופרסום  יסוף 

המפעלים.    כלל  של  והיתרים  להיתר  בקשות  סביבתיים,  סקרים  נתוני  המפעלים, 
 .  2011הפרסום באינטרנט יחל בינואר  

סמכויות להטיל עיצומים כספיים על  החוק מקנה למשרד    –קנסות כבדים למזהמים   .ד
מלש"ח ולתאגיד    1.2או קנס עד    עד שלוש שנים  מפרי הוראות מנהליות ועונשי מאסר

 עבירות בנסיבות מחמירות. על  מלש"ח  2.4עד 
במחוז3 במפעלים  המשרד  של  הטיפול  אופן  לגבי  מטעה  תמונה  נותן  הדוח  המשרד  .   .

להם   מפעלים  על  דגש  תוך  מוגדר  עדיפות  סדר  פי  על  ובקרה  במעקב  מאמציו  את  מרכז 
 פוטנציאל זיהום גבוה. 

 

הצפ  מצויים  במחוז  מתוכם    140ון  אוויר,  זיהום  בתחום  רלוונטים  מפעלים    31מפעלים 
מוגדרים כמפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה )בהתאם לחוק אוויר נקי(. מפעלים  

במחוז הזיהום  מרבית  את  פולטים  החנקן    81%לדוגמא    -אלו  תחמוצות  פליטות  מסך 
 מתעשייה. 

עובדו בשל  אשר  גדולים,  מפעלים  ראשוןלאותם  עדיפות  בסדר  הציבם  המשרד  אלו    -ת 
על   המבוססים  תקנים  וניתנו  התנאים  עודכנו  התקנים     BATלחלקם  יעודכנו  ולחלקם 

בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בחוק אוויר נקי. מפעלים אלו מפוקחים על ידינו בצורה  
ונערכות בהם מספר ביקורות מדי שנה. שאר המפעלים, אשר תרומתם לזיהו ם  הדוקה  

נמוכה יותר, נמצאים בסדר עדיפות שני ותהליך עדכון התקנים )אשר החל( ימשך מספר  
 שנים )בהתאם לרפורמת הבר(.  

  
בלבד, פרופאל וכרמוכרום,    2המפעלים במחוז צפון שנסקרו ע"י כותבי הדוח:    25מתוך  

יהום  מפעלים בעלי פוטנציאל ז   15, היינו עם פוטנציאל זהום אויר גבוה,  IPPCהם מפעלי  
מפעלים להם פליטות זניחות )שאינן דורשות קביעת תקני פליטה(.  לגבי    8  -אוויר נמוך ו

הגדולים  המפעלים  מבוססי    -שני  והם  עודכנו התקנים  ולכרמוכרום הם    BATלפרופאל 
יש תקנים מעודכנים    7המפעלים האחרים ל    18)בהתאם לחוק(. מתוך     2011  -יעודכנו ב

( החדשות  ההנחיות  פי  לרפורמת  TALuft 2002על  )בהתאם  בהדרגה  יעודכנו  והיתר   )
 הבר(.  

 

התפלגות מפעלים לפי מחוזות

דרום, 136

חיפה, 58

מרכז , 84ירושלים, 44

צפון, 140

תל אביב, 46
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התפלגות מפעלים במחוז צפון

IPPC מפעלי

22%

אחרים 

78%

 
 

 2010מתוך נתוני מערכת "תעשיה" נתוני  
 

התפלגות פליטות NOx ק"ג/שעה במחוז צפון, 2009

 IPPC

81%

 אחרים

19%

 
 
 . התייחסות לטענות הכלליות העולות מתוך הדוח4
 

טענה א: רב התקנים למניעת ז"א מיושנים ואינם מתאימים לדרישות המקובלות כיום  
 בעולם.

 
א  ולחוק  המשרד  למדיניות  מפעלים  בהתאם  נקי  גבוה וויר  אויר  זהום  פוטנציאל    בעלי 

יישום הטכניקה המיטבית   על  לאוויר, שתנאיו מבוססים  פליטה  נדרשים להצטייד בהיתר 
 ( יישום  B.A.Tהזמינה   .)BAT    מרבית להפחתה  מביא  מפעל  לכל  פרטניות  דרישות  ומתן 

המבו  במתודולוגיה  נקבעים  פליטה  מקור  לכל  הפרטניים  התנאים  על  בפליטות.  ססת 
ה  כדירקטיבת  הידועה  האירופית  הקהילייה  של  )דירקטיבה    IPPC  -הדירקטיבה 

96/61/EC  .)  מבין המפעלים שצוינו בדוח רק שניים )פרופאל, כרמוכרום( נופלים בקטגוריה
 . 2011  -למפעל פרופאל תנאים עדכניים, ולמפעל כרמוכרום יעודכנו התנאים ב זו.  

 
מפעלי   שאינם  אחרים  מפעלים  אנו  ,  IPPCלגבי  יותר,  נמוכה  לפליטות  תרומתם  אשר 

הגרמניות,   ההנחיות  על  בהתבסס  העסק  רישיון  תנאי  את  .  TALuft 2002מעדכנים 
ירוק   במסלול  רישוי  טעוני  שונים  לפריטים  מסגרת  בתנאי  אלו  דרישות  מטמיע  המשרד 

ח ל  מפעלים קטנים המופיעים בדו   23ורגיל וכן במסלול המיוחד ע"פ רפורמת הבר. מתוך  
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מפעלים(    11אין צורך לתת תנאים )פליטות זניחות( והשאר )  5  -עודכנו התנאים;  ל    7  –
 יעודכנו בהמשך.  

 
ולמניעת   לסביבה  פליטות  למניעת  תקנים  כלל  נקבעו  לא  מהמפעלים  לחלק  ב:  טענה 

 זהום אויר 
 

לכל   לאוויר.  הפליטות  מבחינת  זניחים  או  מאוד  קטנים  שהם  במפעלים  מתמקד  הדוח 
לים הגדולים במחוז יש תנאים עדכניים והם יעברו עדכון נוסף לאחר כניסת החוק  המפע 

לתוקף ובהתאם ללוחות זמנים שהוגדרו בחוק. גם למפעלים האחרים הרלוונטיים במחוז  
להם פליטה שאינה זניחה יש תנאים ברישיון עסק, המגבילים פליטת מזהמי אוויר. אנו  

שהו התנאים  של  עדכון  בתהליך  בין  נמצאים  עדיפות.  סדר  ע"פ  ומבוצע  הדרגתי  א 
 שהתרומה שלהם לפליטות לאוויר זניחה אין תנאים.  4  -המפעלים שצוינו בדוח רק ל

 
טענה ג: המשרד אינו מחזיק בחלק גדול מהמידע הנחוץ, דבר שפוגע ביכולת ההרתעה  

 וביכולתו לנהל הליכים משפטיים בעת הצורך 
 

פליטות   להם  המפעלים  כל  של  נתונים  המכיל  ועדכני  ממוחשב  נתונים  בסיס  למשרד 
לאוויר. בסיס מידע זה מעודכן באופן שוטף, ומאפשר מעקב ובקרה אחר העמידה בתנאי  
המידע   דוחות(.  והגשת  תקופתיות  בדיקות  ביצוע  פליטה,  בתקני  )עמידה  העסק  רישיון 

 נתוני בדיקות פתע שמבצע המשרד.    במערכת כולל נתוני בדיקות תקופתיות וכן
 

המידע המצוי בבסיס נתונים זה מהווה את התשתית המקצועית לפרסום נתוני הפליטה  
 . 2011 -של המפעלים אשר יחל ב 

 
טענה ד: המשרד להגנת הסביבה אינו עוקב בהתמדה אחר אופן העמידה בתנאי רישיון 

 העסק, פיקוח ואכיפה לא מספיקים 
 

ח ואכיפה בתחום הפליטות לאוויר. בדיקות הפתע, הן כלי המשמש  למשרד תוכנית פיקו
את המשרד למעקב אחר העמידה בתנאי רישיון העסק, בהתאם להנחיות וסדרי עדיפות  

פי פוטנציאל זיהום האויר. כאשר במפעלים בעלי פוטנציאל זיהום  -לביצוען שנקבעים על
ובאחרים יותר  גבוהה  הבדיקות  ביצוע  תדירות  גבוה,  אלו    אויר  הנחיות  יותר.  נמוכה 

 . 2010מיושמות גם בתוכניות האכיפה שנקבעו לשנת 
 

לשנת   פתע  בדיקות  ב    2010בתוכנית  בדיקות  צפון  מפעלי    26במחוז  ,  IPPCמפעלים:  
 מפעלים בעלי השפעה סביבתית גבוהה וכן מחצבות.  

 
 טענה ה: רב המפעלים בצפון אינו עומד בתנאים שנקבעו להם 

 

מהנת  גדול  פליטות  חלק  להפחתת  הטכנולוגיות  לגבי  הן  נכון  אינו  בדוח  המופיעים  ונים 
רישיון   בתנאי  שניתנו  והתקנים  שבוצעו  הבדיקות  תוצאות  לגבי  והן  במפעל  המותקנות 

 העסק. 
 

העומדים   המשאבים  מן  הנגזר   עדיפויות  סדר  פי  על  פועל   הסביבה  להגנת  המשרד 
פוטנצ בעלי  במפעלים  מטפל  המחוז  כאשר  ובד"כ  לרשותו,  בסביבה  לפגיעה  גבוה  יאל 

 המפעלים הבינוניים והקטנים מטופלים על ידי איגוד ערים והרשויות המקומיות.  
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המפעלים באזור הגליל המערבי, במיוחד המפעלים בהם עוסק הדו"ח,  מפוקחים בשגרה  
ידי    על  וכן   מערבי  גליל  ערים  איגוד  ידי    על  ובנוסף  הסביבה  להגנת  המשרד  ע"י אנשי 

 שויות המקומיות )כרמיאל, משגב ומטה אשר(. הר
 

פי הדו"ח אינם עומדים בתנאי    16בבדיקה שערכנו נמצא כי מתוך   ,  BATמפעלים שעל 
ה בתנאי  עומדים  כן  מפעלים  שעיקר  BAT  -עשרה  המזון  מפעלי  את  נציין  במיוחד   .

לטיוטת   בהתאם  עדכניים  הינם  להם  שנתנו  והתנאים  קיטור,  מדוודי  נובעת  השפעתם 
זוגלובק ) המפעלים הם: אבן קיסר,  מפעלים, דלתא טקסטיל,    3-תקנות שמכין המשרד 

 קליל, טרילידור, סלריס, פרופאל, קולורס הגליל( 
 

לגבי  חמישה מפעלים )נגב הנדסה, מילוטל, פלוריש, נופת דגן ודימר( עליהם נכתב בדוח  
הפליטות   כי  לציין,  יש  אוויר,  איכות  בנושא  תנאים  להם  אין  האלה  כי  המפעלים  בכל 

 זניחות ולפיכך אין צורך לקבוע עבורם תנאים בתחום זה.   
 

תנאים   חסרים  כי  צוין  לגביהם  מפעלים  מספר  לגבי  שגו  הדו"ח  עורכי  כי  מצאנו,  כן  כמו 
במקרה זה ניתנו תנאי פליטה  לקבוצת   ם, לדוגמה סטירן במפעל אבן קיסר. למזהמים מסוימי 

 .  TALuft 2002  -ם( הכוללת סטירן, בהתאם לנדרש ב מזהמים )חומרים אורגנים נדיפי 
 

בארובות   נוספות  בדיקות  בוצעו   הדו"ח  לעורכי  הנתונים  העברת  מאז  כי  נמצא  עוד 
פי דרישת המשרד, ובבדיקות בשנת   על  מפעלים, המפעלים טיפלו בחריגות שעלו בדו"ח 

 נמצא כי הם עומדים בתקנים.  2009
לגביו מתייחסים לשנת  לדוגמה, מפעל פרופאל: הנתונים שהו . בעקבות חריגה  2007באו 

למנהלי   התראה  מיידית  נשלחה  העסק,  רישיון  לתנאי  בהתאם  המפעל  שביצע  בדגימה 
האחרונות   הבדיקות  בדיאוקסינים.  טיפול  מתקן  קצר  בזמן  הותקן  בעקבותיה  המפעל, 

 מעלות כי המפעל עומד בתקנים שנקבעו לו. 
  

מ סלריס שהינו  מפעל  נוספת:  פי  דוגמא  פיילוט שעל  נדרש לתקנות  TALuft 2002 פעל 
 המתאימות למתקני פיילוט. המפעל אינו פועל כבר יותר משנה.  

חשוב לציין כי במקרים מסוימים כגון במחצבות, קיימות תקנות שמפרטות את הנדרש,  
 כך שאין צורך במתן תנאים ספציפיים, לפחות בנושא איכות אוויר, בתנאי רישיון העסק.  

 
ידי    לגבי שפכים, באופן כללי בדיקות למפעלים במסגרת רישיון העסק נערכות בד"כ על 

א.ע. גליל מערבי ובנוסף מבצע המחוז בדיקות פתע לפחות פעמיים בשנה למפעלים בעלי  
פוטנציאל זיהום גבוה. בד"כ עבודת המחוז מתרכזת במניעת זיהום ממתכות )לא נמצאו  

בעומ ואילו   , בדו"ח(  במתכות  מטופלים  חריגות  להיות  המסוגלים  ובשומנים  אורגני  ס 
בדוח   שנמצאו  מקרים  מספר  הרשויות.  הרשויות מטפלות  של  בשפכים  הטיפול  במתקני 

 יבחנו שוב על ידי המחוז ויטופלו.  
 

טענה ו: רוב המידע הנמצא בידי המשרד להגנת הסביבה אינו זמין במחשב או באתרי  
 האינטרנט )פרסום ושקיפות( 

 
מפרסם שנתיים    המשרד  דוחות  המפעלים:  על  רבים  נתונים  האינטרנט  באתר 

המתייחסים לתוצאות בדיקות הפתע במפעלים, דוחות של סקרים סביבתיים המבוצעים  
כ של  באוויר  לפליטות  המתייחסים  העסק  רישיון  תנאי  בארץ,  שונים    250  -באזורים 

ממערך אוויר  איכות  נתוני  מסוימים,  לסקטורים  מסגרת  תנאי  אוויר    מפעלים,  ניטור 
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ונתונים   אמת  בזמן  נתונים  כוללים  הנתונים  נוספות.  ומתחנות  המשרד  של  ארצי 
הצגה   המאפשר  למשתמש  ידידותי  בממשק  ומוצגים  תחנה,  בכל  שנמדדו  היסטוריים 

 במפות, טבלאות וחיתוכים שונים.  
 

ה  במסגרת ההערכות הכוללת לחוק אויר נקי, בינואר הקרוב יגדל היקף הפרסום בנושא ז 
ויכלול מגוון רחב של נתונים: נתוני תחנות ניטור שיתווספו למערך הניטור הארצי לרבות  
תוצאות   האוויר,  איכות  תחזית  המפעלים,  ע"י  המופעלות  ניטור  תחנות  של  נתונים 
בדיקות מזהמי אוויר בסביבה )למזהמים שאינם נמדדים בתחנות ניטור( המבוצעות ע"י  

ו המפעלים, נתוני הדיגום בארובות ודוחות מסכמים  המשרד ובדיקות סביבתיות שיבצע 
 של נתוני הניטור הרציף בארובות. 

מסמכי   המשרד  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  פליטה,  היתר  מתן  תהליך  במסגרת 
הערות   להעיר  אפשרות  לציבור  ותינתן  הפליטה  היתר  וטיוטת  פליטה  להיתרי  הבקשות 

יפור הסופי  הפליטה  נוסח היתר  במערכת שתאפשר  לטיוטת ההיתר.  יוצגו  הנתונים  סם. 
ושלב   תעשייתי  סקטור  גיאוגרפי,  אזור  המפעל,  שם  כגון  נבחרים  פרמטרים  לפי  חיפוש 

 נוכחי בתהליך.   ס סטאטובתהליך. עבור כל מפעל יוצג 
 

לאוויר שיינתנו לאחר   רישיון העסק הקשורים  כל תנאי  . בהתאם    2011יפורסמו באתר 
סמו גם תנאי מסגרת מעודכנים רבים נוספים אשר יחייבו  לעדכון חוק רישוי עסקים יפור

 את המשרד ועסקים חדשים או עסקים המחדשים את רישיון העסק שלהם. 
 
 
 

 
 

http://www.sviva.gov.il/
mailto:D@sviva.gov.il

