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 מטרת ההוראה .1

 

מועצה אזורית חבל מודיעין ולמועצה ייעוץ למתן מטרת ההוראה לתאר תהליך  .1.1

 רעננה בנושא: "תעשיות טעונות מעקב".מקומית שהם 

 הגדרות .2

 

 .להגנת הסביבההיתר לאחזקת רעלים הניתן ע"י המשרד  – היתר רעלים .2.1

מפעל שמייצר, מאחסן ועושה שימוש בחומרים  – מעקב טעונות תעשיות .2.2

 סוכנים.מ

 חומרים מסוכנים. –חומ"ס  .2.2

שאלון דיווח על המפעל הכולל יעוד, תהליך עבודה,  –שאלון דין וחשבון סביבתי  .2.2

 כמות עובדים, רשימת חומרי גלם, רשימת חומרים מסוכנים. 

 

 תוכן ההוראה .2

 

 דיווחים על  מעקב אחר "תעשיות טעונות מעקב" יתבצע לפי השלבים הבאים ולפי .2.1

יתיים למערכת הביוב העירונית  ועל סמך השגת שאלון דין הזרמת שפכים תעש

 ל"תעשיות טעונות מעקב".וחשבון סביבתי למפעלים המתייחס 

שאלון למילוי עצמי לעסקים  מנהל יח"סאחת לשנה בחודש מאי/יולי יעביר  .2.2

 המוגדרים "תעשיות טעונות מעקב".    

 יום ממועד שליחתו. 40השאלון יוחזר למדור תוך  .2.2

לראש  מנהל יח"סיום, יפנה  40לא יוחזר השאלון המלא ליחידה תוך במידה ו .2.2

 להמשך טיפולו. איכ"ס או ראש אגף תחום מוניציפאלי אגף 

, במידה ויהי צורך, יבקש השלמת נתונים מנהל היח"סהשאלון ינותח ע"י  .2.3

 מהמפעל.

במידה ונמצאו אי התאמות יוציא למפעל דרישות לתיקון, וימען העתק לראש  .2.3

 םסיור לאימות התיקון יתבצע וסיכו יערך  .איכ"ס או ראש אגף מוניציפאלי אגף

 להמשך טיפול. פים רלוונטייםשלח למפעל עם העתק לראש אגיהסיור י

 בתיק המפעל שביחידה. יתויקוהדו"ח וסיכומי הסיורים  .2.3

 

 

 אחריות ביצוע .2

 

 מנהל יח"ס. .2.1
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 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל.

 

 נספחים .3

 א.מ.ל.

 

 תפוצה .3

 ידה הסביבתיתמנהלת היח .7.1

 מנהלת אגף איכו"ס .7.2
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