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תקציר
 את השנה השישית ברציפות את מרשם הפליטות לסביבה של המפעלים בישראלהמשרד להגנת הסביבה מפרסם ז

ף על אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים.)מפל"ס(, הכולל מידע מקי

 רשפאמוי פרגואגן פואבם גג וצמע דימה. לארשיבם יולדגהם יעלפמה 065-מר תויל שם ימהזמהת וטיפלת אג יצמס "לפמה

 לבצע ניתוח נתונים מתקדם לפי מפעל ולפי מזהם וכן השוואה בין שנים.. כמו כן אפשר לחפש מפעלים על גבי מפה

 תנהגלד משרה. אלישרבת ולספת עברוהם ימזהמת וטיפלשל ת וממגי והיזלי זמרכי כלמש משס "פלמהה נשי דמכ

 נועד המפל"ס בבד בד מדיניות. ולקביעת החלטות לקבלת פיקוח, לפעילות מסייע כאמצעי במפל"ס נעזר הסביבה

 לנחל,לים, )לאוויר, מזהמים פליטות על לציבור מידע מנגיש המפל"ס בישראל: הסביבתי המידע שקיפות את להגביר 

 דומה, OECDה-במדינות המרשם שמבנה חר מאכך, על נוסף הגדולים. המפעלים מכל פסולת העברות ועל לקרקע( 

השוואה בין המדינות מתאפשרת בקלות.

פליטות לאוויר

 םושיית ובקעב, 7102-ל 2102ן יבר יוואלם ימהזמם ירמוחת טיפלב %26-%8של ם יורעישבת ותחפהג יצמס "פלמה

 שומיהשם ומצוצי עטבז בגוש מיהשת ברהגקב ען וכ, םיעלפמהשל טה יפלהי תריבהבה יסבהת נהגלד משרהת וישדר

בפחם לייצור חשמל.

 בישראללנפש גופרית ותחמוצות חנקן תחמוצות של הפליטות הזיהום, לצמצום דרך כברת עשתה ישראל שמדינת אף 

 חוהכת ונחתתר וניר וואלאלה ם מיזהמת וטיפללזי מרכהור קמה. יפוירהאד וחיאהת ונידמוב ברת וטפלימהת ווהגבן יידע

 חידות הייצור בהן פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים.חמיות בחדרה ובאשקלון, ועדיין מרבית מיהפ

 במצטבר 44%ב- ופחתה 2017 בשנת 1%ב- עלתה למפל"ס המדווחים כמסרטנים מוכרים או החשודים חומרים פליטת

 פסולת ומטמנות בייצור( )עלייה אספלט מפעלי בפליטות מעלייה בעיקר נובעת 2017 בשנת העלייה .2012 משנת

 ויושמו בשפכים( טיפול )מתקני למט"שים חישוב הנחיות עודכנו 2016 בשנת כן כמו שנתית(. הטמנה )תוספת מעורבת

. 1720גם במהלך 

 מוכריםאו החשודים חומרים בפליטת  5%של הפחתה חלה לאוויר פליטה בהיתרי הנדרשים שבמפעלים לציין יש עוד 

.1720כמסרטנים בשנת 

 במצטבר 8%ב-ופחתה  7201בשנת  15%ב-פחתה למפל"ס ( NMVOC)מתאן ללא נדיפים אורגניים חומרים פליטת 

 ימיהב חרמבת ואצמנן השר חאמ, ןאינרטידמי 'גרנאל בונל שז גהת ודסאי חווידת אל לוכו ניאה זן ותנ. 2102ת נשמ

חה.והשפעתן על הציבור ביבשה היא זני

 נובעת בעיקר מהסיבות האלה:2017 בשנת NMVOCפליטת ההפחתה ב

 המשרד להגנתשל הפחתה דרישות יישום אולפינים לאחר כרמל במפעל התרחשה טונות  110כ-של הפחתה  	

הסביבה.

חיפה ובמישור רותם. טונות בשל ההשבתות במפעלי חיפה כימיקלים במפרץ 500הפחתה של יותר מ- 	

 500כ-נפלטו  6201ב-כזכור, טונות(.  01,00)כ-נגב אמפרט רותם של בהיתר המופיעות הפליטה לרמות חזרה  	

 טונות נוספות בזמן שדרוג מתקנים לצורך הפחתת פליטות.

 ושלנדיפים, אורגניים חומרים בפליטת  29%של הפחתה : 2017בשנת בפליטות ניכרת הפחתה התרחשה  חיפהבמפרץ 

 כמסרטניםמוכרים או חשודים החומרים בפליטת  7%של חתה הפ 7201בשנת הייתה עוד . 2201מאז במצטבר  61%

 בתעשייהפליטות להפחתת המשרד דרישות יישום בעקבות בעיקר הושגו אלה הפחתות . 2201מאז במצטבר  66%ו-

כימיקלים. חיפה מפעל סגירת בשל גם האחרונה בשנה הושגה נדיפים אורגניים חומרים והפחתת וגדיב( אולפינים )כרמל

 החשודיםחומרים בפליטות  18%של ועלייה  NMVOCבפליטת טונות(  46 )21%כ-של עלייה חלה בז"ן של הזיקוק בבית 

 81-כו טלפנן המות ופידל 245ו לפוטוו הוז 6102ת נשב)ד ויצום יביכרמת וטילפמת עבונו זה יילע. םינטרסמכם ירכומו א
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 שבשנת יצוין השנה(. במשך טונות 59כ- נפלטו ומהן דליפות 843 וטופלו זוהו 2017 בשנת ואילו השנה, במשך טונות

חצית השנייה של השנה, ולפיכך משך הדליפה היה ארוך יותר. רוב פעולות הזיהוי והטיפול בדליפות נעשו במ7201

 גוש דןבשפכי לטיפול המכון בוצת הפניית  עם 7201בשנת  96%ב-התיכון פחתה לים המזהמים הזרמת  הזרמה לים:

 המתקן.הרצת  סיום עם 2017 בפברוארפסקה  לים השפד"ן בוצת הזרמת בבוצה. החדשהטיפול מתקן  להרצת )שפד"ן(

 .םחלינלם מפעליחי ולבקם וזרמיהמם המזהמיות בכמ %64של חתה הפחלה  7102נת בש לים:לנחקולחים ת הזרמ

ר בעקבות הפסקת הזרמת קולחי מפעל חיפה כימיקלים לקישון עם סגירתו.זאת בעיק

 תולקתבת וטילפל עם יעלפמ 87ו חוויד 7102ת נשב. תולקתבת וטילפל עע דימם גל ולכס "פלמה: תלוקתבת וטילפ

 בהשוואהבתקלה פליטה על המדווחים במספר  20%של בעלייה מדובר מהמדווחים(.  14%)כ-הסביבה מרכיבי לכל 

 שלחומציים גבס מי בריכת פריצת באירוע שונים חומרים טונות  32,71של היא ביותר הבולטת הפליטה . 6201לשנת 

 - והוא נמצא בחקירת המשטרה הירוקה.7201 ביוני 30. אירוע זה התרחש ב-חל אשליםרותם אמפרט נגב לנ

 ותנוחרהאם נתייבשת ורבעמת ניועירולת פסור זחמיור עבשי %6של עלייה פל"ס המני ותנבנרשמה ד וע ת:לפסות ברהע

 והפרדתמיון מתקן פעילות תחילת בשל  זאתבארץ(.  המעורבתהפסולת בכלל  ולאהמעבר תחנות בדיווחי )מדובר 

 טמלהת עשייתלק וצמק דלור יצוית ורבעמולת פסן ומיל DFRן קתמות וטרעבנט ן-גריעבר מהת נחתבת ניורגאת ולפס

 בפארק מיחזור חירייה.

 גידולשקצב בזמן בלבד,  2%ב- 4201משנת עלתה להטמנה המועברת המעורבת העירונית הפסולת כמות בבד, בד 

 בכל שנה.2%האוכלוסייה הוא 

 המטופלת, הבניין פסולת בכמות 41% של עלייה :2017 בשנת ממשי שינוי המפל"ס מציג הבניין פסולת בתחום גם

 והאכיפה הפיקוח פעילות והגברת חדשות מעבר תחנות הקמת בעקבות זאת .2014 משנת 180% של מצטברת ועלייה

 פסולתלפינוי המשרד וקידם שיזם החוק נוסח את חקיקה לענייני שרים ועדת אישרה באחרונה כי יצוין המשרד. של 

 גיע לאישור הכנסת בתחילת מושב החורף ויביא לידי שינוי ניכר בתחום.חוק צפוי להבניין, וה

 מאז כי עולה המפל"ס מנתוני במרחב. המפעלים מיקום התפרסות את גם מציג המפל"ס לפריפריה: מפעלים נדידת

 נותרירושלים במחוז . 3%ב-צפון ובמחוז  10%ב-דרום במחוז התעשייה מפעלי מספר עלה , 2012ב-המפל"ס ייסוד 

.3%של ירידה נרשמה חיפה ובמחוז  המפעלים;במספר  8%של ירידה חלה אביב  ותלמרכז במחוזות שינוי; ללא המספר 

 מפעלים. ומהעתקת דיווח, המחייב לסף מתחת אל פעילות בהיקף מירידה מפעלים, של ופתיחה מסגירה נובעים השינויים

 ח פרטיות, מתקן התפלה ומפעל כימיה.במחוז דרום העלייה נובעת בעיקר מהקמה של חמש תחנות כו

2017: מגמות עיקריות במפל"ס 1טבלה 

מגמה מ-2012 כמות פליטות לאוויר 2017 ביחס ל-2016

%8-1גזי חממה %-1

50-%תחמוצות חנקן %-9

62-%חמוצות גופריתת %-26

10PM%-48חלקיקי  %-10

44-%חומרים חשודים כמסרטנים או מוכרים כמסרטנים* %+1 (%4)+**

8-%חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן * %-15

נושא

80-%צריכת מזוט %-17

98-%( המוזרם ליםCTOחמן אורגני כללי )כמות פ %-96

493+%כמות פליטות בעת תקלות לאוויר, לים, לנחל, לקרקע %-35

(2014 )מ 7+%שיעור מחזור פסולת מעורבת מתחנות מעבר %+3

(2014 )מ 180+%כמות פסולת בניין מטופלת בתחנות מעבר %+41

* לא כולל אסדות הגז הטבעי של נובל אנרג’י מדיטרניאן שבמרחב הימי.

חיות חישוב.** כולל עלייה בפליטות ממט״שים בעקבות עדכון הנ

6



:2017דיווח הישגים מרכזיים בשנת 

( VOCMN) מתאן ללא נדיפים אורגניים חומרים גופרית, תחמוצות חנקן, תחמוצות של - לאוויר פליטות הפחתת המשך  .1

ומזהמים נוספים.

חיפה. של חומרים אורגניים נדיפים במפרץ טות לאוויר -המשך הפחתת פלי  .2

 של פסולת עירונית מעורבת.המשך עלייה באחוז המחזור -  .3

 המטופלת בתחנות מעבר.המשך עלייה בכמות פסולת בניין -  .4

:2017דיווח לקחים משנת 

 מטמנות, -לאוויר פליטה התרי לקבל נדרשים שאינם ממפעלים לאוויר פליטות להפחתת דרישות עדכון לבחון יש   .1

יצור אספלט, מט"שים.

 התרחשוהאחרונות השנים בשלוש  -שגרתית בלתי פליטה או בתקלות פליטה אירועי למניעת אמצעים לבחון יש   .2

פליטות משמעותיות בתקלות או פליטה בלתי שגרתית:

 בכרמל אולפינים.NMVOC טון 300 נפלטו לאוויר כ 5201בשנת  	

 ברותם NNMVOCטון  500וכ בבז"ן מיכל שריפת באירוע שונים חומרים טון  05,10כ לאוויר נפלטו  6201בשנת  	

אמפרט נגב.

 טון חומרים שונים לקרקע ברותם אמפרט נגב.02,70 כ 7201בשנת  	
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על אודות מרשם פליטות והעברות לסביבה 1

 שם הפליטות וההעברות לסביבה )מפל״ס( מציג לציבור נתונים על אודות:מר

חומרים מזהמים לסביבה )לים, לאוויר, למים או לקרקע(;פליטות של  	

הזרמות של שפכים וקולחים למתקני טיפול בשפכים ולסביבה; 	

העברות של פסולת )רגילה או מסוכנת( לסילוק או לטיפול. 	

 בו מידע כללי על אודות המפעלים )מיקום, כתובת, סוג פעילות ועוד(.כמו כן מוצג

 םיתכחבם ינותנפש חלפשר אן כו מכ. פהמגבי על ם יעלפמפש חלפשר אמש, יפוגראגם וקמיפי לם גוצג מע דמיה

חומר המזהם, היישוב שהמפעל נמצא בו וכדומה.ף הפעילות, סוג השונים לפי שם המפעל, ענ

לבצע חיתוך נתונים מתקדם לפי מפעל ולפי מזהם וכן השוואה בין שנים.עוד ניתן 

 תנהגק וחח וכמה ביסבהת נגלהד שרמלם היעלו חווידם מעצם יעלפמהשם ינותנם הור יבלצם ימסורפמהם ינותנה

 עברשדווח המידע הסביבה(. הגנת )חוק  2201התשע״ב-ומרשם(, דיווח חובות - לסביבה והעברות )פליטות הסביבה 

 הפעילות היקף בסיס על נקבעת הבדיקה רמת פרסומו. טרם הסביבה להגנת במשרד המקצוע גורמי בידי שונות בדיקות

, לפי שיקול דעתם של גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד להגנת הסביבה.של המפעל וסוג פעילותו

  בדיווח את כל הפליטות שיש במפעל, בין שהפליטה מתרחשת ממקור הניתןחים למרשם לכלולעל המפעלים המדוו

 פותדלי, ןוחסא)מכלי דה דיבר-מו נשאיור ממקחשת מתרפליטה שהן וביומה( דוכם פכישוצא מ, ובה)ארדה דילמ

ממתקנים וכדומה(.

 בהתאםות נעשהן ד עוכל , ותומורשמותרות ות פעילוישל תוצר ן הם במרשורסמות המפהפליטות כי לציין חשוב 

 כל דין. הדיווחים כוללים הן פליטות צפויות והן פליטות עקב תקלות.להוראות השונות לפי

ח למפל״ס? - הבעלים של מפעל שפעילותו מצוינת בתוספת השנייה לחוק.מי צריך לדוו

 פעילויות שונות בעלות פוטנציאל השפעה על הסביבה, ובהן:74תוספת זו כוללת רשימה של 

תעשיית האנרגיה - תחנות כוח, בתי זיקוק, הפקת דלק ועוד 	

ייה כימית - לרבות מפעלים לייצור תרופות, דשנים, חומרי הדברה ועודתעש 	

ִלוון, ציפוי מתכות ועודתעשיית המתכת - מפעלי יציקה, התכה, ג 	

חלבות, משחטותתעשיית מזון ומשקאות, מ 	

 סולת ושפכים - מכוני טיפול בשפכים, מטמנות פסולת, תחנות מעבר ועודפ 	

חקלאות - לולים, חזיריות, מדגיםענף ה 	

 מפעלים.568 התקבל מידע על אודות 2017דיווח ב

הסדרה משפטית - דיווח למפל״ס 2

 תועברוהות טפלי)הסביבה נת הגק וחת ואורהי פלם עשינור לציבפל״ס מהם ופרסן וכס פל״מלם עליפמעל ח וודי

, ומטרתו היא כמפורט להלן:2201. חוק זה נכנס לתוקף באפריל 2201חובות דיווח ומרשם(, התשע״ב-לסביבה - 

 חומרים של והעברות פליטות להפחית מפעלים לעודד בישראל, הסביבתי המידע שקיפות את “להגביר

 מקיימתות נידימולקביעת חקר למ, ותחלטהלקבלת מסייע כלי ליצור וכן לסביבה ולת פסומזהמים 

המבוססת על צדק סביבתי, בין השאר באמצעות כל אלה:

 מהמפעליםופסולת מזהמים חומרים של והעברות פליטות לעניין מפעלים על דיווח חובות הטלת  .1

לסביבה;

 מזהמיםחומרים של והעברות פליטות על מידע הכולל עת, בכל לציבור ונגיש פומבי מרשם יצירת  .2

ופסולת ממפעלים לסביבה;
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 שהועברו או שנפלטו ופסולת מזהמים חומריםעל  מידע הכוללת מצאי רשימתשל ופרסומה  עריכתה .3

ממקורות שונים לסביבה;

 מפגעיםשל ולצמצום  למניעה המונעת, הזהירות לעקרון בהתאם נאותה, סביבה של קיומה הבטחת לשם והכול

הסביבה(. הגנת לחוק 1 )ס’ הבאים.״ הדורות ולמען הציבור למען והסביבה, החיים איכות לשיפור ובריאותיים, סביבתיים

 לחוק שני עקרונות מרכזיים:

 ותוינהמות ויעילפהחת באק וסעהעל פמו ותשבבעלמי את חייב מק וחה -ל פעמל בעל עדיווח ת חובל שלה טה .1

 לשנה למפל״ס על אודות הנתונים לגבי כל מפעל שבבעלותו כמפורט להלן:חוק לדווח אחת בתוספת השנייה ל

 ים מהמפעל אל הסביבה )לאוויר, לקרקע, למים או לים( וכמותם השנתית;פירוט החומרים המזהמים הנפלט 	

חומרים המזהמים המוזרמים בשפכי המפעל וכמותם השנתית;פירוט ה 	

פירוט החומרים הנפלטים או מוזרמים מהמפעל עקב תקלה וכמותם השנתית; 	

 ואל ופיטהג וסוה רבעוהו ילאשם רוגה, לופיטלו אק וליסלל עפמהמת רבעומהת לוספהת ומכות לוספהג וס 	

הסילוק שיבוצע;

ח;הצריכה השנתית של מים ואנרגיה של המפעל המדוו 	

חישב בעל המפעל את כל הנתונים אשר דווחו לרשם;השיטה שלפיה  	

 .ד(ועופעילות ומי חת, נטותדיורואק, ח״צ/ע״מח״פ/פר מס, ם)שפעל המבעל דות אוועל פעל המות ודאעל ם פרטי 	

 אתהכולל המרשם, את הציבור לעיון להעמיד הסביבה להגנת המשרד על כי קובע חוק ה -לציבור דע המיפרסום  .2

 יתפרסםהמרשם כי קובע החוק המפעלים. דיווחי שהתקבלו לאחר חודשים חמישה לעיל, המפורט המידע מרבית 

, (GIS) גאוגרפיתמידע מערכת באמצעות השאר  בין תשלום, בלא הסביבהלהגנת  המשרד שלהאינטרנט  באתר

 , יכולת לשמור מידע וכן יכולת לאחזר מידע ולהפיק פלט ממנו.ח נגישות אליובאופן שיבטי

 ילעבל שם יירחסמת ודוסלם יעגונהם ילוקישל שבר תיהן יב, רוביהצן ויעלו דמעויא לם ימיוסמם ינותנק וחהי פל

 וראזה ן נייבעחבה להר. ןונכו נאיו אם שלו נאיכי ח נילהסביר ד ויסיש ם שלרשע דבמיובר דשמם ומשו א, םעליפהמ

בהמשך מסמך זה.

 םומריחשל ות והעברות פליטמצאי ם גם פרסלדרש נהסביבה נת להגד המשרם המרשם ופרסעל ף וסנשן וייצ

שאינם מפעלים. מצאי זה יתעדכן אחת לשבע שנים. אף על כך ראו בהמשך.מזהמים, הכולל גם מידע ממקורות 

פהכלי אכי

 הקובעפלילי אכיפה מנגנון הוא האחד למעשה. הלכה להפעילו נועדו אשר אפשריים אכיפה מנגנוני שני מציין החוק 

 3ף יעסת ואורלהד וניגבי תנשח ווידם לרשח וודמו נאי, המוגד)לק וחבת ועוקבהת ומיוסמת ואורהעל ובר עשמי ש

 .ובנקהנס מהקארבעה פי - ד תאגיוא הם וא, חש״ 003,57בסך נס קו אנה שמאסר נה דיש, פליליתעבירה מבצע , ק(וחל

 שמפרמי על כספיים  עיצומים להטילהרשם  אתמסמיך זה מנגנון הכספי. העיצום מנגנון הוא האחר האכיפה מנגנון 

 ןבגי. דלתאגיח ש״ 000,001וכ-ד חיליח ש״ 000,01כ-פי הכסם והעיצם וסכ. קוחבן הם גות עוקבהות ויממסות וראה

 מסכום נוספים 2% להטיל אפשר נמשכת הפרה ובגין הנקובים, מהסכומים כפול סכום להטיל אפשר חוזרת הפרה

 העיצום על כל יום שבו נמשכת ההפרה.

 הוטלו שמונה עיצומים כספיים עקב אי-דיווח למפל״ס.7201בשנת 

מרשמי פליטות והעברות לסביבה בעולם 3

 ןכו כמ. לציבורם המתפרסמילסביבה ות והעברות פליטמרשמי יש ( CDEOה-נות דימוב )רם בעולרבות ות נדילמ

. (TRPR-E)האירופי לאיחוד השייכות המדינות של וההעברות הפליטות נתוני כלל את המאחד האירופי, המרשם ישנו 
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 המזהמים החומרים ברשימת למרשם, המדווחים המפעלים ובסוג המפעלים בכמות מזה זה נבדלים אלה מרשמים

 חשיבות השקיפות של המידע הסביבתי.חד - ח. ואולם לכל המרשמים עיקרון משותף אִפי הדיווהנכללים בו ובס

 קייבפרוטוקול על חתומות מרשמים לציבור המפרסמות מהמדינות רבות סביבתי מידע של השקיפות חשיבות בשל 

 שלוהעברות פליטות של ם מרשיצירת נו ועניי, נהוקראישבאבקייב  0302במאי נחתם זה פרוטוקול . ECEUNון ארגשל 

 קבלתבור הציבף ותיבש, עדמילות נגישבת קסועהוס ארהת נמאח ומכתב נכול קוטופרה. לסביבהם יזהממם ימרוח

 החלטות ובנגישות לצדק בעניינים סביבתיים.

 אשר הצטרפה לפרוטוקול.32ִשררה מדינת ישראל את הפרוטוקול, וכך הפכה למדינה ה- א3201 בינואר 14ביום 

מנגנון הדיווח 4

 הטופסאת זמין. ממשל ידי על פותח אשר אלקטרוני טופס מפורסם הסביבה להגנת המשרד באתר -  מדווחים?כיצד 

 תועמצאבח ווידה. היבסבהת נלהגד משרהאל ו תואח וולשלם ישדרנהם ינותנבו ניזהל, דשרמהתר אמד יורלהן תינ

 באתרהיא אף ופורסמה החוק של מכוחו שנקבעה הדיווח, ומתכונת המשרד הוראות לפי נעשה האלקטרוני הטופס 

 המשרד להגנת הסביבה.

לאופן הזנת הנתונים לטופס הדיווח פורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה.מידע ומדריכים מפורטים בנוגע 

  האלקטרוני תצהיר המאמת את תוכן הדיווח לפי הוראות מתכונת הדיווח.בעל מפעל נדרש לצרף לטופס הדיווח

 טות חישובשי

 שיטתלפי מדווח, הוא שעליהן והפסולת, המזהמים החומרים כמויות את יקבע מפעל שבעל קובע הסביבה הגנת חוק 

 ומסרופו זת וכמסלם אתהב. תויבטימהב ושיחהת וטישת אע ובקלת וכמסש יה ביבסהת נגהלד רשמל. תיבטימהב ושיחה

 בה הוראות הרשם בנוגע לשיטות החישוב המיטביות. הוראות אלה כוללות:באתר המשרד להגנת הסבי

מסמך הוראות ראשי; 	

 מסמכי הוראות ספציפיים העוסקים בסוגי פעילויות שונים;20כ- 	

 חומרים המזהמים והפסולת.חשב את כמויות החשבונים המסייעים ל מ25כ- 	

 המדויקיםבחישובים החל דיוק: רמת פי על חישוב שיטות של תעדוף בעניין הנחיות היתר, בין כוללות, הרשם הוראות 

 חישוב שיטות ועד ומודלים מסה מאזני על המבוססים חישובים דרך ניטור, על או דיגום על לרוב המבוססים ביותר

 שבמסגרתיודגש  הנדסיות.הערכות ועל המקצועית  מהספרותפליטה מקדמי על המבוססות  פחותהדיוק  רמת בעלות

 שלפיההשיטה מצוינת מזהם חומר של העברה או פליטה לכמות הנוגע נתון כל ליד במפל״ס לציבור הנתונים פרסום 

בוצע החישוב.

 בתחומיםבין-לאומיות חיות הנהיתר בין תואמות והן הציבור, להערות הפצתן לאחר פורסמו אלה שהוראות לציין יש 

הרלוונטיים.

ניהול המידע ותהליך בדיקתו 5

 הרלוונטיים המקצוע לאנשי נגישים והם המשרדית, המידע במערכת נקלטים במשרד מתקבלים אשר מפל״ס דיווחי

 קשרתהם מעש, םנייוחיצם עציוידי יעל ן וכד משרבע וקצמהנשי אי דיעל ם קידנבם הם חיוודיהת טקליחר אל. דמשרב

 המשרד למטרה זו.

בדיקת הדיווחים נחלקת לשני סוגים:

 המפעל בשם טעות נפלה אם הנדרשים, הפרטים כל הוקלדו אם בוחנים שלמות בבדיקת - ועקביות שלמות בדיקת .1

 הנ״צ שהוזן נכון, וכן נעשות בדיקות נוספות בעלות אופי טכני יחסית.או החברה, אם סוג הפעילות המצוין נכון, אם 

 מעלהשנים, דיווחי בין שינויים הקודמת. השנה של הדיווח עם הנבדק הדיווח של השוואה כוללת עקביות בדיקת 

בדקים מול המפעל המדווח. כל הדיווחים נבדקים בדיקת שלמות ועקביות.אחוזי שינוי שנקבעו, נ
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 המשרדזו בדיקה לעשות מנת על ח. המדווהמפעל שביצע החישובים של בחינה כוללת זו בדיקה  -איכות בדיקת  .2

 דרשנעל פהמפיה ול, הסביבהנת הגק וחל 7ף עיסח ומכו ותלסמכם בהתאף וסנע דמידרישת ם עליפלמוציא מ

שברשותו, במידע נעזר המשרד לחלופין המדווחים. הנתונים של ואימות בדיקה לשם נוסף מידע המשרד לידי להעביר 

 ומיתהלאולה עפהנית וכתשל ומה פרסעת מ. תוהאיכת קדיבשל ע ולביצ, וירולאפליטה להיתר קשה הבמכי מסן וכג

 םיפוסנם עליפמי חוודילת יעשנת ויכאת קידב. פהחיפרץ מבם עליפמהלכל ת ועשנת ויכאת וקידבה פיחפרץ מור זאל

  דעת המשרד בהתאם לסוג הפעילות במפעל ופוטנציאל השפעתה על הסביבה.לפי שיקול

פרסום המידע לציבור 6 

 עבקך כם ושמ. רשפאהל ככש יגנוח ונן פואבו מוסרפור וביצלי תביבסהע דימהת ופיקשא והס ״לפמבי זכרמן ורקיע

 השארבין תשלום, בלא הציבור לעיון יועמד זה חוק לפי הסביבה להגנת למשרד המדווח שהמידע הסביבה הגנת חוק 

 עליו,לשמור יכולת אליו, נגישות שיבטיח באופן המשרד של האינטרנט באתר ( GIS)גיאוגרפי מידע מערכת באמצעות 

 לאחזר מידע ולהפיק פלט ממנו.

 מיקום לפי מפורסם המידע .2017 עד 2012 השנים על נתונים הסביבה להגנת המשרד באתר פורסמו כה עד אכן,

 גיאוגרפי על גבי מפה המציגה את כל המפעלים המדווחים.

: חיפוש במפה לפי מיקום גיאוגרפי - מפל״ס, אתר המשרד להגנת הסביבה1איור 

 מספר מפעל, בעל שם פעילות, סוג )כתובת, המפעל על שונים פרטים לראות שמאפשרת “כרטסת״ הוכנה מפעל לכל

ועוד.המפעל העביר פסולת כמה  המפעל,העביר או פלט מזהמים חומרים כמה - המדווחים הנתונים את וכן ועוד( מזהה 

 םכיותיחשל חב רן וומגע בצלן תינו תזרעוב, םינותנח ותינלם דקתמי כלת ועמצאבע דימהת אח תנלשר פאן כו מכ

ושאילתות.
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: ניתוח נתונים מתקדם - מפל״ס, אתר המשרד להגנת הסביבה2איור 

 ניתוחיםולבצע כרצונו זה קובץ לערוך יכול צופה וכל המלא, הנתונים מסד את הכולל אקסל קובץ להוריד אפשר כן כמו 

שונים על בסיס הנתונים שבהם הוא מעוניין.

 למידע הזכות שבעתיים וחשובה דמוקרטי, במשטר בסיסית זכות היא למידע הזכות כידוע, - מתפרסם? לא מה

 מוחלטת,איננה סביבתי למידע הזכות גם זכות ככל זאת, עם . ישראלבמדינת תושב או אזרח לכל הרלוונטית סביבתי 

 חוןביטעל הגנה של אינטרס כמו שונים, באינטרסים מפגיעה להימנע מנת על בענייננו, אחרים. ערכים מול לאזנה ויש 

 הסביבהנת הגק וחל)ב(-)ג(  21ף בסעיקק וחהמע קב, םחריימסות דוסעל נה הגשל נטרס איו אור הציבם וושלנה דיהמ

שהנתונים המפורטים להלן לא יפורסמו לציבור:

 םינכוסמם ירחומת לוספבל פטמם רגוט עמל, תלסופה רבעהוו ילאשל פטמהם ורהגת ודאול עע דימ .1

מחוץ לישראל;

מידע על אודות צריכת מים ואנרגיה של המפעל; .2

דו שגילוי הנתון עליו עלול לפגוע בביטחון המדינה;טחוני בכיר אישר בחתימת ידע שגורם בימי .3

ין לפרסמו משום שיש לו יסוד סביר להניח כי אינו נכון או אינו שלם.מידע שהרשם החליט שא .4

 משום פסולת. סוג אודות על מעובדים נתונים לפרסם שאפשר קובע הסביבה הגנת לחוק )ה(12 סעיף כך, על נוסף

 שהואכפי מהמפעל, המועברת הפסולת סוג לגבי המלא הפירוט את כוללים אינם לציבור המתפרסמים הנתונים כך 

 כמות של כולל וסכום מעביר מפעל שכל המסוכנת הפסולת כמות של כולל סכום אלא הסביבה, להגנת למשרד מדווח

הפסולת שאינה מסוכנת שכל מפעל מעביר.

רשימות מצאי 7

 ,םמימזהם מריוחשל ת ווימכעל ע דמית וללהכאי מצת מרשים נישע לשבת חאוך ערלם הרשעל שע ובקק וחל 11ף עיס

 המישהר. םיחראת וורקממו אם יעלפמת וילעפת וקבעבם יעברומו אם ינוהשה יבסבהי יבמרכלם יטפלנהת ולספום יפכש

 החישוב שיטת את וכן בחלקה, או המדינה שטח בכל אחרים מידע מקורות באמצעות או שנתיים דיווחים על-פי מורכבת
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 אוהנפלטים פסולת או מזהמים חומרים כמויות אודות על נתונים אפוא כוללת המצאי רשימת האמורות. הכמויות של 

 תחבורה, ביתיים, שימושים כמו אחרים, ממקורות אלא המפל״ס בנתוני הנכללים תעשייתיים ממקורות שלא מועברים,

חקלאות, מקורות תעשייתיים שאינם נכללים במפל״ס ועוד.

 ולאפשר במפל״ס, הנכלל המידע לצד בישראל, וההעברות הפליטות לעניין משלים מידע לספק נועדה המצאי רשימת

 ה שלמה וכוללת של פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת בישראל.תמונ

. 6102-ו 4102ם נילש- ויר ולאות פליטמצאי של ות רשימשתי נט נטרהאיבאתר הסביבה נת להגד המשרם פרסכה ד ע

מספר ומיקום המדווחים למפל״ס 8

 התקבלושבה  6201לשנת עד המדווחים במספר הדרגתית עלייה חלה למפל״ס, הראשונה ח הדיוושנת , 2201משנת 

 ,מפעלים 865- למפל״ס ם חיווהמדבמספר ( %5.2-)קלה ירידה חלה  7102נת בש. (%91כ-של )עלייה ם חיוודי 385

.3כפי שניתן לראות באיור 

: מגמות במספר המדווחים למפל״ס3איור 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

192

131

167

195

175

139

196

169

170

200

182

185

204

175

204

202

160

206

 תעשייה פסולת ושפכים חקלאות

 דנגפה ואכיח וקפי, ורתאיות עילפמאלא , קיתעסהת ועילפהול דמגיובה ברת עובננה אים חיוודהמפר מסבעלייה ה

 הירגנאהף נעם הם ישדחם יעלפמת מקהב קעם יחוודמהפר סמבל ודיגחל ם הבשם ימוחתה. םיחוודמם ניאשם ילעפמ

קמת תחנות כוח פרטיות והפקת גז טבעי וכן תחנות מעבר לפסולת בניין.- ה

 המפל״ס של קיומו שנות בשש בארץ. השונים באזורים המדווחים בכמות שינוי היא במפל״ס הניכרת נוספת מגמה

 וצפון,דרום במחוזות ‘אחר’( ומשקאות, מזון מתכות, אנרגיה, )כימיה, התעשייה מענפי המדווחים במספר עלייה חלה 

 חלהחיפה ובמחוז  המדווחים, במספר 13% שלירידה  חלה ומרכז אביב תלבמחוזות  בבד בד בהתאמה. 3%- ו10% של

. במחוז ירושלים לא חל שינוי.3%ירידה של 

 .םעליפמקת עתוהח וודיחייב המף לסחת מתאל ות עילפף קהידת ורהם; פעלימשל חה פתימסגירה/ם ובעינם ויינהשי

 יבאבתל ת וזוחמב. המייכעל פמוה פלתהן קתמ, תויטפרח וכת ונחת 5של מה קמהקר יעבת עובנה ייעלהם ודרז וחמב

 מחלבההעתקת מתכות; ציפוי מפעלי בשני הדיווח חובת מתחת לסף אל ייצור כמויות מהורדת נובעת הירידה ומרכז 

אחת לדרום וסגירת מפעל אחד.
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2017 עד 2012: מגמות במיקום מפעלי תעשייה המדווחים למפל״ס, 4איור 

+3%
-3%

-8%

0%

+10%

מגמות עיקריות בדיווחים למפל״ס על פליטות מזהמים לאוויר 9

 יגים את המגמות העיקריות בדיווחים למפל״ס על פליטת מזהמים לאוויר. מצ7 ו-6, 5איורים 

 פריתוגות וצחמת, ןקנחות וצחמתשל פליטה בניכרת חתה פהחלה ות נוחרהאם ניהשחמש שבם ואיראלה ם וריבאי

 במקום חשמל לייצור הטבעי בגז בשימוש מעלייה נובעת ההפחתה ומהתעשייה. הכוח מתחנות לאוויר חמצני דו ופחמן

סולר, וכן מיישום של אמצעי הפחתה על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה.שימוש בפחם, במזוט וב

 הכוח בתחנת ייצור יחידת מהשבתת בעיקר נובעת 2017 בשנת (26%) גופרית תחמוצות בפליטת התלולה הירידה

רוטנברג שפעלה ללא אמצעי הפחתה, לצורך התקנתם.

 תעבונהה תחפהם עד בבד בשר חאמ, 7102ד ע 5102ם ינשבת יתועמשמה תחפא לי נמצחו דן מחפת טילפת ומכ

 חשמל בשנים אלו.מהגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל, התרחשה עלייה בייצור ה
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טונה/שנהלמפל״ס, ומדווחים גדולות בכמויות הנפלטים המזהמים של לאוויר בפליטה מגמות : 5איור 

 תחמוצת חנקן
 תחמוצת גופרית

 פחמן חד-חמצני 
  כלל חומר חלקיקי 

עדין מרחף

PM10 
  חומר אורגני נדיף 

ללא מתאן*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

130,000

100,000

70,000

40,000

16,000

11,000

6,000

1,000

* למעט אסדות הגז הטבעי של נובל אנרג’י מדיטרניאן, מאחר שהן נמצאות במרחב הימי.

 HFCs,, דיסקואס וטרינ, ןאתמ, ינמצח-ודן מחפה ממחהי זגשל יר וואלת וטיפלבה תחפההת ממגת איג מצ 6ור יא

6FS, sPFC, של בפליטות 18% של ירידה חלה 2012 משנת כי עולה מהאיור דו-חמצני. פחמן ערך לשווה מנורמלים 

גזי חממה המדווחות למפל״ס.

טונה פחמן דו חמצני /שנה: הפחתה בפליטות לאוויר של גזי חממה, שווה ערך 6איור 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

60,000,000

55,000,000

50,000,000

45,000,000

40,000,000
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: הפחתות בפליטה לאוויר עקב הגברת השימוש בגז טבעי*7איור 

  צריכת פחם 
לייצור חשמל

 תחמוצת חנקן

 תחמוצת גופרית
  אחוז גז טבעי 
בייצור חשמל

BCM צריכת גז טבעי 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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 אחוזים, עבור 
 המזהמים 

וצריכת פחם
2012=100 צריכת גז 

BCM טבעי

*מקור הנתונים של צריכת גז טבעי: רשות הגז הטבעי, רשות החשמל, המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה

 לאווירהפליטות כמות של השוואה , 2012משנת בישראל לאוויר חנקן תחמוצות בפליטת המתמשכת ההפחתה למרות 

 משיעורוגבוה עדיין לנפש הפליטה ששיעור מעלה מקבילים, למרשמים המדווחות הכמויות עם למפל״ס, המדווחות 

 יעמצאא ללת ועלופן יידעת ודיחיהב ורן השב, תוימחפהח והכת ונחתת וטיפלב קעת אז. תוחתופמהת ונידמהב ורב

 ההפחתה המחויבים על פי הסטנדרטים האירופיים.

 העדכניים הנתונים שהם ,2016 נתוני את מציג האיור לנפש. מנורמלות חנקן תחמוצות פליטת של השוואה מציג 8 איור

. 7102ד ע 2102ני ונתם וצגימישראל ור ובעב 4102ני ונתם וצגימארה״ב ור בעב. עתהלעת  TRPR-Eב-ם ורסמיפהמ

 מייצור החשמל מבוסס על פחם.76%באוסטרליה כ-

ק״ג/נפש: פליטות של תחמוצות חנקן לאוויר במפל״ס ובמרשמים מקבילים, 8איור 
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 במפעל. הנצרכת האנרגיה וסוג האנרגיה צריכת כמות הוא לאוויר, הפליטות על ומשפיע למפל״ס המדווח נוסף נתון

 2102נת ומשפל״ס המחי וודמדי יעל וט מזבצריכת  %71של חתה פהחלה  7102נת בשכי ולה ענרגיה האצריכת ני ונתמ

בעיקר עקב יישום דרישת המשרד להגנת הסביבה למעבר לשימוש בגז טבעי.. זאת 80%חלה הפחתה של 

אלפי שעט״ן/שנה: צמצום צריכת מזוט על ידי מדווחי המפל״ס, 9איור 

  כל השאר
 תעשיית מזון ומשקאות

 תעשייה מינרלית
  תעשייה כימית

  תעשיית האנרגיה

800

600

400

200

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

טניםפליטה לאוויר של חומרים מוכרים או חשודים כמסר

 םירכומ“ם ירדגומס ״פלמבם ימהזמהת מישרמם ימהזמ 53, םינטרסמם ירמוחלת ידרשמ-ןיבהה דעווהל שת ורדגהי פל

 “מוכריםמזהמים כוללת זו קבוצה ב(. )קבוצה אדם״ בבני כמסרטנים חשודים “או א( )קבוצה אדם״ לבני כמסרטנים 

(.2( ומזהמים המוכרים כמסרטנים אפשריים )ב1כמסרטנים סבירים״ )ב

 הפליטותבמצאי לעיל הנזכרות ב או א מקבוצה חומרים של לאוויר הפליטה מקורות של ההתפלגות את מציג  10איור 

 ז בפרק )ראו הסביבה להגנת המשרד ידי על המחושבות אחרות ופליטות למפל״ס המדווחות פליטות הכולל לאוויר,

לעיל הסבר על רשימות המצאי(.

טונה/שנהכמסרטנים, חשודים או מוכרים חומרים של לאוויר הפליטה מקורות של התפלגות : 10איור 

245
36%

291
42%

47
7% 101

15%

  כמות מדווחת 
למפל״ס, 2017

  מצאי פליטות 
מתחבורה, 2016

  מצאי פליטות משריפת 
פסולת צמחית, 2016

  מצאי פליטות 
מתחנות דלק, 2016
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 התרומהעיקר ואילו (, 15%)הפליטות מכלל יחסית משני נתח  מהווה למפל״סהמדווחת שהכמות לראות  ניתן 10באיור 

. (6%3( ומתחבורה )42%רים המוכרים או החשודים כמסרטנים לאוויר היא משריפת פסולת צמחית )לפליטת החומ

 ולהעפת ניוכתוביל מם גד המשר. ורהחבמתויר ואם וזיהת חתפלהמית ואלת ניוכתוביל מהסביבה ת נלהגד המשר

 הרחבת של רכיבים כוללת התוכנית צמחית. פסולת שריפת של וצמצום מניעה ובמסגרתה אוויר זיהום להפחתת

 עקרקוי פחילפיכתה והחית צמולת פסשל פה שריניעת למם תמריצין ומתם פגעיהמשל ור דסוי פמי, והאכיפהח וקפיה

ומוצרים נוספים.

 למרשםהמפל״ס בין לאוויר כמסרטנים חשודים האו המוכרים החומרים של הפליטה כמות של השוואה מציג  11איור 

 ותדאסו וסרהן ולכ, עיטבגז קת פהשל ת ועילפולל כו נאיפי והאירם מרשה. ותפשנהפר למסורמלת נמ, פיוהאירד וחאיה

 ,ןירטסוט ובלק, דיהדאלמורפם ימזהמהת אולל כו ניאפי ויראהם מרשהן כו מכ. וזאה ווהשבס ״פלמלח ווידהמי עטבהז הג

שנכללים בדיווח למפל״ס ובאיור זה.

ק״ג/האירופי, ובמרשם במפל״ס לאוויר כמסרטנים חשודים או מוכרים חומרים פליטות : 11איור 

אלף נפש

E-PRTR EU15 מפל״ס ללא אסדות הגז הטבעי

13.6

16.3

5.6 5.2 5.3

2017 2016 2015 

 חוילפב, ס״פלמלת וחוודמהם ינטרסמכם ידושחו אם ירוכמם ימרוחשל ר יוואלה טיפלהת ויומכשל ת וממגג ימצ 21ור יא

לפי מגזרים תעשייתיים שונים.

 בעיקר המפל״ס, ממדווחי לאוויר כמסרטנים מוכרים או חשודים חומרים בפליטות 44% של הפחתה חלה 2012 משנת

 חתה של המשרד להגנת הסביבה.עקב הגברת השימוש בגז טבעי ובעקבות יישום דרישות ההפ

 ור)באיפליטה להיתרי ם דרשינהם במפעלי( %5-)ות חתההפו נמשכשן בזמ. ותבפליט %4של עלייה חלה  7102נת בש

 וספת)תנות מטמבעיקר - ( לכחוני ובג)באיור פליטה להיתרי דרשים נם נשאים פעליהמבפליטת עלייה חלה , (ירוקני ובג

  עודכנו הנחיות חישוב למט״שים.6201. כמו כן בשנת הטמנה שנתית( ומפעלי אספלט )עלייה בייצור(
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 טונה/שנה פליטות חומרים מוכרים או חשודים כמסרטנים לאוויר המדווחות למפל״ס,12איור 

 כל השאר
 מט״שים

 מטמנות
 ייצור אספלט

 ייצור חשמל
 בתי זיקוק

 תעשייה כימית

80

60

40

20

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

  

 מקורומהוות ישראל,  מחופי ק״מ 22כ- המרוחקות הטבעי בגז הטיפולאסדות  של הפליטות נתוני אתכולל  אינו 12 איור

 לפליטותוגע בנשנערכו ויר אולפיזור ודלים מלפי . הימיבמרחב כמסרטנים דים חשואו וכרים מחומרים של לפליטה 

 חומרים מוכרים או חשודים כמסרטנים מהאסדות אינם מגיעים כלל ליבשה.מהאסדות, 

 במהלךן קותיחתה פההאמצעי . ואלות פליטחית פלהן ניאדיטרמנרג’י אובל נחברת מדרש הסביבה נת להגד המשר

 מאחר, אלופליטות צפויות לא “לוויתן״ באסדת כי יצוין . 98%בכ-תמר מאסדת הפליטה את להפחית וצפוי  9201שנת 

 ינקתמלק דלכו ולניצות ונושת וערכממט פלנהז הגף וסיאת וללהכ, ורהסגת ערכמביה יהי עטבהז בגול פטיהיך תהלש

האנרגיה באסדה.

 ביומרי תמר הטבעי הגז מאסדות כמסרטנים החשודים או המוכרים החומרים פליטת של הכמות את מציג  13איור 

.1720 ל-2201בין השנים 

 ימיה בחרמבש יעבטה זגה תודסאמ םינטרסמכ םידושח וא םירכומ םירמוח תטילפ :31 רויא
טונה/שנהושהשפעתן אינה מגיעה לחוף, 
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(NMVOCפליטה לאוויר של חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן )

 אשר נוספים ממקורות וכן תעשייתיים תהליכים ממגוון לאוויר נפלטים (NMVOC) מתאן ללא נדיפים אורגניים חומרים

 אינם תעשייתיים.

 המדווחותפליטות הכולל לאוויר, הפליטות במצאי  NMVOCשל לאוויר הפליטה מקורות של התפלגות מציג  14איור 

 ידי המשרד להגנת הסביבה )ראו בפרק ז לעיל הסבר על רשימות המצאי(.חרות המחושבות עללמפל״ס ופליטות א

טונה/שנה, OCNMV: התפלגות מקורות הפליטה לאוויר של 14איור 

3,582
11%

6,797
20%

3,087
9%

1,282
4%

4,660
14%

14,419
43%

  כמות מדווחת למפל״ס, 2017 
  מצאי פליטות מתחבורה, 2016

   מצאי פליטות ממקורות נוספים, 2016
  מצאי פליטות מתחנות תדלוק, 2016

  מצאי פליטות משימושים ביתיים, 2016
  מצאי פליטות חוות מכלי דלק, 2016

 לאוויר. VOCMN של הפליטותמסך ( 20%) ניכר שיעור מהווהלמפל״ס  המדווחתהכמות  ,14 באיור שרואים כפי 

 ותורקמן הורה חבותק ודלהתות נחת. (%34)ם ביתיים ושימשימחשת מתרויר ולא CNMVOשל ותר ביולה דהגפליטה ה

פליטה ניכרים נוספים.

 לפי בפילוח הדיווח, שנות לאורך למפל״ס המדווחות VOCMN של לאוויר הפליטה כמויות של מגמות מציג 15 איור

 שהן מאחר מדיטרניאן, אנרג’י נובל של הטבעי הגז מאסדות VOCMN של פליטות כולל אינו האיור תעשייתיים. מגזרים

. תוספת פליטות אלו מפורטת בהמשך.מתרחשות במרחב הימי

גוני ירוקמפעלים הנדרשים להיתרי פליטה לאוויר מוצגים ב

גוני כחולמפעלים שאינם נדרשים להיתרי פליטה לאוויר מוצגים ב
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טונה/שנה לאוויר המדווחות למפל״ס, OCNMV: פליטות 15איור 

6,000

4,000

2,000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

 תעשייה כימית
 תעשייה כימית פליטה לא שגרתית

 תעשיית מזון ומשקאות
 תעשיית אנרגיה

 שימוש בממסים
 כל השאר עם היתרי פליטה

 מט"שים
 מתקני קומפוסט

 מטמנות
 כל השאר ללא היתרי פליטה

 )ללא 7102נת בש %51ב-ו חתפ, פל״סלמם חיוודיבויר ולא( VOCMN)ן מתאללא ם פידינם נייורגאם ומריחות פליט

 אסדות הפקת הגז הטבעי שברחב הימי(. ההפחתות העיקריות הן:

 המשרד להגנתשל הפחתה דרישות יישום אולפינים לאחר כרמל במפעל התרחשה טונות  110כ-של הפחתה  	

הסביבה.

חיפה ובמישור רותם. טונות בשל ההשבתות במפעלי חיפה כימיקלים במפרץ 500הפחתה של יותר מ- 	

 500כ-נפלטו  6201ב-כזכור, טונות(.  01,00)כ-נגב אמפרט רותם של בהיתר המצוינות הפליטה לרמות חזרה  	

 טונות נוספות בזמן שדרוג מתקנים לצורך הפחתת פליטות.

חישוב הפליטות בעבור מט״שים ומתקני קומפוסט. השתנו הנחיות 6201יש לציין כי בשנת 

 בעיקרלמפל״ס, המדווחים מהמפעלים חיפה במפרץ לאוויר  NMVOCבפליטות  29%של הפחתה חלה  7201בשנת 

 דרישות יישום בעקבות זאת .61% של היא 2012 משנת המצטברת ההפחתה כימיקלים. חיפה מפעל סגירת עקב

המשרד לרבות תוכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה.

חות למפל״ס ממפעלי מפרץ חיפה. המדווNMVOC מציג מגמות של כמויות הפליטה לאוויר של 16איור 
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טונה/שנה ממפעלי מפרץ חיפה, OCNMV: פליטות 16איור 

 תעשייה כימית תעשיית אנרגיה כל השאר

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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 .דויצום יביכרמת וטילפבה יילעמת עבונה יילעה. VOCMNת טילפב( תונוט 64 )%12-כל שה יילעה לחן ״זבבי כן ייצלש י

 דליפות 843 וטופלו זוהו 2017 בשנת ואילו השנה, במשך טונות 18כ- נפלטו ומהן דליפות 542 וטופלו זוהו 2016 בשנת

 חצייתבמו בוצעפות דליבול והטיפוי הזיהפעולות עיקר  7102בשנת כך על נוסף נה. השבמשך נות טו 95כ-נפלטו ן ומה

השנייה של השנה ולפיכך היה משך הדליפה ארוך יותר.

  ותומהוישראל פי וחמק״מ  22כ-ות חקוהמרהטבעי בגז ול פהטיות דמאספליטות האת ולל כו נאיעיל ל 51איור , ורכאמ

 VOCMNה-, ותדהאסות לפליטוגע נבו נערכשויר ואור לפיזם דליומלפי . הימיחב במר VOCMNשל לפליטה ור מק
  מק״ג/מ״ק, והשפעתו זניחה.4מגיע ליבשה בריכוז יממתי של עד 

 יותקןההפחתה  אמצעי הללו. הפליטות את להפחית מדיטרניאן אנרג’ינובל  מחברתדרש הסביבה להגנת המשרד 

 ,ואלות פליטות ויפצלא ן״ ויתו“לדת באסכי וין יצ. %89בכ-תמר דת מאספליטה האת חית פלהוי פוצ 9102נת שבמהלך 

 כדלקוניצולו שונות ממערכות הנפלט הגז איסוף הכוללת סגורה, במערכת יהיה הטבעי בגז הטיפול שתהליך מאחר 

למתקני האנרגיה באסדה.

טונה/שנה זניחה,החוף על ושהשפעתן הימי שבמרחב הטבעי הגז מאסדות  OCMVN פליטת: 17איור 
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 אסדת מרי בי אסדת תמר

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 טביבנת וכמסולת פסשל עבר המות נחתחי וודיבות שגיאהסביבה נת להגד המשרזיהה פה חלשנה בשכי ן לציייש ד וע

 ותכמ. 6102ד ע 2102ם ניהשחי וודישל ן וקתידרש ד המשר. VOCMNשל ויר ולאפליטה הלגבי , והוקתח פתבם וכקוא
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 טונות.37 עומדת על כ-7201הפליטה המתוקנת של שני האתרים יחד בשנת 

 בעבור למפל״ס דיווח להגיש אל.אל.סי גייטווי חדרה ומחברת החשמל מחברת הסביבה להגנת המשרד דרש כן כמו

 אותו ומזרימה מיובא, נוזלי טבעי לגז גזיפיקציה מבצעת המגזזת האונייה .2017 עד 2014 השנים לגבי המגזזת האונייה

  ק״מ מול חדרה.10למערכת ההולכה הארצית דרך טרמינל מצוף ימי במרחק של כ-

(10PMטרים ) מיקרומ10טן מ-טה לאוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קפלי

 תוחוודמהת וטיפלולל הכ, ירוואלת וטיפלהי אמצב 01PMשל יר וואלטה פליהת וורקמשל ת ופלגתההת אמציג  81ור יא

 ידי המשרד להגנת הסביבה )ראו בפרק ז לעיל הסבר על רשימות המצאי(.חרות המחושבות עללמפל״ס ופליטות א

טונה/שנה, 10PM: התפלגות של מקורות הפליטה לאוויר של 18איור 

1,882
24%

1,991
26%

187
2%

3,664
48%

    מצאי 2016 פליטות משריפת פסולת צמחית
  מצאי2016 פליטות מתחבורה

   מצאי 2016 פליטות ממפעלי בטון
  כמות מדווחת למפל״ס 2017

 פסולת ושריפת לאוויר, הנפלטת 10PMה- מכמות מחצית מהווה למפל״ס המדווחת הכמות ,18 באיור שרואים כפי

( מהוות מקורות משמעותיים נוספים.24%חבורה )( ות26%צמחית )

 באיורתעשייתיים. מגזרים לפי בפילוח למפל״ס, המדווחות  10MPשל לאוויר הפליטה כמויות של מגמות מציג  19איור 

 השימושהפחתת בעקבות , 7201בשנת  10%ב-ירדה למפל״ס המדווחת  10PMפליטת של הכמות כי לראות אפשר 

 בפועלמגידול נובעת לא  2016בשנת בפליטות העלייה המשרד. של הפחתה דרישות ויישום חשמל לייצור בפחם 

 יחס)לגבי ארובות דיגום של מתוצאות לאוויר  10PMפליטות לחישוב בהנחיות משינויים שנובע בגידול אלא בפליטות, 

חלקיקים הנפלטים(. מכלל ה10PMחלקיקי 

23



טונה/שנה לאוויר המדווחות למפל״ס, 10PM: פליטות 19איור 
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 תעשייה כימית תחנות הכוח הפחמיות כל השאר
 תעשייה מינרלית גידול עופות אינטנסיבי

 טות מתאן לאווירפלי

 כמות הפליטה. מקורות לפי בפילוח למפל״ס, המדווחות מתאן של לאוויר הפליטה כמויות של מגמות מציג 20 איור

 פסולתממטמנות בפליטות העלייה עקב האחרונות, השנים בחמש  64%ב-עלתה למפל״ס חת המדווהמתאן פליטת 

 פסולת טונות מיליון 5כ- של שנתית מהטמנה נובעת לגידול הסיבה בלבד(. נאסף שאינו המטמנה בגז )מדובר מעורבת

מעורבת, נוסף על הפסולת שהוטמנה בעבר.

 אלפי טונות/שנה: פליטות מתאן לאוויר המדווחות למפל״ס,20איור 

 מטמנות פסולת מעורבת הפקת גז טבעי כל השאר
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הזרמות מזהמים לים ולנחלים 10

הזרמת מזהמים לים

 איורבמים. האורגני החומר כמות לקביעת ומשמש והשפכים, המים לאיכות כללי מדד הוא ( CTO)כללי אורגני פחמן 

 המדווחת למפל״ס לפי שנים.CTO מציג את כמות ההזרמה לים של 21

 6201עד  2201בשנים קישון( חל נדרך חיפה מפרץ המלח, ים התיכון, )ים לים  CTOפליטת עיקר באיור, שנראה כפי 

 ארופברב 6-בקה ספנו זמה זרה. (%59-מתר וי)ת יאקלחת יפותישדה ואגן דור זאי מ- ן ד״פהשת וצבשל ה מזרהתה יהי

ן העיכול האנאירובי החדש ובמתקן אנ-וירו לצורך פיזורה כדשן חקלאי. עם העברת הבוצה לטיפול במתק7201

טונה/שנה לים, TOC: כמויות הזרמה של 21איור 

 בוצת שפד״ן כל השאר
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הזרמת מזהמים לנחלים

 בהזרמה הניכרת ההפחתה מדגים(. 6ו- מט״שים מתוכם 20) במפל״ס לנחלים קולחים הזרמות על מדווחים מפעלים 43

עקבות סגירת מפעל חיפה כימיקלים והפסקת הזרמת קולחיו לנחל הקישון.( נגרמה ב46%- )7201לנחלים בשנת 

 יתר. ליםהזרמה היתרי ידי על מוסדרות למפל״ס( חים המדוומפעלים  7)הקישון לנחל הקולחים הזרמות כי לציין יש 

 להזרמה הרשאה צווי למתן המים רשות למנהל המייעצת הוועדה מאת הרשאהצווי  ידי על מוסדרות לנחלים ההזרמות

חלים.לנ
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אלפי טונות/שנה: הזרמת מזהמים לנחלים, 22איור 
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 נחל הקישון נחל חרוד כל השאר
 נחל שורקחל הירקון נ

פליטות והזרמות בעת תקלה 11

 לדווחהמדווחים את מחייב המפל״ס חוק בדיווח, חויבים הממזהמים והזרמות פליטות של הכלליות הכמויות על ף נוס

 .תחוודמהת יכללהת ומהכמק לחן השי פ-על-ףא, הקלתת עבו שחרתהשם ימהזמת ומזרהעל ות וטיפלעל ם גד פרנב

 חוילפב, ויתונשך וראלס ״פלמלו חוודשי פכ, הקלתת עבם ימהזמת ומרזהות וטיפלת ויומכשל ת וממגיג מצ 32ור יא

על פי התווך הסביבתי שאליו נפלטו או הוזרמו המזהמים.

טונה/שנה: פליטות והזרמות מזהמים בעת תקלה, 23איור 

 שפכים וים
 קרקע

 אוויר
 מקור מים )נחל(
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 נתלשואה ובהשם חיוודהמפר במס %02של עלייה ו ז. קלהבתפליטה על ם עליפמ 87פל״ס למו חוודי 7102נת בש

חשו במפעלים האלה: התר7201. הפליטות בעת תקלה בכמויות הגדולות ביותר בשנת 6201
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פליטות לקרקע:

 טונות, אירוע פריצת בריכה של מי גבס חומציים.32,71רותם אמפרט נגב - כ  	

 פליטות לאוויר:

(, אירוע שריפה במתקן אבן הגירSOx טונות )בעיקר 446תחנת כוח רוטנברג - כ- 	

 טונות, בעיקר תחמוצות חנקן עקב משבר האמוניה251בז״ן - כ- 	

(, פליטות בעת מצבי עבודה בלתי שגרתייםCO ו- NOx טונות )בעיקר 180נשר רמלה - כ- 	

פליטות לנחלים:

 טונות78מט״ש חיפה - כ  	

 טונות58מט״ש כרמיאל - כ  	

 טונות54מט״ש שורק - כ  	

 טונות49מט״ש שמשון - כ  	

הזרמות לשפכים

 טונות187משחטת מילועוף - כ  	

העברת פסולת 12

 פי על הפסולת סיווג את לפרט נדרשים המדווחים המועברת, הפסולת כמות אודות על למפל״ס דיווחים על נוסף

 ןלציים דרשינם חיוודהמן כו מכ. נתוכמסנה שאיולת פסלנת וכמסולת פסן בין חימבה, פיוהאירת ולפסהוגי סוג טלק

את היעדים להעברת הפסולת ואת אופן הטיפול בה או הסילוק שלה ביעד.

העברת פסולת מסוכנת

 המועברתפסולת בין בפילוח למפל״ס, המדווחת המועברת המסוכנת הפסולת כמויות של המגמה את מציג  24איור 

 המצוינותהפסולת כמויות כי יצוין אחר. לסילוק או להטמנה המועברת פסולת ובין חוזר, לשימוש או להשבה חזור, למ

 עונמלי דכה ביבסהת וכיאי תורישלה רבחהור בעמהת ונחתי דיל עת חוודמהת נכוסמהת לוספהת את וללוכן ניאר ויאב

 הפסולת נתוני את כולל האיור הפסולת. יצרני המפעלים ידי על דווחו כבר זו פסולת שכמויות מאחר נתונים, כפילות

המסוכנת המועברת ליצוא.
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אלפי טונות/שנה: כמות ושיעור מחזור פסולת מסוכנת, 24איור 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

193

106

235

82

217

108

199

112

203

95

216

106

35% 26% 33% 36% 32% אחוז 33%
מִחזור

 הטמנה וסילוק אחר מִחזור, השבה, שימוש חוזר

 80כ- כך על נוסף טונות. אלף 310 סביב נעה האחרונות השנים בשש למפל״ס המדווחת המסוכנת הפסולת כמות

 שמנים,מעבירים אלה יצרנים . למפל״סמדווחים שאינם קטנים״ “יצרנים בידי מיוצרת מסוכנת פסולת של טונות אלף 

 בארץ הכולל המחזור שיעור .40% הוא בארץ הכולל מסוכנת פסולת מחזור שיעור לפיכך למחזור. ומצברים ממסים

ל טיפול בקרקעות מזוהמות ושפכים תעשייתיים, שחלקם מדווחים למפל״ס.אינו כול

.%52( שיעור מחזור פסולת מסוכנת הוא 2016TRPR-E במרשם האיחוד האירופי )

תית לא מסוכנתהעברת פסולת תעשיי

 רפאום חפר פאולל כא ל, ס״פלמלם יחוודמהה יישעתהי פנעמת נוכסמא לת ולספשל ור זחמהת ומכת איג מצ 52ר ויא

 מענף האנרגיה, פסולת מענפי החקלאות, טיפול בפסולת וטיפול בשפכים.פצלי שמן

אלפי טונות/שנה: כמות ושיעור של מחזור פסולת תעשייתית לא מסוכנת, 25איור 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

374

481

443

527

452

499

379

592

421

509

427

460

56% 54% 53% 61% 55% אחוז 52%
מִחזור

 הטמנה וסילוק אחר מִחזור, השבה, שימוש חוזר
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העברת פסולת עירונית מעורבת

 הרשות ידי על שנאספת גושית ופסולת פלסטיק קרטון, נייר, גזם, אורגנית, פסולת כוללת מעורבת עירונית פסולת

המקומית, אך אינה כוללת פסולת בניין.

 ינקתמת ו)לרבבר עמת ונחתמת ברעומהת ורבעמת ניוירעת ולספשל ור זחמהור עישביה יעלהת ממגת איג מצ 62ור יא

חץ אקולוגיה שבפארק מחזור חירייה(.ורידיס אר.די.אף ו

אלפי טונות/שנה: כמות ושיעור מחזור פסולת עירונית מעורבת, 26איור 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,395

334

2,724

419

3,083

722

3.036

797

3,109

919

3,142

1,128

12% 13% 19% 20% 23% אחוז 26%
מִחזור

 הטמנה וסילוק אחר מִחזור, השבה, שימוש חוזר

 .רוזחמהף קיהבה ייעלד לצת חוודמהת ברועמהת לוספהת ומכבת יתגדרהה ייעלה חל, 62ור יאבת ואלרן תינשי פכ

 ממתקןבירושלים, גרין-נט מעבר חנת בתחדש מיון ממתקן נובעת  7-2015201בשנים המחזור בשיעור העלייה עיקר 

RDFייה ומעלייה בכמות הפסולת המועברת למחזור מתחנת מעבר אמניר עפולה. החדש בפארק מחזור חיר 

 ינותנם ג. הנשב %2א והה ייסוכלואהול דישגן מזב, דבלב %2-בו פחלשם ינהש 4-בה תעלת נמטומהת ולספהת ומכ

הלמ״ס משקפים מגמה זו.

.20%  -2015 ובשנת 21% הוא 2016 בשנת בארץ מעורבתעירונית  פסולת שלהכולל  המחזור שיעור הלמ״ס נתוני פי על

 רעבמת ונחתי חווידפר סמביה יעלמת עובנ 3102-4102ם ינשבר וזחמהור עישבות ולספהת ומכבת יקריעהה ייעלה

חנות(. ת32 תחנות ל-18ממיינות )מ-

 .נהות/שנוטן ומילי 5כ-היא הארצית ות הכמוכלל , ורבתמעולת פסנה ות/שנוטן ומילי 4כ-על ח וודמפל״ס שבמן לציייש 

העברת פסולת ישירות למטמנות או למפעלי מחזור, שלא דרך תחנות מעבר.ההפרש נובע מ

העברת פסולת בניין

 פסולת בין פילוח לפי למפל״ס, ומדווחת המעבר מתחנות המועברת הבניין פסולת כמויות של המגמה את מציג 27 איור

, להשבה או לשימוש חוזר ובין פסולת המועברת להטמנה או לסילוק אחר.המועברת למחזור

 הקמתעקב זאת האחרונות, השנים בשלוש טונות מיליון  2.2בכ-עלתה מעבר מתחנות המועברת הבניין פסולת כמות 

 תחנות מעבר חדשות ופעולות פיקוח ואכיפה של המשרד להגנ״ס.

חים. מיוחסת לעלייה במספר התחנות המדווחות למפל״ס ולטיוב דיוו4201 ל-2201העלייה בכמות הפסולת בין 
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אלפי טונות/שנה: כמות העברת פסולת בניין, 27איור 

 
 הטמנה מִחזור, השבה, שימוש חוזר

2012 2013 20152014 2016 2017

194

842

165

811

213

1,611

129

1,555

708

3,048

2,262

394

 העברת פסולת יבשה גושית

אספת בעיקר באזורי תעשייה וכוללת פסולת מתכת, עץ, פלסטיק ואריזות.פסולת יבשה - גושית נ

 לאורךלמפל״ס חת המדווהמעבר מתחנות המועברת הגושית היבשה הפסולת כמויות של המגמה את מציג  28איור 

שנותיו בפילוח לפי ייעודה הסופי.

 מחמש - למפל״ס המדווחות המעבר תחנות במספר מעלייה נובעת המועברת הגושית היבשה הפסולת בכמות העלייה

.1620 תחנות ב-12 ל-2201תחנות ב-

אלפי טונות/שנה: כמות ושיעור מחזור פסולת יבשה גושית, 28איור 

2012
26

2013

64

2014

50

82

2015

112

111

2016

191

171

2017

115

257

 הטמנה וסילוק אחר מִחזור, השבה, שימוש חוזר
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