
 שנתי סביבתי דין וחשבון

 לשנת______

 פרטי העסק .1

 מען שליחת מכתבים  שם המפעל / עסק

 כתובת המפעל

 פרטי בעל/ת העסק
 שם__________________ טל' _________ נייד______________ מייל __________________________

 פרטי המנהל/ת
 נייד______________ מייל __________________________שם__________________ טל' _________ 

 קשר לנושא איכות הסביבה: /תפרטי איש
 שם__________________ טל' _________ נייד______________ מייל __________________________

 היתר רעלים: /תהעסק/ מפעל בעל /תפרטי עובד
 שם__________________ טל' _________ נייד______________ מייל __________________________ 

 קשר לנושאי איכות סביבה במהלך כל שעות היממה: /תפרטי איש
 שם__________________ טל' _________ נייד______________ מייל __________________________

 פרטי מהלך היצור .2

 של תהליכי היצור במיליםר ואית
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 של תהליכי היצור ים עקרוני כלליתרש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כן  לא ך היצור ילתההאם נעשו שינויים ב
פרט/י_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 



 באחריות המפעל ונציגיו לוודא קבלת המסמך ביחידה האזורית איכות הסביבה "שורק"

 יד צרעה.במכון טיהור השפכים שמשון ל –משרדי היחידה לאיכות הסביבה "שורק" 
 בית שמש 5עיריית בית שמש ת.ד.  –משלוח דואר  02-9908960פקס  02-9908957טל: 

 

 השלכות סביבתיות .3

 יש, פרט/י אין   פליטות לאוויר

 יש, פרט/י אין   ריחות

 יש, פרט/י אין   פכיםש

 יש, פרט/י אין   פסולת

 יש, פרט/י אין   פסולת מסוכנת

 יש, פרט/י אין   מחזור פסולת

 יש, פרט/י אין   רעש

 יש, פרט/י אין   אחר

 בהשלכות הסביבתיותאמצעים לטיפול  .4

פרט/י_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 היתר רעלים .5

 (DD/MM/YYYYכן, תוקף:           /        /           ) לא האם יש ברשות המפעל היתר רעלים בתוקף? 

כן,  לא האם יש שינוי בסוגי החומרים ובכמויות שחורגות מההיתר החדש ביותר? 
פרט/י_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 מדידות סביבתיות )פרט/י תוצאות מדידות סביבתיות שבוצעו השנה .6

 יש, פרט/י תוצאות אין   פליטות לאוויר

 יש, פרט/י תוצאות אין   ריחות

 יש, פרט/י תוצאות אין   שפכים

 יש, פרט/י תוצאות אין   פסולת

 יש, פרט/י תוצאות אין   פסולת מסוכנת

 יש, פרט/י תוצאות אין   מחזור פסולת

 יש, פרט/י תוצאות אין   רעש

 יש, פרט/י תוצאות אין   אחר

 אירועים חריגים במהלך השנה .7
 כן, לא האם היו אירועים הקשורים לסביבה במהלך השנה? 

מתי ולמי דווח, פרט/י, כולל 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 הממונה על איכות הסביבהחתימת 
 

________________________ 

 חתימת המנכ"ל 
 

____________________________ 


