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 מבוא
האוויר בעקבות פעולות הייצור השונות בתעשייה  את פליטתם של מזהמי

מסווגים לפליטות מוקדיות ולפליטות שאינן מוקדיות. פליטות מוקדיות הן 

צינור מכל סוג שהוא, כמו ארובה. פליטות  דרך פליטות שמתועלות לסביבה

שאינן מוקדיות הן פליטות הנגרמות ממגע ישיר בין חומרים נדיפים או חלקיקי 

ביבה; המזהמים יכולים להיפלט ממקורות כגון מכלים, בריכות אבק ובין הס

 . 1וערימות פסולת, או לדלוף מאביזרי ציוד )שסתומים, ברזים וכד'(

כדי לפקח על מפעלי התעשייה ולוודא שהם עומדים בתנאים הסביבתיים 

בתחומים השונים שקבע להם המשרד להג"ס, ובהם תנאים בנושא זיהום 

 ד באמצעים שונים. העיקרי שבהם הוא סיורי פיקוחהאוויר, משתמש המשר

לעניין זיהום האוויר משתמש המשרד באמצעי נוסף, והוא בדיקות במפעלים. 

)דגימות( של פליטות מזהמים בארובות המפעלים, הן בדיקות פתע שהוא מבצע 

והן מעקב אחר דיגומים שנדרשים המפעלים לבצע בעצמם. כמו כן הוא נעזר 

הגנת הסביבה  -, ובהן באיגוד ערים אזור מפרץ חיפה 2יות שונותביחידות סביבת

(, שבין היתר עוקבות אחר הניטור הרציף או האיגוד איגוד ערים חיפה -)להלן 

כי הופרו  של המזהמים הנפלטים מארובות המפעלים. אם מצא המשרד להג"ס

חוק אוויר נקי(, או התנאים  -)להלן  2008-הוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח

בתחום איכות הסביבה שהוא עצמו קבע, הוא יכול לנקוט נגד המפרים כמה כלי 

פרסם מבקר המדינה דוח שנתי ובו נכלל  2015אכיפה שמקנה לו החוק. במאי 

 3אוויר ממקורות נייחיםבין היתר פרק שעסק בטיפול המשרד להג"ס בזיהום 

(. בדוח זה הועלה 2015או דוח מבקר המדינה משנת  2015הדוח משנת  -)להלן 

בין היתר כי המשרד אינו משתמש באופן מיטבי באמצעי האכיפה ובכלי 

 האכיפה האמורים שהועמדו לרשותו. 

המעידים על שיעור חריג של  2007בעקבות פרסום נתוני משרד הבריאות בשנת 

סרטן בנפת חיפה, יזם המשרד להג"ס בדיקה מקיפה לאפיון איכות  תחלואת

מזהמי  2008-ו 2007האוויר במפרץ חיפה, ובין היתר נמדדו במסגרתה בשנים 

אוויר שאינם נמדדים באופן רציף בתחנות הניטור )ראו להלן(. ממצאי הבדיקה 

העידו על נוכחות משמעותית של מספר חומרים מזהמים באוויר. בעקבות 

 15המשרד להג"ס בביצוע אסדרה פרטנית של  2009הבדיקה, החל בשנת 

המפעלים העיקריים הפולטים מזהמים אורגניים נדיפים במפרץ חיפה. כמו כן 

מפעלים מזהמים נוספים ונמצא כי שיעורו הכולל של הזיהום  11איתר המשרד 

משיעורם  70%-במספר( הוא יותר מ 26שפולטים יחד המפעלים האמורים )

הכולל של המזהמים הנפלטים במסגרת כלל מפעלי התעשייה במפרץ חיפה. 

המשרד גיבש עבור מפעלים אלה דרישות מעודכנות שהתבססו על אסדרה 

אירופאית עדכנית וטכנולוגיה מיטבית לצמצום הפליטות. בעקבות הפעולות 

 
 אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.  1

איגודי ערים, יחידות אזוריות ויחידות עירוניות להגנת הסביבה הפועלים ברשויות המקומיות כזרוע   2

 המקצועית המקומית של המשרד להג"ס ושל השלטון המקומי בתחום הסביבה.

 .717(, "הטיפול בזיהום אוויר ממקורות נייחים", עמ' 2015)ג 65דוח שנתי מבקר המדינה,   3
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 זיהום להפחית כדי

 חיפה במפרץ אוויר
 בתוכנית הוטל

 חיפה מפרץ הלאומית
 בין, ס"להג השר על

 את להגדיל, היתר
, הפיקוח סיורי מספר

 הפתע בדיקות
 ובדיקות בארובות

 דליפות של הפתע
 במפעלים ציוד מרכיבי

 

פליטת המזהמים  (4ו)לדבריפחתה  2014 - 2009שנקט המשרד להג"ס בשנים 

 .61%-מהתעשייה במפרץ חיפה בכ 5ניים הנדיפיםהאורג

עם זאת, לנוכח הממצאים האמורים ולפיהם מפרץ חיפה מתאפיין בין היתר 

 תחלואה שיעורבפליטות מזהמים מהתעשייה, בכמויות גדולות של חומ"ס, וב

 2015, ובהתחשב בעקרון הזהירות המונעת, החליטה הממשלה בספטמבר עודף

 -)להלן  ית מפרץ חיפה שיזם המשרד להג"סלאשר את התוכנית הלאומ

. על פי החלטה זו, חלקי התוכנית העוסקים התוכנית הלאומית מפרץ חיפה(

בהפחתת זיהום האוויר, בשיפור הניטור הסביבתי ובהרחבת הידע הסביבתי 

בעניין והבריאותי בעניין מפרץ חיפה, הם בגדר עדכון של החלטת הממשלה 

 . 2013אוגוסט שהתקבלה בהתוכנית הארצית 

כדי להפחית זיהום אוויר הנובע ממפעלי תעשייה וממקורות פליטה נייחים 

נוספים במפרץ חיפה הוטל בתוכנית הלאומית מפרץ חיפה על השר להג"ס, בין 

היתר, להגביר את הפיקוח על מקורות פליטה אלה "באמצעות הגדלת מספר 

יקות הפתע לדליפות סיורי הפיקוח, מספר בדיקות הפתע בארובות ומספר בד

 . 6מרכיבי ציוד במפעלים"

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה  לסירוגין 2017 לדצמבר 2016בפרק הזמן שבין מרץ 

שנקטו המשרד להג"ס ומחוז חיפה שבו )להלן  7את פעולות הפיקוח והאכיפה

המחוז( בעניינם של בעלי מקורות זיהום אוויר נייחים במפרץ חיפה הן לפני  -גם 

 -ומה )להלן שהוחל ביישום התוכנית הלאומית מפרץ חיפה והן במהלך ייש

הביקורת הנוכחית(. במסגרת הביקורת נבדק אופן הפיקוח שמקיים המשרד 

של מזהמים הנפלטים ממפעלים  -הן מוקדיות והן לא מוקדיות  -בנושא פליטות 

הנוגעים  2015, וכן נבדק אם תוקנו ליקויים שהועלו בדוח משנת B8-ו Aמסוג 

עוד נבדקו היבטים שונים הקשורים באכיפה. במישרין או בעקיפין למפרץ חיפה. 

עניינים  בכמהעדכונים  הבדיקה בוצעה במטה המשרד להג"ס ובמשרדי המחוז.

 .2019אר פברוועד  2018 עד דצמבר בוצעוהמפורטים בדוח זה 

 

 
 מפרץ חיפה.כנית הלאומית ולתמתוך דברי ההסבר   4

 חלק מהמזהמים האורגניים הנדיפים הם מסרטנים ודאיים הפוגעים בבני אדם, כגון בנזן.  5

 .5התוכנית הלאומית מפרץ חיפה, סעיף   6

בפרק "אכיפה ב, 69דוח שנתי אשר לפעולות האכיפה האמורות ראו גם: מבקר המדינה,   7

דוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית  -)להלן  1774 - 1635בתחומי הגנת הסביבה", עמ' 

, אשר הממצאים שהועלו בו כוחם יפה גם לעניין פעולות האכיפה שנוקט המשרד להג"ס (2019

  בעניינם של מפעלים במפרץ חיפה.

מסווג המשרד להג"ס את העסקים שברישיון העסק שלהם נקבעו תנאים  2000משנת   8

בהתאם לפוטנציאל הנזק הנשקף  - C-ו A ,B -שה סוגים בסדר יורד סביבתיים. הסיווג הוא לשלו

 מהעסקים לסביבה.
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 הוראות למניעה ולצמצום של זיהום האוויר
אוויר. מזהמים לפרק ד' לחוק אוויר נקי עוסק במקורות נייחים הפולטים  .1

לחוק נקבע כי השר להג"ס באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה  13בסעיף 

הוועדה( "יקבע הוראות למניעה ולצמצום של זיהום  -של הכנסת )להלן 

האוויר ממקורות פליטה נייחים; הוראות כאמור יכול שייקבעו דרך כלל, 

ור". עוד לסוגי מקורות פליטה נייחים או לעניינים הנוגעים לכמה סוגים כאמ

נקבע בסעיף זה כי השר יבחן מפעם לפעם, ובהתאם להתפתחויות 

לחוק  96המדעיות והטכנולוגיות, את הצורך בעדכון ההוראות. יצוין כי סעיף 

זה ממלא באופן חלקי דרישה זאת, שכן נאמר בו כי יש לראות חמישה 

לפי החוק למניעת  1998 - 1962קבצים של תקנות שהותקנו בשנים 

החוק למניעת מפגעים(, כאילו הותקנו  -)להלן  1961-, התשכ"אמפגעים

לחוק אוויר נקי. עדיין יש בידי השרים הסמכות לקבוע הוראות  13לפי סעיף 

 נוספות ועדכניות לפי הצורך. 

בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה נקבע כי "מן הראוי שלא להשהות את 

בין אם הסמכות ההכנה וההתקנה של תקנות הנדרשות לביצוע החוק, 

להתקין את התקנות נקבעה בלשון של חובה ובין אם נקבעה בלשון של 

רשות ]...[ הצורך במדיניות, כמו הדרישה לאחידות ולשוויוניות, מחייבים 

. בהתאם להנחיות אלה: כאשר מדובר בסמכות 9התקנת התקנות בהקדם"

אלא חובה "לא מתעוררת כלל השאלה אם יש מקום להפעיל את הסמכות, 

מימוש -; וכפועל יוצא מאי10השאלה היחידה היא מתי להפעיל את הסמכות"

הסמכות של השר הממונה על ביצוע חוק להתקין תקנות ייתכן שהחוק, או 

; 11סעיף מסוים שלגביו נקבעה הסמכות, לא יהיו ניתנים להפעלה או ביצוע

 ראויה.התקנת תקנות הוא אינו משקף מדיניות -הדבר אינו רצוי, ובדומה לאי

יצוין כי משרד מבקר המדינה כבר עמד בכמה מדוחותיו על החשיבות 

של התקנת תקנות, ועל המקרים הרבים שבהם לא מממשים בעלי 

הסמכות את סמכותם, וציין בין היתר: "לעתים מדובר בפגיעה ממשית 

ביכולת ליישם את הוראות החוק, והן עלולות להישאר בגדר 'אות 

ת עלולה להביא גם לכך שלרשויות התקנת התקנו-מתה'. אי

המינהליות המופקדות על ביצוע החוק לא יהיו מדיניות וכללים לגבי 

דרכי ביצועו, והן יאלצו למצוא פתרונות נקודתיים לסוגיה ולפעול לפי 

 .12ראות עיניהן"

 
 14-13, חקיקת משנה: נוהל והנחיות עמ' 2.3100 הנחייההנחיות היועץ המשפטי לממשלה   9

(2003.) 

 .15שם, בעמ'   10

 לפסק דינו של השופט 13-12פס'  804( 3פ"ד מט)צרפתי נ' שר הבריאות,  28/94בג"ץ   11

( 2013) 518( 1פ"ד סו)גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה,  10007/09 "ץ(; דנג1995גולדברג )

 לפסק דינו של השופט מלצר. 12פס' 

(, "הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית", 2015)ג 65, דוח שנתי מבקר המדינה  12

התקנת תקנות, ראו: שם, -אי. לטבלת אזכורים של דוחות מבקר המדינה בנושא 161 - 111עמ' 

 .149 - 148בעמ' 
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שש שנים  2014עד אוקטובר צוין בעניין זה גם כי " 2015בדוח משנת 

וחצי מאז נחקק חוק אוויר נקי ושלוש שנים מאז נכנס החוק לתוקף, 

לא קבעו עדיין השרים להג"ס... באישור הוועדה, הוראות חדשות 

למניעה ולצמצום של זיהום אוויר ממקורות פליטה נייחים כנדרש על 

פי לחוק; ... על המשרד להג"ס לפעול בעניין זה על  13פי סעיף 

הנדרש ממנו בחוק אוויר נקי, ולבחון ללא דיחוי בהתאם 

להתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות את הצורך לעדכן את התקנות 

]שהותקנו לפני עשרות שנים לפי החוק למניעת מפגעים[, וכן את 

הצורך לקבוע הוראות נוספות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר 

ג"ס יוכל להביאן כנדרש ממקורות פליטה נייחים, כדי שהשר לה

 .()ההדגשה במקור 13"לאישור הוועדה

למניעה ולצמצום של זיהום אוויר ממקורות פליטה נייחים  הוראות .2

 למילוי מקצועי כלי לשמשאמורות  מחייבות דין בהוראותשמעוגנות 

 המזהמים המפעלים מול בעבודתו"ס להג המשרד של הרגולטורי תפקידו

 רבות לתרום עשויות כאלו הוראות. חיפה מפרץ באזור מפעלים ובהם

 לשקיפות וכן, המפעלים על בפיקוח השוויונילקידום האחידות והטיפול 

לפעילות  לתרוםעשוי  גםהדבר  כך ובעקבות, עליהם הרגולציה בהחלת

 . והאכיפה הפיקוחהמשרד בתחום 

בנושא  2015בדיון שקיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ביוני 

טענו נציגי המשרד להג"ס כי מההיבט המקצועי  2015ממצאי הדוח משנת 

אין צורך בהתקנת תקנות; ואולם הוועדה לא קיבלה טענה זאת וקבעה, 

בסיכום הדיון, כי "על המשרד להגנת הסביבה לפעול ללא דיחוי ולהתקין 

(, או לחילופין, 2008-לחוק אוויר נקי )התשס"ח 13קנות כנדרש בסעיף ת

 להציע תיקון חקיקה בדבר ביטול הצורך בתקנות".

 2015 בנובמבר זו ועדהשקיימה בנושא בעקבות הדיון האמור ודיון נוסף 

 נקי אוויר בחוק 13 סעיף את לתקן בכוונתו כיהמשרד להג"ס  הודיע

אותה קידם ש, 2016-בתי משולב, התשע"ובמסגרת הצעת חוק רישוי סבי

 אוויר של זיהוםהוראות למניעה ולצמצום  קביעתש באופןעת,  באותה

בעקבות כך שהופסקו הליכי חקיקת חוק זה, . 14"רשות"תקנת ל תיהפך

-תזכיר חוק הגנת הסביבה )תיקוני חקיקה(, התשע"ח 2017הופץ בנובמבר 

בין היתר התיקון האמור  חוק הגנת הסביבה(, ובו הוצע -)להלן  2017

 לחוק אוויר נקי. 13בסעיף 

 
 .727, עמ' 2015הדוח משנת   13

 הסמכות להתקין את התקנות תהיה נתונה לשיקול דעתו של השר להג"ס.  14



 7  |  חיפה במפרץ המפעלים על הסביבה להגנת המשרד של והאכיפה הפיקוח

 
 עשר - 2018 בדצמבר

 חקיקת רלאח שנים
 טרם - נקי אוויר חוק

, בחוק 13 סעיף תוקן
 הגנת חוק נחקק טרם

 נקבעו וטרם, הסביבה
 למניעה הוראות

 זיהום של ולצמצום
 נייחים ממקורות אוויר

 

טרם תוקן ו טרם נחקק חוק הגנת הסביבה 2018הועלה כי בדצמבר 

לפני כן. כמו יותר מעשר שנים  , אשר נחקקבחוק אוויר נקי 13סעיף 

לחוק, שבמועד סיום הביקורת  13נקבעו, כנדרש בסעיף  כן, טרם

עדיין עומד בתוקף, הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר 

 -בעניין תחנות דלק  2017ממקורות נייחים, למעט הוראה משנת 

-תקנות אוויר נקי )מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק(, התשע"ז

2017 . 

כפועל יוצא מכך נקבעים כיום התנאים לפליטת מזהמים לאוויר למקורות 

פליטה, וזאת הפליטה הנייחים הגדולים באופן פרטני באמצעות היתרי 

( שאינם 15לאומיים )הדירקטיבות האירופאיות-בהתבסס על תקנים בין

 והקטנים מעוגנים כמחייבים בתקנות. אשר למקורות הפליטה הבינוניים

נקבעים התנאים במסגרת רישיונות העסק הניתנים להם מכוח חוק 

. משמע שטרם נקבעו עקרונות מחייבים 1968-רישוי עסקים, התשכ"ח

ין המשמשים בסיס לקביעת התנאים בהיתרי פליטה, בהוראות ד

ברישיונות עסק ובפעולות רגולטוריות נוספות שמקיים המשרד מול 

המפעלים. בהיעדר עקרונות פומביים ומחייבים כאמור, עקרונות 

 השוויון והשקיפות בפעילות המשרד עלולים להיפגע. 

 2019 במאי המדינה מבקר למשרד"ס להג המשרד שמסר בתשובה

"אף שלא נקבעו הוראות בתקנות, ניתן ליישם  כי היתר בין כתב הוא

 המסגרת" וכי ולהפעיל את הוראות החוק מכוח הסמכויות הקיימות",

 מופעלת לפיה שיטתית רגולטורית מסגרתמהווה  ...החוקית

 אוויר זיהום לצמצום מנחים קווים המניחה, ברורה מדיניות

 .(במקורהדגשה ה)" שונים מסוגים נייחים פליטה ממקורות

בחוק  13משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי הוראת סעיף 

אוויר נקי, המורה על החובה לקבוע הוראות לצמצום זיהום אוויר 

ממקורות פליטה נייחים ואף למניעתו, נועדה לשרת מדיניות כוללת 

שעומדת ביסוד חקיקת חוק אוויר נקי, ולפיה יש לצמצם את היקפי 

 אםזיהום במדינה כדי להביא לשיפור איכות האוויר בה. אשר על כן, ה

הכלים והתקינות שבהם לפי העמדה המקצועית של המשרד להג"ס 

הוא משתמש )למשל תקינה אירופאית(, מאפשרים לו לטפל באופן 

הולם בעניינם של כל מקורות הפליטה, ראוי שיעגן בדין כלים 

ראוי שיקבע  -ואם לאו , הותקינות אלו, לרבות התקינה האמור

בתקנות, כנדרש בחוק אוויר נקי, הוראות נוספות לגביהם. מכל מקום, 

יש להעיר על כך שהמצב נותר בעינו במשך שנים, ועל כך שהוראת 

החוק המתבססת על כוונת המחוקק עדיין לא יושמה ומנגד לא 

 שונתה.

 
אשר אומצה  Best available techniques Referenceבעניין זה, ראו את התקינה אירופאית   15

בדירקטיבות של האיחוד האירופי. מדובר בתקינה מפורטת לפי סקטורים, בין היתר, בתחום 

 התעשייה, טיפול בשפכים, ואנרגיה. 
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 הפיקוח על המפעלים 
דים בתנאים הסביבתיים בתחומים כדי לפקח על המפעלים ולוודא שהם עומ

או  17, בהיתר הפליטה16השונים שנקבעו להם ברישיון העסק, בצווים האישיים

 , משתמש המשרד להג"ס בשני אמצעים: 18בהיתר הרעלים

הסיורים נועדו לקיים פיקוח במפעלים כדי לוודא שהם עומדים  :פיקוח סיורי

בדרישות המפורטות ברישיונות ובהיתרים שהוצאו להם. חלק מהסיורים 

מתוכננים ומתואמים עם המפעלים כדי לאפשר לקבל מידע מהנהלתם, וחלקם 

מתבצעים כביקורת פתע. את הסיורים מבצעים רכזים ומפקחים מתחומים 

רישיון  -מתקיימים סיורים משולבים שבהם נבדקים כמה תחומים שונים. לעיתים 

סיור פיקוח כולל הוצאת דוח מסכם של . עסק, רעלים, שפכים, ביוב, אוויר ועוד

 פירוט הממצאים בסיור והדרישות מהמפעל. 

נוסף על סיורי הפיקוח בודק המשרד להג"ס  :ודיווחים מסמכים על פיקוח

הנשלחים למשרד מהיחידות הסביבתיות ברשויות מסמכים, דוחות וממצאי ניטור 

 המקומיות ומהמפעלים והמתפרסמים בציבור. 

לעניין הפיקוח על רמת זיהום האוויר הנגרם מהמפעלים משתמש המשרד 

להג"ס באמצעים נוספים המפורטים בדברי ההסבר לתוכנית הלאומית מפרץ 

 חיפה:

קין מכשירי ניטור המשרד מחייב את המפעלים להת :בארובות רציף ניטור .1

בחלק מהארובות לצורך מדידה רציפה של פליטות זיהום האוויר מהן. 

ממצאי הניטור הרציף מועברים ישירות מהמפעל לאיגוד ערים חיפה, והוא 

 מפרסמן בציבור באתר האינטרנט שלו.

נוסף על הניטור  :המפעל שמבצע ארובה בדיקות עלובקרה  פיקוח .2

הרציף בארובות נדרשים המפעלים לבצע בעזרת חברות חיצוניות דיגום 

דיגומים תקופתיים(,  -ארובות תקופתי בכל מקורות הפליטה שלהם )להלן 

בהתאם לתדירות שנקבעה להם בהיתרי הפליטה וברישיונות העסק שלהם. 

נציגי המשרד להג"ס אמורים לפקח על מפעלים אלה ולעקוב אחר 

 הדיגומים שהם מבצעים. 

 
עד שנכנס חוק אוויר נקי לתוקף נהג המשרד להג"ס להסדיר את הפליטות לאוויר של המפעלים   16

שר להג"ס לפי החוק למניעת באמצעות מתן צווים אישיים למפעלים מכוח סמכותו של ה

מפגעים. על פי חוק זה השר היה מוסמך לתת לאדם פלוני או לארגון "הוראות אישיות" בדבר 

  הצעדים שעליהם לנקוט לשם מניעת זיהום אוויר כבד או בלתי סביר.

על פי חוק אוויר נקי, מפעיל של מקורות פליטה נייחים מסוגים שונים חייב לקבל היתר פליטה   17

י שהוגדר בחוק זה "ממונה". במסגרת היתר הפליטה נותן הממונה למפעיל מקור הפליטה ממ

הוראות בעניינים שונים, כגון: ערכי פליטה למזהמים, מניעה וצמצום של פליטות מזהמים וחובות 

 ניטור, דיגום ודיווח.

רעלים.  , נקבע כי כל עיסוק ברעלים חייב בהיתר1993-בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  18

באמצעות היתרי רעלים מוצבים לעוסקים בחומ"ס תנאים שונים לפעולתם, ובהם תנאים בדבר 

 אופן הטיפול בחומרים האלה.
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המשרד יוזם בדיקות פתע לדיגום ארובות  :בארובות פתע בדיקות .3

המפעלים שמבצעת חברה פרטית בליווי נציגיו, על מנת לקבוע אם 

 המפעלים עומדים בתקני הפליטות של המזהמים השונים שנקבעו להם.

המשרד מחייב את המפעלים  :מוקדיות לא פליטות לזיהוי פתע בדיקות .4

לבצע בדיקות תקופתיות לזיהוי פליטות לא מוקדיות של מזהמים נדיפים 

ממכלים ורכיבי צנרת )ברזים, שסתומים, מחברים וכד'(. במסגרת פעילות 

הפיקוח, המשרד מבצע בדיקות פתע לזיהוי פליטות אלו באמצעות חיישנים 

 ומצלמה טרמית.

"ס על מפעלי להלן עיקרי הממצאים שהועלו בנושא הפיקוח של המשרד להג

 התעשייה שבמחוז חיפה:

 

 סיורי פיקוח

 מתכונת הדוחות

כללי מינהל תקין מחייבים כי דיווח המוגש למקבלי ההחלטות ולגורמי המקצוע 

הנוגעים בדבר יהיה ברור, מובנה וסדור, באופן שיאפשר לקוראיו להבין את 

רישוי  אגף -להלן )המצב לאשורו. אגף תעשיות ורישוי עסקים במשרד להג"ס 

, מתוך דיווחי הרכזים והמפקחים השונים, את 2012ריכז החל משנת  (עסקים

הממצאים הנוגעים לסיורי הפיקוח, לדיגומי הפתע, לחריגות בפליטות ולאכיפה 

להנהלת המשרד להג"ס ולמנהלי  2017; והעביר עד שנת B-ו Aבמפעלי 

סיורי הפיקוח המחוזות מידי שנה דוח המסכם את הנתונים השונים הנוגעים ל

דוח הפיקוח(. בדוח מבקר המדינה  -ולדיגומים שבוצעו בשנה החולפת )להלן 

עלה כי  2013-ו 2012צוין כי מדוחות הפיקוח האמורים לשנים  2015משנת 

ברבים מהמפעלים במחוזות השונים, ובהם במחוז חיפה, נמצאו חריגות 

 הפתע.הן בסיורי הפיקוח והן בבדיקות  19מ"הדרישות המהותיות"

משרד להג"ס להמציא לו את מהבעקבות בקשתו של משרד מבקר המדינה 

דוחות הפיקוח השנתיים העדכניים המסכמים את ממצאי הפיקוח הארצי על 

, 201620ולשנת  2015לשנת את ממצאי הפיקוח המשרד , המציא לו B-ו Aמפעלי 

ל שנת וכן דוח ממוחשב המרכז נתוני בקרה, פיקוח ואכיפה לרבעון הראשון ש

במחוז חיפה, הכולל בין היתר נתונים מרוכזים על רבעון זה ועל שלושת  2018

, תקופת 2017דוח פיקוח  -)להלן, בהתאמה  2017הרבעונים האחרונים לשנת 

 (. 2017הפיקוח 

, במבנה הנתונים שלהם מעיון בדוחות הפיקוח השנתיים עולה כי אין הם אחידים

מנהלת אגף רישוי  2016ן זה כתבה ביוני שכן חלו בהם כמה שינויים. בעניי

עסקים למשרד מבקר המדינה כי "מדיניות הפיקוח עברה ועדיין עוברת עדכונים 

 
ביצוע דיגומי ארובות במועד וחריגה מערכי -אי -חריגות מהדרישות המהותיות בתחום איכות אוויר   19

 פליטה מעבר לשגיאת המדידה )רווח בר סמך(.

הוא הדוח השנתי המרוכז האחרון שהכין אגף רישוי עסקים  2016וח הפיקוח לשנת יצוין כי ד  20

 במתכונת זו, וכי בשנים שלאחר מכן הוזנו הנתונים ישירות למערכת המחשוב של המשרד. 
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 נתונים להציג ראוי

 B-ו A מפעלי לגבי
 בין, שיאפשר באופן
 את להשוות, היתר
 התוכניות ביצוע אופן
 הסיורים ממצאי ואת

 כדי קודמות לשנים
 תהליכים לבחון

 על ולעמוד, ומגמות
 שיפור הטעונים אלה

 

וניתן לראות זאת בהתפתחות הדיווחים שעברו שינויים ואינם אחידים, מצב שאינו 

 מאפשר להשוות ביניהם אחד לאחד באופן פשטני". 

ח מאפשרים לקבל תמונה הביקורת העלתה כי אומנם דוחות הפיקו

כללית, לרבות בנוגע לפעילות מחוז חיפה, אך מאחר שמבנה הנתונים 

שהוצגו בשנים האמורות לא היה אחיד, קשה לנתח את נתוני הפיקוח 

ולהשוותם לנתוני דוחות קודמים כדי לאתר בין היתר מגמות של שינויים 

 .בתחום

כי הגם שעדיין מתבצע תהליך  משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס

של שינויים ושיפורים בכל הנוגע להזנת הנתונים על תוכניות סיורי הפיקוח 

ועל ממצאיהם ולהפקת הדוחות בהתאם לכך, ראוי להציג נתונים לגבי 

גם באופן שיאפשר להשוות את ביצוע התוכניות ואת ממצאי  B-ו Aמפעלי 

הסיורים לשנים קודמות כדי לבחון תהליכים ומגמות, ולעמוד על אלה 

  הטעונים שיפור.

 -)להלן  2018ביוני למשרד מבקר המדינה בתשובה שמסר המשרד להג"ס 

"מקבל את הערת המבקר כי  המשרד להג"סצוין כי  תשובת המשרד להג"ס(

מבנה דוחות הפיקוח אינו אחיד. זהו מצב לא אידיאלי, הנוצר עקב העבודה 

האינטנסיבית הנעשית בתחום הפיקוח, תהליך ייעול מערכות המידע והתיעוד, 

 ושיפור הדוחות בהתאם". 

 

 ממצאי הסיורים

על  הוכנו 2016-ו 2015דוחות הפיקוח לשנים  :2016-ו 2015דוחות פיקוח  .1

 .2016פי "נוהל פיקוח על מפעלי תעשייה" שנכנס לתוקפו בינואר 
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 21נמשכו ההפרות המשמעותיות 2015על פי דוחות פיקוח אלה, בשנת 

בכל מחוזות המשרד, שעליהן דווח כאמור בדוח מבקר המדינה משנת 

. ההפרות Bוהן במפעלים מסוג  A, הן במפעלים מסוג 2015

בשנה זו המפעלים נמצא כי  - 2016המשמעותיות נמשכו גם בשנת 

בהם נמצאו הפרות "משמעותיות" שוכנים במחוז ש Aהרבים ביותר מסוג 

בדרום נמצאו הפרות כאמור; ולאחריו   A( ממפעלי71%) 35-ב -דרום 

( מהמפעלים במחוז. 34%) 20-שבו נמצאו הפרות כאמור ב -מחוז חיפה 

שיעור המפעלים שבהם , לא הוצג בדוח זה נתון לגבי Bלעניין מפעלי 

 בוצע פיקוח ולגבי אלה שנמצאו בהם הפרות משמעותיות.

להלן יוצגו סיכומי הנתונים על מידת עמידתו של  1בלוח  :2017 פיקוח דוח .2

מחוז חיפה בתוכנית העבודה שלו לפיקוח על "גורמי הזיהום והסיכון" 

 ועל 2017מתחום התעשייה והתשתיות כפי שצוינו בדוח הפיקוח לשנת 

 :2017בתקופת הפיקוח והטיפול בהן ההפרות שנמצאו 

פיקוח מחוז חיפה על גורמי סיכון וזיהום והטיפול בהפרות : 1לוח 

 2017בתחום זה בתקופת הפיקוח 

 

 המקור: המשרד להג"ס, בעיבוד משרד מבקר המדינה

 
ביצוע דיגומי ארובות במועד וחריגה מערכי פליטה -אי -הפרות משמעותיות: בתחום איכות האוויר   21

חריגה בשיעור של פי שניים לפחות  -)רווח בר סמך(; בתחום השפכים  מעבר לשגיאת המדידה

(; בתחום PHמערכי הסף של מתכות כבדות, שמן מינרלי, מלחים וכן כל חריגה מערכי הגבה )

ניהול פנקס רעלים כנדרש, היעדר מוכנות לטיפול -החזקת היתר רעלים בתוקף, אי-אי -החומ"ס 

הודעה למוקד בנושא, החזקת חומ"ס או פסולת מסוכנת או מסירת -באירוע חומ"ס ובכלל זה אי

טיפול בחומרים אלה באופן מסוכן, לרבות היעדר הפרדה בין חומרים שהימצאותם יחד עלולה 

התקנת תשתיות חיוניות למניעת -אי -לגרום לתגובה מסוכנת בעת שגרה או בעת כיבוי; כלליות 

  (.ותמשמעותי הפרות - יחד כולן להלןזיהום הסביבה )



 ביקורת מיוחד דוח  |  12

 2017עולה כי גם בסיורי הפיקוח שבוצעו במחוז חיפה בתקופת הפיקוח  1מלוח 

 במפעלים ובמתקני תשתית נמצאו הפרות רבות.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי השיעור הגדול של מפעלים 

ומספרן הרב של ההפרות  2016שנמצאו בהם הפרות משמעותיות בשנת 

עשויים להעיד על בעיה מתמשכת  2017שנמצאו בתקופת הפיקוח 

 קשורה בהכרח במחסורשאינה , 22באפקטיביות פעולות האכיפה של המשרד

בכוח אדם, ולנוכח זאת על המשרד להג"ס לבחון את האפקטיביות של 

פעולות הפיקוח שהוא מקיים בארץ בכלל ובמחוז חיפה בפרט, כדי להביא 

להפחתת שיעור הזיהום שהמפעלים פולטים באופן שלא תישקף ממנו 

 סכנה לבריאות האדם ולסביבה. 

המשרד להג"ס כי "הוא בוחן באופן תדיר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב 

את אפקטיביות הפיקוח" וכי הוא "עושה ככל הניתן על מנת להגביר את היקפי 

אולם יש לציין כי פערי כוח האדם המשמעותיים עמם מתמודד הפיקוח, 

)ההדגשה המשרד בתחום זה ובתחומים אחרים מציבים מכשול כבד" 

 במקור(.

 

 הנגשת מידע

רכזיים העומדים ביסודה של התוכנית הלאומית מפרץ חיפה אחד העקרונות המ

הוא הגברת השקיפות והנגשת מידע מלא, מהימן ומדויק לציבור בנושאים 

 שבהם היא עוסקת.

הועלה כי בניגוד לדוחות אחרים שנוהג המשרד להג"ס לפרסם באתר 

האינטרנט שלו, אין הוא נוהג לפרסם באתר את דוחות הפיקוח. בכך 

יבור האפשרות לקבל באופן שוטף את כל המידע הכלול נשללת מהצ

בדוחות שנתיים אלו, ובייחוד את המידע על "חריגות מהדרישות 

 המהותיות" של המפעלים.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי ראוי שיגבש דפוס קבוע 

להזנת הנתונים על תוכניות סיורי הפיקוח שלו בתחומים השונים ולדיווח 

ביצוען ועל הממצאים שהועלו בסיורים ולפעול לפרסום מידע זה על מידת 

באתר האינטרנט שלו, באופן שיאפשר הן להנהלת המשרד והן לציבור 

לבצע מעקב בנושא חשוב זה לאורך זמן ולהפיק לקחים, ככל שיידרש, 

 לגבי מגמות ותהליכים הטעונים שיפור. 

וכי הוא  ",המבקרמקבל את הערת הוא " בתשובתו כי מסר"ס להג המשרד

 ". 2015פורמט אחיד וברור להזנת הנתונים החל משנת "בימים אלו...  מגבש

 
, עמ' 2019דוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית בעניין סוגית האפקטיביות באכיפה ראו   22

1673. 
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 ניטור רציף בארובות

את המפעלים להתקין בחלק מארובותיהם מערכות ניטור המשרד להג"ס מחייב 

ן  14. במפרץ חיפה פועלים 23לשם מדידה רציפה של פליטות מזהמים מה

ישיונות העסק או היתרי הפליטה שלהם מפעלים המחויבים בהתאם לתנאי ר

הוראות החלות( לנטר פליטות חומרים מזהמים. מפעלים אלה אמורים  -)להלן 

 .24מערכות ניטור 70ארובות באמצעות  44-לבצע ניטור ב

 חלק מהארובות במפעלי מפרץ חיפה: 1תמונה 

 

 צילם יאיר גיל

למפעלים "נוהל ניטור רציף בארובה"  קבע המשרד להג"ס 2011בנובמבר 

זיהה אגף איכות אוויר ושינוי אקלים  2015(. בשנת 2011הנוהל משנת  -)להלן 

אגף איכות אוויר( במשרד להג"ס "פערים ביישום" הנוהל ובעקבות כך  -)להלן 

החלה, לדברי המשרד להג"ס, "פעילות לצמצום פערים אלה" ובמסגרתה עודכן 

נוהל ניטור ארובות(. מטרת הנוהל המעודכן היא  -)להלן  הנוהל 2017באפריל 

"לקבוע את אופן ביצוע הבטחת האיכות הכוללת והסדירה של מערכות ניטור 

רציף בארובה, אופן הרישום והדיווח ותדירות הדיווח לגבי תהליכי הבטחת 

האיכות, והכל במטרה להבטיח כי תוצאות הניטור המתקבלות יהיו אמינות, 

ובמסגרת רמת אי הוודאות המוגדרת". מערכת ניטור רציף לעניין נוהל מדויקות 

זה כוללת בין היתר את "מערכת הדיגום, מערכת הכנת הדגימה, הגלאי 

 
מדידה ורישום שיטתיים ורציפים של ריכוז או כמות של מזהם באוויר או של תכונות אחרות של   23

  האוויר.

וסיכום שנתי שפרסם המשרד  2016רבעון רביעי לשנת  -על פי דוח "בסביבה, בשבילכם"   24

 להג"ס. יצוין כי יש ארובות שבהן מותקנים שני מכשירי ניטור.
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ומערכת הדיווח של התוצאות וכן ניטור של פרמטרים נוספים כגון טמפרטורה, 

לבצע חמצן, לחות וכדומה". על בעל מקור פליטה הנדרש להתקין מערכות ניטור, 

כל  לאחר ההתקנה ולאורך 25פעולות תחזוקה ובדיקה באמצעות מעבדות מוסמכות

פעילות המערכות כדי להבטיח את פעילותן התקינה. על פי נוהל ניטור ארובות 

"ביצוע ניטור שלא בהתאם לנוהל זה אינו מבטיח תוצאות מהימנות וכמוהו כאי 

 ביצוע ניטור". 

ם להעביר את ממצאי הניטור הרציף בהוראות החלות נקבע כי על המפעלי .1

 לאיגוד ערים חיפה, והוא יפרסמן בציבור באתר האינטרנט שלו.

 יצוין כי המשרד להג"ס ואיגוד ערים חיפה אינם מקיימים בקרה )אף

( על מערכות המידע במפעלים הקולטות ומעבדות את מדגמיתלא 

ת הנתונים המתקבלים ממכשירי הניטור, אשר מעבירות אותם למערכ

 המידע של האיגוד.

המשרד להג"ס מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "בדומה לנעשה 

במדינות האירופאיות, הבקרה מתבצעת על הנתונים עצמם, ולא על 

המערכות המעבירות אותם... למערכת הדיווח באירופה אין תקן שקובע 

דרישות על מערכות המידע של הנתונים, ככל שיהיה, המשרד יבחן אם 

 כיצד להטמיעו בנוהל". ו

(, כדי להבטיח את 2011על פי נוהל ניטור ארובות )וכן על פי הנוהל משנת  .2

האיכות של מערכות הניטור נדרש בעל מקור פליטה לבצע שישה חודשים 

לאחר התקנת המערכות בדיקות מקיפות, ובהן בדיקות כיול, והוא נדרש 

לחזור על בדיקות אלה בתוך חמש שנים מביצוע הבדיקה הקודמת; או 

גבוהה יותר אם יש חשש שמערכת הניטור הרציף אינה אמינה.  בתדירות

כמו כן, אחת לשנה נדרש בעל מקור הפליטה לבצע בדיקה שנתית לצורך 

וידוא ואישור כי פונקציית הכיול, אשר נקבעה במסגרת בדיקת הכיול, עודה 

בתוקף וכי המערכת פועלת באופן תקין. על בעל מקור הפליטה להכין 

דוחות הבטחת איכות(  -את ממצאי בדיקות אלה )להלן דוחות המפרטים 

ולהגישם לעובד המשרד להג"ס שהוסמך כממונה לפי חוק אוויר נקי, 

הממונה(.  -שעובד במחוז של המשרד שבו נמצא מקור הפליטה )להלן 

 להלן יפורטו הממצאים שהועלו בעניין זה:

 
הדרישה לביצוע הבדיקות על ידי מעבדות מוסמכות עוגנה לראשונה בנוהל המעודכן מאפריל   25

2017. 
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 ס"להג המשרד על

 בנוהל בהקדם לעגן
 את ארובות ניטור
 הדוחות בחינת הליך

 מערכות בדיקות על
 הניטור

 

על אף חשיבותן של הבדיקות המקיפות, ובהן בדיקות הכיול ואופן  .א

ביצוען, ועל אף השפעתן הישירה על אמינות תוצאות הניטור, ואף 

שחשוב כי המשרד להג"ס יבחן באופן מקצועי את הדוחות שמגישים 

לו בעלי מקור הפליטה על בדיקות אלה, לא נקבע בנוהל ניטור 

ן היתר לא נקבע מי מטעם המשרד ארובות הליך בחינת הדוחות; בי

הממונים עצמם או עובדים אחרים  -להג"ס אמור לבחון דוחות אלה 

של המשרד שהוכשרו והוסמכו לכך, בתוך איזה פרק זמן עליהם 

לבחון אותם, מה הם אמורים לבדוק במסגרת הבחינה וכיצד יש 

 לטפל בחריגות. 

"הנחיה לרכזים:  שלח אגף איכות אוויר למחוזות מסמך ובו 2016במאי  .ב

בקרה ופיקוח על אמינות הניטור הרציף בארובה", וממנו משתמע כי 

בחינת הדוחות אמורה להתבצע במחוזות בתוך שלושה שבועות מרגע 

הגשתם. יצוין כי המשרד להג"ס כתב דברים דומים בתשובתו למשרד 

מבקר המדינה, ולפיה בין היתר הוא לא סבור "כי עליו להסדיר את 

 ינת דוחות בדיקות מכשירי הניטור". הליך בח

אולם הועלה כי אגף איכות אוויר במטה המשרד להג"ס הוא המבצע 

בפועל את הבחינות ולא הממונים במחוזות, וכי הבחינה נמשכת זמן רב 

הוא ביצע את הבחינה בעצמו ומאז הוא  2017עד אמצע שנת  -מאוד 

 נעזר גם בחברת ייעוץ חיצונית. 

עובדת מחוז חיפה במשרד  2016שכתבה ביוני יצוין כי במסמך 

להג"ס הממונה על התעשיות במפרץ חיפה למנהל אגף איכות 

אוויר במשרד היא ציינה בין היתר כי "אין גורם במשרד שמאשר 

למפעל עמידה בנוהל", שכן עובדת אגף איכות אוויר שהייתה 

אחראית לכך באותה עת הודיעה "כי אין ביכולתה לבדוק את כל 

וחות", וכי הצעתה שיוכשרו "אנשים במחוז לבדיקת עמידה הד

 בנוהל נענתה בשלילה". 

 הליך את ארובות ניטור בנוהל בהקדם לעגן"ס להג המשרד על

הניטור ולציין במפורש, בין  מערכות בדיקות על הדוחות בחינת

היתר, מי הגורם שאמור לבחון באופן מקצועי את הדוחות ואילו 

 בעניין שההליך וכן על המשרד להקפיד; וכישורים נדרשים ממנ

 מערכות בדיקות דוחות כל וכי לנקבע, בהתאם שוטף באופן יבוצע

בהתאם  ייבחנו אכן למשרד שיגישו המפעלים האמורים הניטור

  .זה להליך
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 היו חיפה במפרץ שפעלו מפעלים 14"ס, להג המשרד מסמכי פי על .ג

פליטות חומרים מזהמים, אך  לנטר החלות ההוראות פי על מחויבים

"מלאים" על  דוחות כנדרש מהם שניים רק לוהגישו  2016 יוני עד

 ממכתב. , ובהן בדיקות הכיולשלהם הניטורבדיקות מערכות 

סמנכל"ית  -להג"ס )להלן סמנכ"לית לתעשיות ורישוי במשרד 

מועד  באותועולה כי  2017 מספטמברלתעשיות( לשר להג"ס 

 לא עמדו בנוהל ניטור ארובות. עדייןמרבית המפעלים בחיפה 

ביצע המשרד להג"ס  לא 2018יוני  ועד 2011כי מנובמבר  הועלה

הגישו לו שלא האמורים בשל כך מפעלים ה 12פעולות אכיפה נגד 

 מערכותבדיקת  עלקיבלו ממנו אישור ים", לא כנדרש דוחות "מלא

 .ארובות ניטור נוהל אפוא בדרישות עמדו ולא הניטור

יתר על כן, מאחר שהמפעלים האמורים לא עמדו בדרישות נוהל 

ניטור ארובות, נבצר מהמשרד לתקף באופן מקצועי ומלא את נתוני 

הניטור הרציף שבארובותיהם. משום כך לא היה ביכולתו 

בנתונים אלה כדי לקבוע אם שיעור פליטת המזהמים  להשתמש

מהמפעלים גדול מהערכים המרביים שקבע להם ולהתבסס על 

 הנתונים לשם אכיפת החוק נגד המפעלים. 

כי מחוז חיפה  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד להג"ס

המפעלים האמורים מכמה  12לא היה יכול לנקוט פעילות אכיפה נגד 

סיבות, וכי "תהליך כניסת הנוהל במחוזות והבנה מקצועית מצד האגף 

]איכות אוויר[, המחוזות והמפעלים ארך זמן רב מאחר ומדובר בנוהל 

מורכב שמחייב עבודה מקצועית וארוכת טווח". עוד כתב המשרד כי 

[ מערכות ניטור 70]מתוך  31במפעלי מפרץ חיפה  2017ון לסוף "נכ

 . המשרד2016מערכות בסוף  4ונמצאו עומדות בנוהל, לעומת  נבדקו

רוב מערכות הניטור הרציף במפעלי  2018מנת שעד סוף פועל על 

מפרץ חיפה יעמדו בנוהל הקיים, על ידי פיקוח ונקיטת צעדי אכיפה 

"בבניית תמונת המצב שרד להג"ס כי עוד כתב המ ."ככל שיש צורך

של החומרים הנפלטים מהארובות, המשרד אינו מסתמך רק על נתוני 

מכשירי הניטור הרציף מהארובה, כי אם גם על תוצאות דיגומי ארובה 

 תקופתיים, דיגומי פתע, דיווחים שנתיים למרשם הפליטות לסביבה...

ות ומאזני מסה ושיטות נוספות כגון בחינת שינויים בהיקפי פעיל

 למזהמים מסוימים".
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי על פי "הוראות 

לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה", שהוא 

עצמו נתן למפעלים, השיטות "המיטביות" לחישוב כמויות החומרים 

הנפלטים מארובות המפעלים ה"מספקות לרוב את התוצאות 

נתוני ניטור רציף"  -דויקות ביותר" הן "מדידה ישירה האמינות והמ

נתוני דיגום" )שגם בעניינה נמצאו ליקויים  -ולאחריה "מדידה ישירה 

ראו להלן(. עוד יוער כי מבירור שעשה משרד מבקר המדינה עם  -

מערכות ניטור  34עולה כי אומנם  2019המשרד להג"ס בינואר 

( 51.4%-)כ 36ובות, אך במפרץ חיפה עומדות בנוהל ניטור אר

 מהמערכות עדיין אינן עומדות בנוהל זה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס על שלא נקט פעולות 

המפעלים שלא עמדו במשך כמה שנים  14-( מ85.7%-)כ 12נגד 

בדרישות הנוהל )חלקם עדיין אינם עומדים בדרישות( ובכך לא 

פוגע בהרתעה של ביצע כראוי את תפקידו. בכך פעל באופן ה

המשרד כלפי מפעלים מזהמים והמשפיע על הזיהום הסביבתי 

 שנגרם מהמפעלים שבפיקוחו.

המשרד להג"ס ואיגוד ערים חיפה היו ערים לכך כי במשך שש שנים  .ד

 42-המפעלים במפרץ חיפה שבאחריותם ניטור ב 14-מ 12ביצעו 

 פי עלש דברארובות שלהם שלא בהתאם לנוהל ניטור ארובות, 

; ואף על פי כן המשרד והאיגוד כלל ניטורביצוע -כאי כמוהו הנוהל

פרסמו בציבור במשך כל השנים האמורות את ממצאי הניטור של 

המזהמים שפלטו ארובות אלה בלא שציינו שמדובר בממצאי ניטורים 

 שבוצעו שלא בהתאם לנוהל ולכן יש חשש שאינם אמינים. 

עולות והצעדים המשמעותיים על אף הפהאמור בפרק זה עולה כי  מכל

שנקט המשרד להג"ס בשלוש השנים האחרונות להסדרת תחום הניטור 

)כגון הסמכת מעבדות על ידי הרשות להסמכת מעבדות, קיום סדנה 

ייעודית לנושא הניטור הרציף בארובות ועדכון הנוהל( עדיין יש כשל 

 שנים -בניהול מערך הניטור הרציף של ארובות המפעלים במפרץ חיפה 

 שקבע נוהל בדרישות לא עמדו בארובות הניטור מערכות מרבית רבות

 בדיקות ובהןמרכיביהן,  של המקיפות הבדיקות לעניין"ס להג המשרד

( ממערכות הניטור עדיין אינן 54%-, ובמועד סיום הביקורת רבות )כהכיול

להשתמש באמצעי מיטבי זה,  ניתן לא כך עומדות בדרישות נוהל זה. עקב

 המזהמים ריכוז על מדויקת מצב תמונת ופעל באופן רציף, כדי לקבלהמ

 כמויות על לא וגם לאוויר פולט חיפה במפרץ מהמפעלים אחד כל אשר

כפועל  .ושנה חודש מדי לאוויר אלה מפעלים שפולטים הכוללת המזהמים

גם אינו יכול לפקח על המפעלים באמצעות  יוצא מכך המשרד להג"ס

ניטור הארובות שלהם; אינו יכול לוודא על בסיס ניטור זה כי הם ממלאים 

את חובתם להבטיח ששיעור המזהמים שהם פולטים אינו עולה על 

הערכים המרביים שנקבעו בהוראות החלות עליהם; ואינו יכול לנקוט 

 טור. נגדם הליכי אכיפה מבוססים על נתוני הני
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 ס"להג המשרד על

 את לנקוט להמשיך
 הדרושים הצעדים כל

 מערכת להסדרת
 כדי בארובות הניטור

 היא כי להבטיח
 נתונים ומפיקה תקינה

 על וזאת; מהימנים
 ואיגוד שהוא מנת

 יוכלו חיפה ערים
 זו במערכת להשתמש

 על לפיקוח ככלי
 ולנקיטת המפעלים

 כלפיהם אכיפה צעדי

 

כל הצעדים הדרושים להסדרת את לנקוט להמשיך "ס להגהמשרד  על

מערכת הניטור בארובות כדי להבטיח כי היא תקינה ומפיקה נתונים 

מהימנים; וזאת על מנת שהוא ואיגוד ערים חיפה יוכלו להשתמש במערכת 

על המשרד  זו ככלי לפיקוח על המפעלים ולנקיטת צעדי אכיפה כלפיהם.

איגוד ערים חיפה להקפיד על שקיפות מלאה לציבור של נתוני להג"ס ועל 

ניטור הארובות, של מידת עמידתם של מכשירי הניטור בנוהלי המשרד 

ושל מידת השפעת מצבם הטכני של מכשירי הניטור על מהימנות הנתונים 

שהם מפרסמים לציבור בנושא. הקפדה שכזאת עשויה להביא לכך 

אות החלות עליהם בתחום זה, ובעקבות שהמפעלים יקפידו לעמוד בהור

כך תשתפר איכות האוויר באזור מפרץ חיפה ויוגבר אמון הציבור בהם 

 ובנתונים שהם מפרסמים בעניין הזיהום במפרץ חיפה. 

מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל את  המשרד להג"ס

המלצתו בעניין ההקפדה על שקיפות מלאה לציבור. גם איגוד ערים חיפה קיבל 

המלצה זו והודיע בתשובתו כי "אכן אי סימון הנתונים הקשורים למדידות בהם 

לא הושלם תהליך נוהל הניטור היתה החלטה שגוייה של האיגוד. לאיגוד יש 

 גול )סימון( נתונים והוא יושלם בעקבות הערה זו". נוהל די

 

 דיגומים תקופתיים

המשרד להג"ס רישיון עסק או היתר הפליטה דורש במסגרת תנאי  .1

מהמפעלים לבצע דיגומים תקופתיים לאיתור פליטות מוקדיות בכל אחת 

 קבע המשרד להג"ס "נוהל בדיקת מזהמי 2002מהארובות שלהם. בשנת 

( ובו פורטו, בין ותארובב דיגוםנוהל  -" )להלן גם 2002 -אוויר בארובה 

היתר, תוכנית הבדיקה שעל המפעלים להגיש לרכז המחוז, לוח זמנים 

לביצוע הבדיקה, מבנה תוכנית הבדיקה ואופן הדיווח על ממצאי הבדיקה. 

 , הנוהל על כל סעיפיו מחייב את כלותארובב דיגוםבנוהל  1על פי סעיף 

המפעלים, ולפיכך המשרד להג"ס לא יאשר בדיקה אשר לא תעמוד 

קבע המשרד הנחיות  2015ובמאי  2011בדרישות המפורטות בנוהל. ביוני 

נוספות לנוהל זה )בנושא מרפסות דיגום, פתחי דיגום וגובה ארובה(, וביוני 

, במהלך הביקורת בנושא, נכנס לתוקף נוהל מעודכן ומפורט יותר. על 2017

נוהל זה השינויים שבוצעו בנוהל המקורי הם: "עדכון של הנוהל ונספחיו;  פי

בקרות איכות השוואתיות למעבדות הדיגום והאנליזה; הטמעת הנחיות 

ועד עדכון הנוהל, כגון הנחיות לעניין מרפסות  2002ועדכונים שפורסמו בין 

שירי ניטור הדיגום ופתחי הדיגום, דיווח מקוון וכיול ציוד דיגום באמצעות מכ

 רציף ניידים; בדיקת תקינות ארובות". 

הנתונים הנאספים מדיגומים אלה ומדיגומי הפתע של המשרד להג"ס )ראו 

להלן( מוזנים למערכות המידע שלו. לשם ניתוח נתונים אלה והמשתמע 

 -באמצעות אגף איכות אוויר  - 2014מהם הסתייע המשרד להג"ס עד ינואר 

לו דוחות סיכום נתונים שנתיים. בדוח מבקר המדינה ביועץ חיצוני, שהגיש 

עלה כי  2014צוין כי מדוח סיכום הנתונים שהגיש היועץ בינואר  2015משנת 

מהמפעלים במחוזות לא פעלו כנדרש מהם, ולא ביצעו את כל  17%
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 הנהלת בידי יהיה אם

 והמחוזות המשרד
 ומפורט מרוכז מידע

 שאינם מפעלים על
 דוחות לו מגישים

, כנדרש תקופתי דיגום
 כלי עבורם ישמש הוא

 לקבלת חשוב ניהולי
 נקיטת בדבר החלטות

 ואכיפה פיקוח אמצעי
 שונים

 

הדיגומים שהיו אמורים לבצע; כי שיעור הארובות שלא נדגמו כנדרש הגיע 

; וכי 10%לים שלא נדגמו כנדרש במחוז חיפה היה ; כי שיעור המפע46%-ל

. בעקבות זאת העיר 54%שיעור הארובות שלא נדגמו כנדרש במחוז זה היה 

משרד מבקר המדינה למשרד להג"ס בדוח האמור "כי אין זה תקין 

שמפעלים כה רבים אינם מעבירים לו מידע מסודר על דיגומים 

ם פיקוח ראוי על פליטות בארובותיהם, וכי הדבר פוגע ביכולתו לקיי

כי בכל "מחוזות המשרד  2015. עוד צוין בדוח משנת 26מוקדיות של מזהמים"

כמעט שלא ננקטו בתקופה הנסקרת צעדי אכיפה כנגד מפעלים שלא 

הגישו נתונים על דיגום תקופתי של הפליטות מארובותיהם על פי הנדרש 

 )בין אפס צעדי אכיפה לשני צעדים במחוז(".

 נתונים סיכום דוח הוכן לא 2014 מינואר כי הועלה הנוכחית בביקורת

, מרוכז דוח כל"ס להג הנהלת המשרד נוסף, ומאז אין בידי שנתי

 ואת לסוגיהם האמורים הדיגומים נתוני את המנתח ומפורט, מעודכן

 .מהם משתמעה

כי טיפול עקבי ושוטף  משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס

במפעלים שאינם מגישים לו דוחות דיגום תקופתי כנדרש הוא אחד 

האמצעים שבאמצעותם הוא יכול לבצע פיקוח ראוי על פליטות 

מוקדיות של מזהמים. מידע מרוכז ומפורט בידי הנהלת המשרד 

והמחוזות על מפעלים שאינם מבצעים את הנדרש מהם בעניין זה יכול 

כלי ניהולי חשוב שבהתבסס עליו יוכלו לקבל החלטות לשמש עבורם 

בדבר נקיטת אמצעי פיקוח ואכיפה שונים העומדים לרשות המשרד, 

על מחוזותיו. לנוכח זאת יש מקום שאגף איכות אוויר יקפיד כי מדי 

שנה יוגשו להנהלת המשרד ולמחוזות המשרד דוחות שיכללו גם מידע 

מים את ארובותיהם כנדרש מפורט ומרוכז על מפעלים שאינם דוג

בהוראות האישיות שניתנו להם ובנוהלי המשרד. על הנהלת המשרד 

והמחוזות לבחון את הדוחות ואת הנתונים והממצאים העולים מהם 

 ולפעול בהתאם לנדרש מכך. 

קיים  2016כי "מסוף  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד להג"ס

במשרד תהליך איסוף וניתוח מידע מסודר אשר מאפשר למטה ולמחוזות 

לקבל תמונת מצב תקופתית על פי דרישה המכילה, בין היתר, מידע מפורט 

על סטאטוס הגשת הדוחות התקופתיים על ידי המפעלים, תוצאותיהם, 

מבקר  וכו'". עם זאת מסר המשרד כי הוא מקבל את המלצתו של משרד

המדינה "לעניין הגשת הדוחות השנתיים לנושא הדיגומים התקופתיים 

להנהלת המשרד... וכבר הקים בסיס נתונים ויישום ייעודי המאפשר הוצאת 

דוחות, בחיתוכי זמן שונים, על מצב הדיגומים התקופתיים... יתרה על כן, 

יו, המשרד הפך את תהליך קבלת הדיגומים התקופתיים, כולל הפיקוח על

לדיגיטלי, במטרה לייעלו וליצור אחידות ואף מתעתד להוציא דוחות 

 רבעוניים אוטומטיים להנהלה ולאנשי המקצוע הרלוונטיים".

 
 .739, עמ' 2015הדוח משנת   26
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 24פעלו במפרץ חיפה  2017על פי נתוני המשרד להג"ס, באוקטובר  .2

מפעלים שהיו מחויבים בהתאם לתנאי רישיון העסק או היתר הפליטה 

האמור  מכתבארובות. ב 335-ים מסוכנים משלהם לדגום פליטות חומר

"כי היא ציינה  "סלהגסמנכ"לית לתעשיות לשר  2017בספטמבר  ששלחה

 אשר רוחבית בעיה הוא הרציף וניטור ארובות דיגום בנוהל עמידה העדר

 באמצעות האחרונה בתקופה אינטנסיבי באופן בה לטפל החל המשרד

 עומדים אינם בחיפה המפעלים מרבית]וכי[  ...וניטור דיגום נהלי עדכון

 המפעלים כלל כלפי אכיפה פעולות לבצע נדרש והמחוז הללו בנהלים

יצוין כי מחוז חיפה מנהל באמצעות טבלת אקסל מעקב פנימי  ".החורגים

בנושא מידת עמידתם של המפעלים שבמפרץ חיפה בהתחייבויותיהם לבצע 

 דגימה תקופתית של ארובותיהם.

רוכז  2017משרד מבקר המדינה באוקטובר המחוז ל שהגיש בטבלה

ארובות  95מפעלים. על פי טבלה זו  24-ארובות ב 335בדבר מידע 

בנוהל הדיגום;  עמדו לאארובות  126; ותארובבבנוהל דיגום  עמדו

 עמידתן בנוהל.מידת ל בנוגעמידע  היה לאארובות  114ולגבי 

פחת  2017ועד אוקטובר  2014אומנם מינואר מהאמור לעיל עולה כי 

הארובות במפרץ חיפה, ובהן ארובות של מפעלים שיעורן של 

בדרישותיו של נוהל דיגום לא עמדו הפולטים מזהמים רבים לאוויר, ש

ולא נדגמו כנדרש בנוהל זה, אך שיעור "ס להגארובות של המשרד ב

 שיעור; 37.6%הפחות לכל  -הארובות האמורות הוא עדיין גדול 

 .34.0% הוא בנוהל עמידתןמידת ל בנוגע לא היה מידעש הארובות

שייכות הארובות שלא עמדו בדרישותיו של הנוהל  126-מ 106יצוין כי 

המחזיקה במפעל  ,"כ(חי - לחברת חיפה כימיקלים בע"מ )להלן

באוגוסט  ששלח"כ חיבמכתב בעניין  .לייצור דשנים במפרץ חיפה

, צוין בין אלקין, ח"כ זאב להג"ספה במשרד לשר מנהל מחוז חי 2017

היתר כי "המפעל הינו הגורם העיקרי לפליטת חומרים אורגניים 

 דיגום בנוהל עומדות אינן המפעל ארובות נדיפים במפרץ חיפה...

, דבר שלא מאפשר ביצוע דיגומים תקניים ומעקב אחר ארובות

 פליטות לסביבה של חומרים רעילים ומסוכנים" )הדגשה במקור(. 



 21  |  חיפה במפרץ המפעלים על הסביבה להגנת המשרד של והאכיפה הפיקוח

רק בנובמבר  אכיפה פעולותנגדה  נקט המשרדחי"כ עולה כי  לעניין

 שנים כבר ותארובב דיגום בנוהל עומדות אינן ארובותיהש אף, 2017

 ואף ,2002 בשנת עוד לתוקף נכנס: אף שהנוהל להלןכמפורט , רבות

 צו במסגרת, 2005 בשנתבמפורש  זו לחברה הורה ס"להג שהמשרד

 בארובות דיגומים חודשים לשישה אחת לבצע, לה שניתן אישי

 עד המשרדהקפיד  לא - מזהמים של הפליטה וקצב הריכוז לבדיקת

 שום כנגדה"כ תדגום את ארובותיה כנדרש ולא נקט שחי 2015שנת 

את ארובות  להתאים מפורשת. דרישה דגימתן-נוכח אי זה בעניין צעד

אשר לדברי המשרד להג"ס "הובילה  ,ותארובב דיגום לנוהל"כ חי

 לביטול ארובות רבות" במפעל אשר "אינן נדרשות בעמידה בנוהל",

בספטמבר  עוגנה לראשונה רק במסגרת היתר הפליטה שניתן לחי"כ

, ולשם כך אף נקבע בהיתר לוח זמנים מפורט. ואולם חי"כ לא 2015

 כלטרם הותאמו  2018 ובדצמבר ,הזמנים שנקבע לה בלוח גםעמדה 

 קיים 2016 בדצמבר רק כי יצויןהחברה לנוהל האמור כנדרש.  ארובות

עמידה -אי ובהן, שונות חריגות בגין"כ לחי שימוע"ס להגהמשרד 

 לקייםלחברה כי הוא שוקל  הודיע אף, ובסיומו ותארובב דיגוםבנוהל 

ואולם בקשה לפתיחת חקירה הופנתה פלילית.  חקירה נגדה

, לאחר 2018, ובדצמבר 2017רק בסוף נובמבר  27למשטרה הירוקה

סיום החקירה ובחינת הלשכה המשפטית של המשרד להג"ס, הועבר 

 התיק לתובע חיצוני לצורך הכנת כתב אישום. 

ו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד להג"ס כי "כיום, כל דוחות בתשובת

הדיגום התקופתיים של המפעלים מוזנים על ידי המפעלים למערכת 

, המערכת יודעת להוציא 2017'המניפה' של המשרד, וכי החל מספטמבר 

התראות באופן אוטומטי לרכזים על אי ביצוע דיגום במועד ואי הגשת 

... כזים נדרשים לפעול בהתאם למדיניות המשרדדו"חות דיגום במועד והר

כיום ידוע סטטוס עמידת הארובות בנוהל דיגום בארובה בכלל המפעלים 

המשרד לבחון בתכנית, למעט ארובות חיפה כימיקלים, אשר אין באפשרות 

הוא כזה שכל  . סטטוס הארובות[28]את מצבן בשל הפסקת הפעילות במפעל

ארובות,  6הארובות בתכנית מפרץ חיפה המופיעות בטבלה... למעט 

מאפשרות דיגום תקני של כל המזהמים הנדרשים עפ"י השיטות המקובלות 

הארובות הנותרות שאינן מאפשרות  6)גם אם ישנן סטיות קטנות מהנוהל(. 

 דיגום תקני נמצאות בהליכי הסדרה שונים עם לו"ז לסיום".

 
רה הירוקה היא הזרוע העיקרית של המשרד להג"ס הפועלת לאכוף את הצווים, החוקים המשט  27

 והתקנות בתחום הגנת הסביבה.

עבודת  -בעניין הפסקת הפעילות במפעל ראו בדוח הביקורת בנושא "מכל האמוניה בחיפה   28

 המטה לקראת החלטת הממשלה ויישום ההחלטה" שבקובץ דוחות זה.
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 שארובות תקין לא

 במפרץ כך כל רבות
 ארובות ובהן, חיפה

 הפולטים מפעלים של
, לאוויר רבים מזהמים

 רבות שנים עמדו לא
, דיגום בארובות בנוהל

 אינן עדיין ושחלקן
 בכך עומדות

 

מפברואר למשרד מבקר המדינה המשרד להג"ס  כתב שלממואולם 

חיפה תקינות ארובות"  ומטבלה מעודכנת "תוכנית מפרץ 2019

שבאותו מועד עולה שנוסף על שש הארובות האמורות,  שצורפה אליו

ארובות רבות נוספות במפרץ היו  ,ארובותבלא עמדו בנוהל דיגום 

מידע בעניין זה, שכן היה לא בנוהל או שלגביהן  לא עמדוחיפה ש

"בעקבות פעילות שנעשתה במהלך השנה האחרונה מול המפעלים 

ארובות  81-התגלו שני המפעלים שיש בהם עוד כ במפרץ חיפה...

הנבדקים בימים אלו לעניין תקינותן המלאה של הארובות לביצוע 

 דיגום ובכלל".

 במשך הלקוי על טיפולו "סלהגמבקר המדינה מעיר למשרד  משרד

תקין  לא; כי ותארובב דיגום"כ לנוהל חישנים בהתאמת ארובות 

שארובות רבות כל כך במפרץ חיפה, ובהן ארובות של מפעלים 

 דיגוםשנים רבות בנוהל  לא עמדוהפולטים מזהמים רבים לאוויר, 

המשרד להג"ס ; וכי , ועדיין יש ארובות שאינן עומדות בכךותארובב

יטות מוקדיות של מזהמים מהארובות לא קיים פיקוח ראוי על פל

מידע מסודר על דיגומים שהיו  ול הרבות של מפעלים אשר לא מסרו

עם זאת, יש לראות בחיוב את הפעולות שנקט  בהן.אמורים לבצע 

 לאחרונה המשרד להג"ס בנושא זה. 

על מנת להבטיח שפעולות אלה אכן יביאו להסדרת התחום החשוב 

יו להקפיד שכל המפעלים יזינו למערכת של הדיגומים התקופתיים על

 דיחוילטפל ללא המידע שלו ברציפות את דוחות הדיגום התקופתיים, 

 כנדרש ארובותיהם את דוגמים שאינם במפעלים ושוטף עקיב ובאופן

עליו  זה ובכלל, שברשותו )ראו להלן( האמצעים כל את נגדם ולנקוט

 מפעלים אלה בגיןנגד  פליליות בחקירות לפתוח, במקרים הנדרשים,

עליו גם להקפיד שההליכים להסדרת . נקי אוויר חוק על עבירות

ארובות יסתיימו בעמידתן של כל הארובות במפרץ חיפה בנוהל דיגום 

  בלוח הזמנים שנקבע לשם כך.

את הדגימות עבור המפעלים מבצעות חברות דיגום )מעבדות דיגום(, והן  .3

. חשוב מאוד שחברות הדיגום 29שולחות את הדגימות למעבדות אנליזה

ומעבדות האנליזה יפעלו לפי סטנדרטים מקצועיים נאותים, ובין היתר שלא 

המעודכן  בארובות דיגוםיהיו תלויות בגורם שמשלם בעד שירותיהן. נוהל 

קובע כי הן מעבדות הדיגום והן מעבדות האנליזה צריכות  2017משנת 

ת או מגוף הסמכה לקבל הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדו

לאומי להסמכה. נוהל זה -מקביל באירופה או בארה"ב החבר בארגון הבין

עיגן את המצב ששרר בפועל קודם לעדכון הנוהל, ובו המפעלים )בעלי 

מקורות הפליטה( הם המתקשרים במישרין עם חברות הדיגום )מעבדות 

 הדיגום( לביצוע הדגימות.

 
יזות לדגימות של חומרים על מנת לקבוע את הרכבם ואת המבנה שלהם. מעבדה המבצעת אנל  29

 באמצעות האנליזות ניתן לגלות ולזהות חומרים גם כאשר ריכוזיהם מאוד קטנים. 
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כי ההתקשרות הישירה  משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס

התלות של חברות -בין המפעלים לחברות הדיגום עלולה לפגוע באי

הדיגום במפעלים ששכרו במישרין את שירותיהן, ובכך לפגוע 

באינטרס הציבורי. לפגיעה כזו אף ניתן ביטוי בחוות דעת הנוגעת 

מפעל ד'(, שאותה הגיש  -למפעל גדול באזור מפרץ חיפה )להלן 

למשרד להג"ס מומחה שהעסיק המשרד. מחוות  2015בפברואר 

הדעת האמורה עולה בין היתר כי שיטת החישוב של ריכוזי תחמוצות 

באוויר הנפלט מהארובה אינה אחידה בקרב חברות  (NOX)חנקן 

חברת דיגום א' נוקטת גישה מקלה כלפי הלקוח שלה  -הדיגום 

תוצאות )מפעל ד'(, ואילו חברת דיגום ב' נוקטת גישה המציגה 

 מצב יוצר זה קרובות יותר למצב השורר בפועל. לדעת המומחה, "דבר

 ערכי לו תספק מראש אשר דיגום חברת עם לעבוד מפעל יעדיף שבו

 פליטה ערכי לו שתספק דיגום חברת עם מאשר יותר נמוכים פליטה

 בשיטתאחידות -"לאי גם כי צוין האמורה הדעת בחוות". יותר גבוהים

 ".אינטרסים ולניגודי אתיות לבעיות פוטנציאל טמון החישוב

כדלהלן: "אנו  2018חברת דיגום א' כתבה למשרד מבקר המדינה ביוני 

סמוכים ובטוחים שדוחות ]החברה[ נערכו בהתאם לתקינה הרלוונטית והננו 

עומדים מאחורי ממצאי הדיגומים שנערכו על ידנו". בעניין זה כתב המשרד 

קר המדינה בין היתר כי "השיטה לפיה בדיקות להג"ס בתשובתו למשרד מב

תקופתיות יבוצעו על ידי דוגמים ומעבדות מוסמכות על ידי הרשות 

להסמכת מעבדות במימון המפעלים, הינה המיטבית בהתאם לנהוג בעולם 

ונוכח האמצעים הקיימים"; כי התקשרות של המשרד עם חברות הדיגום 

ו הישירה של המפעל לתוצרי "עשויה להעביר מסר מוטעה בדבר אחריות

פעילותו הנפלטים לסביבה"; וכי הדבר "עלול ליצור קשיים משפטיים 

  בתהליכי אכיפה אל מול המפעלים".

התלות העלולה להיווצר כאשר -משרד מבקר המדינה כבר עסק בעבר באי

ובפיקוחו מתקשרים במישרין עם  גופים הפועלים באחריות המשרד להג"ס

נותני שירותים האמורים ומממנים ישירות את פעילותם בהתאם להנחיות 

שעסק בפיקוח המשרד להג"ס  200930המשרד: בדוח מבקר המדינה משנת 

על מתקנים הגורמים לפליטת קרינה בלתי מייננת דן משרד מבקר המדינה 

ם מומחים שהסמיך בסדרי העבודה שהנהיג המשרד להג"ס ולפיהם אומנ

הממונה לעניין זה במשרד הם המבצעים בדיקות של חברות המפעילות 

מוקדי שידור, אך החברות עצמן מממנות את הבדיקות. בדוח זה צוין כי 

 כי "בנסיבות 31משרד מבקר המדינה כבר העיר בדוח קודם שפרסם בנושא

 ובין לממונההמומחים  של בין מחויבות עניינים ניגוד להיווצר עלול אלה

המפעילות. ]משרד מבקר המדינה[ המליץ כי מן הראוי  לחברות מחויבותם

שהמשרד ישקול את האפשרות להעסיק את הבודקים המומחים על ידי 

 
"רישוי מתקנים היוצרים קרינה אלקטרומגנטית בתדרי  (,2009)ב 59דוח שנתי מבקר המדינה,   30

  (.2009 משנת הדוח -)להלן  581 - 565ממצאי מעקב", עמ'  -רדיו והפיקוח עליהם 

 -, "מתקנים היוצרים קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו (2000)ב 50דוח שנתי מבקר המדינה,   31

 .195 - 184רישוים והפיקוח עליהם", עמ' 
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 ס"להג המשרד על

 חלופית דרך לבחון
 הפליטות על לפקח

 באופן, מהארובות
 של תלות-לאי שיביא
 הדיגום חברות

 ולהסרת במפעלים
 לפגיעה החשש

 הציבורי באינטרס

 

 גביית באמצעות השירות שכירת שירותיהם במישרין, ולממן את שכירת

. לכן שב והעיר משרד מבקר המדינה בדוח 32"המפעילות מהחברות אגרות

כי על המשרד להג"ס "למצוא דרך לפקח על מוקדי  2009ור משנת האמ

הקרינה באופן שיבטל את התלות של הבודקים בחברות הרט"ן. זאת נוכח 

החשש שהתלות של החברות הבודקות, בחברות הרט"ן, עשויה לפגוע 

 באמינות הדוחות שהן מגישות".

יגום; המלצה זו רלוונטית גם לעניין אופן ההתקשרות עם חברות הד

מאחר שלפליטות המזהמים מארובות המפעלים יש השפעה ניכרת 

על רווחת הציבור ובריאותו, על המשרד להג"ס לבחון דרך חלופית 

תלות של חברות -לפקח על הפליטות מהארובות, באופן שיביא לאי

הדיגום במפעלים ולהסרת החשש לפגיעה באינטרס הציבורי. אחת 

שרות ישירה של המשרד להג"ס הדרכים הראויה לבחינה היא התק

בלבד עם חברות הדיגום ומימונה באמצעות גביית אגרות מהמפעלים. 

לשם בחירת הפתרון הראוי יש להסיר את הקשיים המשפטיים 

שעלולים להתעורר, וכמו כן יש להבהיר באופן שאינו משתמע לשתי 

  פנים כי המפעלים הם האחראים הישירים לתוצרי פעילותם.

 

 בדיקות פתע בארובות

מוודא שהמפעלים אינם  אחד הכלים המרכזיים שבאמצעותם המשרד להג"ס

חורגים מערכי הפליטה המותרים ובוחן את אמינות ממצאי הדיגומים התקופתיים 

שהם מגישים לו הוא כאמור בדיקות פתע בהן מבוצעים דיגומי מזהמים שונים 

בארובות המפעל. בדיקות הפתע שיוזמים מחוזות המשרד הן מדגמיות ומבוצעות 

על פי תוכנית פיקוח שנתית שמכינים על ידי חברה פרטית שמעסיק המשרד 

 המחוזות, בהתאם להנחיות אגף איכות אוויר שבמשרד.

מספר בדיקות הפתע נקבע בכפוף למגבלות תקציב וכוח אדם זמין לביצוע 

תוכניות הדיגום השנתיות במחוזות ומושפע מגורמים נוספים כגון מזג אוויר 

, Aף איכות אוויר: במפעלי ושינויים במפעלים. על פי ההנחיות האמורות של אג

שלהם מקורות פליטה בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה, נדרש לדגום לפחות 

אחת לשנתיים את כל הארובות. אם מספר הארובות גדול יש לדגום כל ארובה 

, שלהם פוטנציאל זיהום אוויר בינוני C-ו B לפחות אחת לשלוש שנים. במפעלי

כל הארובות לפחות אחת לארבע שנים. כמו ונמוך, בהתאמה, נדרש לדגום את 

כן יש לבצע דיגומים חוזרים במפעלים שבהם נמצאו חריגות בפליטות המזהמים 

 בבדיקות תקופתיות או בבדיקות פתע קודמות. 

הובאו נתונים שהמציא המשרד להג"ס לגבי  2015בדוח מבקר המדינה משנת 

גומי פתע )בדיקות מספר המפעלים שבהם תכננו המחוזות השונים לבצע די

, באישור אגף איכות אוויר שבמשרד, וכן לגבי מספר 2013 - 2011פתע( בשנים 

ברוב התקופה המפעלים שבהם בוצעו דיגומים כאלה בפועל. בדוח צוין כי "

 
 . 579, עמ' 2009הדוח משנת   32
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 2017 - 2014 בשנים

 חיפה במחוז הסתמנה
 בהיקף גידול מגמת

 הפתע בדיקות
 ובארובות במפעלים

 המתוכנן לעומת
 ניכר גידול ומגמת

 הארובות במספר
עם זאת , שנבדקו

 פחת 2018 בשנת
 של הבדיקות היקף

 וארובות מפעלים

 

הנסקרת לא עמדו המחוזות בתכניות העבודה שקבעו לעצמם, ושיעור 

, 2013שנת  מהמתוכנן. בולטת לרעה 50%-דיגומי הפתע היה נמוך מ

בלבד; במחוז חיפה שבו  15%-שבה ירד שיעור הדיגומים הכולל ל

" )ההדגשה , לא בוצעו כלל דיגומיםAשוכנים מפעלים רבים מסוג 

 .33במקור(

)אגף  להלן יוצגו נתונים שהמציא בביקורת הנוכחית המשרד להג"ס 2בלוח 

איכות אוויר( למשרד מבקר המדינה לגבי מספר המפעלים ומספר הארובות 

, ועל מספר 2018 - 2014שבהם תכנן מחוז חיפה לבצע בדיקות פתע בשנים 

 המפעלים והארובות שבהם בוצעו בדיקות כאלה בפועל: 

 2018 - 2014בשנים  חיפהבמחוז  במפעלים הפתע בדיקות: 2לוח 

 

 להג"ס, בעיבוד משרד מבקר המדינההמקור: המשרד 

הסתמנה במחוז  2017 - 2014מנתוני הלוח דלעיל ניתן לראות כי בשנים 

חיפה מגמה של גידול בשיעור ביצוע בדיקות הפתע הן במפעלים והן 

( במספרן של 711%-בארובות בהשוואה לתכנון, וכן חל גידול ניכר )של כ

, ומשרד מבקר המדינה 2014לעומת שנת  2017הארובות שנבדקו בשנת 

מספר המפעלים שנבדקו  2016ציין זאת לחיוב. עם זאת עולה כי בשנת מ

 2018, ובשנת 2015נשאר כמעט זהה למספר המפעלים שנבדקו בשנת 

  פחת הן מספר המפעלים שנבדקו והן מספר הארובות שנבדקו.

 את לקבוע בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר המשרד להג"ס כי "בבואו

 פתע בדיגומי המאמץ את להשקיע והחליט שיקול דעת הפעיל הדיגום, תכנית

 בארובות ולא חיפה גבוה במפרץ זיהום פוטנציאל ובעלי הבעייתיים במפעלים

 - 2015 בשנים הדגש את שם זאת, המשרד לאור זניחה... מהן הפליטות שרמת

 לדגום להתחיל כ"אח ורק (335כל הארובות ) של הדיגום השלמת על 2016

 שנקבעו הארובות הדיגום בכל שהושלם לאחר נוספים. מפעלים של ארובות

 שלא נדגמו נוספים מפעלים השנתית הדיגום לתוכנית נכנסו 2017 משנת והחל

 ."קודם

 
 .736, עמ' 2015הדוח משנת   33
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נוכח חשיבות הבקרה והפיקוח על שיעור המזהמים הנפלטים מהמפעלים 

 וכן לצורך הגברת הנראות והגברת ההרתעה מפני הפרת הוראות הדין, על

רובות להתמיד בביצוע בדיקות פתע בכל המפעלים והא"ס להג המשרד

 השפעתם מידת ואת ממצאי בדיקותיו את ביסודיות במפרץ חיפה ולבחון

 האוויר זיהום בעיית עם כראוי להתמודד יכולתו על אלה ממצאים של

 המחוז. שבאחריות מהמפעלים

 

 בדיקות לזיהוי פליטות לא מוקדיות 

מחייב כאמור את המפעלים לבצע גם בדיקות תקופתיות לגילוי  המשרד להג"ס

דליפות מאביזרי ציוד ומרכיבי צנרת. בנוהל של המשרד  -פליטות לא מוקדיות 

)שאינו נושא תאריך( בנושא "נוהל ביצוע תוכנית לאיתור וטיפול בדליפות 

כתוכנית תחזוקה   LDARהוגדרה LDAR)נוהל  -(" )להלן LDAR[34]מרכיבי ציוד )

שמטרתה הפחתת דליפות שמקורן ברכיבי ציוד הכוללת פעילות של זיהוי 

 הדליפות באמצעות חיישנים ושל תיקונן. 

במסגרת פעילות הפיקוח שמקיים המשרד, הוא מבצע בדיקות פתע לזיהוי 

פליטות לא מוקדיות שמקורן כאמור ברכיבי ציוד, באמצעות חיישנים ומצלמה 

בדיקות במפעל נקבע בהתאם לגודל המפעל, למספר טרמית. מספר ה

המתקנים ולמורכבותם, וכן בהתאם למספר דליפות שזוהו באמצעות הבדיקות 

 שביצעו המפעלים על פי דרישות שנקבעו בהיתרים. 

המרכז  -המרכז לניתוח מידע ותלונות סביבה במפרץ חיפה )להלן  2017ביוני 

ו דוח מקיף שכותרתו "הניטור במפרץ הגיש לשר להג"ס ולמשרד 35לניתוח מידע(

בין מיתוס למציאות", אשר דן, בין היתר, בבדיקות אלה. על פי דוח זה,  -חיפה 

המשרד להג"ס והמפעלים עצמם עדיין בודקים את הפליטות הלא מוקדיות 

באמצעות טכנולוגיה ומכשירים שאינם "מיועדים לכימות מדויק של פליטות בכל 

דאות משמעותית", אולם לטענת כותבי הדוח כבר משנת וו-דליפה מה שיוצר אי

(, שאותה אימצו הסוכנות OGIקיימת שיטה לאיתור פליטות לא מוקדיות ) 2008

האמריקנית להגנת הסביבה וכן האיחוד האירופאי, המבוססת על "טכנולוגיה 

אופטית לדימות וכימות פליטות לא מוקדיות ומאפשרת לשפר את הזיהוי וכימות 

פליטה ותיקונם". כותבי הדוח המליצו למשרד להג"ס "להחליף את  שיעורי

לאיתור פליטות לא מוקדיות  OGIבמערכות אופטיות מסוג  LDAR-בדיקות ה

מרכיבים תעשייתיים". בתגובתו של המשרד להג"ס למרכז לניתוח מידע על 

ק , ורLDAR-הדוח הוא ציין, בעניין זה, כי שילוב במצלמות אינו מחליף שימוש ב

שילוב של שתי הטכניקות עשוי להביא לשיפור; כי בהיתר הפליטה שניתן לבז"ן 

נדרש המפעל להשתמש גם באמצעים אופטיים לצורך איתור דליפות; וכי "נושא 

 זה נבחן בצורה רוחבית במשרד".

 
34  Leak Detection And Repair 
 פעילים סביבתיים בתחום איכות האוויר בחיפה בראשות ד"ר רויטל גולדשמיד.  35
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 שחלק העובדה נוכח

 במפרץ מהמפעלים
 כבר פועלים חיפה
 להם ויש רבות שנים

 ורכיבי ציוד אביזרי
 כך ועקב ישנים צנרת

 מהם לדלוף עלולות
 של ניכרות כמויות

 ראוי, מזהמים
 ס"להג שהמשרד

 יש אם לבדוק יתמיד
 טכנולוגיות בנמצא

 וחדשות מתקדמות
לא  פליטות לאיתור

 מוקדיות

 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה הוסיף בעניין זה המשרד להג"ס ומסר כי 

תקן אבטחת איכות המקובל בצורה בינלאומית",  ... עדיין לא נקבעOGI"לשיטת 

כי "בגלל שהשיטה מתבססת על אמצעי גילוי איכותי ולא כמותי, כימות מדויק 

של פליטות לא יהיה אפשרי בשימוש בשיטה זו", כי שיטה זאת "לבדה אינה 

מספקת את דרישות המשרד לעניין איכות וכימות", וכי "נבדקות ישימותן 

  לוגיות אחרות לאיתור פליטות לא מוקדיות".והימצאותן של טכנו

נוכח העובדה שחלק מהמפעלים במפרץ חיפה פועלים כבר שנים רבות 

ויש להם אביזרי ציוד ורכיבי צנרת ישנים ועקב כך עלולות לדלוף מהם 

 כמויות ניכרות של מזהמים )בעניין זה ראו להלן בפרק "פעולות אכיפה"

(, ראוי שהמשרד בקובץ דוחות זהובדוח איכות אוויר במפרץ חיפה ש

להג"ס יבחן ביסודיות ובהקדם את שיטת איתור הפליטות הלא מוקדיות 

הנוכחית שבה נדרשים המפעלים להשתמש, ויתמיד לבדוק אם יש בנמצא 

מוקדיות ששימוש בהן, לא טכנולוגיות מתקדמות וחדשות לאיתור פליטות 

צם את הדליפות במקום השיטה הקיימת או בד בבד עימה, עשוי לצמ

  מרכיבי ציוד הנפלטות מהמפעלים.

 

 כמויות המזהמים שפולטים המפעלים מדי שנה

( בנושא התוכנית 529)החלטה מס'  2015בהחלטת הממשלה מספטמבר 

הלאומית מפרץ חיפה לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת הסיכונים הסביבתיים 

מזהמי אוויר במפרץ חיפה כאמור, נקבע בין היתר "יעד אזורי לצמצום פליטות 

-מתעשייה במפרץ חיפה", ולפיו הכמויות של ארבעה מזהמים )גופרית דו

( 36חמצנית, תחמוצות חנקן, חלקיקים נשימים עדינים ומזהמים אורגניים נדיפים

מכמויות המזהמים  75% - 12%-יהיו קטנות ב 2018שיפלטו המפעלים בשנת 

 .2014שפלטו מפעלים אלה בשנת 

בדיווחים על אופן יישומה של התוכנית הלאומית מפרץ חיפה שמפרסם המשרד 

הוא מציין בין היתר את מידת עמידתו ביעד זה.  37להג"ס לציבור מדי רבעון

, 2017וסיכום שנתי", שפרסם המשרד ביוני  2016לדוגמה, ב"דוח רבעון רביעי 

בפליטת  22%הושגה הפחתה של  2016צוין כי "לפי נתוני המשרד, בשנת 

 תרכובות אורגניות נדיפות".

את הנתונים על כמויות המזהמים שפולטים המפעלים מקבל המשרד להג"ס 

מדי שנה מהמפעלים עצמם מכוח חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות 

(, והוא חוק המפל"ס -)להלן  2012-חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב -לסביבה 

מפרסמם לציבור באתר האינטרנט שלו במסגרת "מרשם הפליטות והעברות 

)ב( לחוק המפל"ס הורה 6המפל"ס(. מכוח סמכותו לפי סעיף  -לסביבה" )להלן 

המשרד להג"ס למפעלים "על שיטת חישוב מיטבית לעניין חישוב כמויות 

 
 תרכובות אורגניות נדיפות.  36

מפרסם המשרד להג"ס את הדיווחים על אופן יישומה של התוכנית הלאומית  2018החל מינואר   37

 .חצי שנהמדי מפרץ חיפה 
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של המפעל  החומרים המזהמים, כמויות הפסולת, צריכת המים וצריכת האנרגיה

שיש לדווח עליהם". המשרד הבהיר למפעלים כי עליהם לקבוע שיטת חישוב 

מיטבית "על פי העדיפות הגבוהה ביותר" שהוצגה להם בטבלה שצירף 

להודעתו. כמו כן תעדף המשרד בהודעה האמורה את הדרכים לחישוב כמויות 

תוני ניטור נ -בראש סדר העדיפויות עומדת "מדידה ישירה  -המזהמים שנפלטו 

נתוני דיגום". על פי ההוראות שמסר המשרד  -רציף" ולאחר מכן "מדידה ישירה 

למפעלים, שתי "שיטות חישוב אלה מספקות לרוב את התוצאות האמינות 

והמדויקות ביותר, בהנחה שהציוד עומד בסטנדרטים מקובלים, תקין, מכויל 

הניטור או הדיגום לטווח הפליטה הנכון, מתאים לפליטה הנמדדת ובמידה ו

מתבצע בתדירות הראויה ולפי דרישות כל דין". המשרד פירט בטבלה האמורה 

שמסר למפעלים שמונה שיטות חישוב נוספות שיש לתת להן עדיפות נמוכה 

 יותר.

מהאמור לעיל עולה כי הדרך העדיפה, על פי עמדת המשרד להג"ס, 

עלים לאוויר ועל להציג לציבור מידע על כמויות המזהמים שפולטים המפ

המגמה של השינויים החלים בהן לאורך זמן, היא להציג נתונים ששיטת 

חישובם מתבססת על ניטור רציף או על דיגום; שכן שיטות אלו אמורות 

לדעת המשרד להג"ס לספק את התוצאות האמינות והמדויקות ביותר. 

ו ואולם מאחר שכאמור הועלה כי מרבית המפעלים במפרץ חיפה לא עמד

בנוהלי הניטור והדיגום ולא יכלו לחשב את כמויות המזהמים שהם פולטים 

לאוויר על פי שיטת חישוב המתבססת על ניטור רציף או על דיגום, נתוני 

הפליטות שהם מסרו למשרד להג"ס עבור המפל"ס חושבו בפועל לפי 

שיטות חישוב המדורגות נמוך יותר בסדר העדיפויות שקבע המשרד בעניין 

שרמת הדיוק שלהן נמוכה יותר; לנוכח העובדה כי מרבית המפעלים  זה,

שנדרשים לדווח למפל"ס דיווחו עד מועד סיום הביקורת על פליטות לפי 

שיטות עדיפות פחות, אזי לא מן הנמנע כי המידע שדיווח המשרד להג"ס 

לציבור על כמויות המזהמים שנפלטים לאוויר במפרץ חיפה ועל ההפחתה 

 במשך השנים אינו המדויק ביותר שיכול היה להיות.שחלה בהן 

המשרד להג"ס מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "גם במקרים בהם 

מבוסס החישוב על שיטות שהן פחות מדויקות מדיגום או ניטור, אין משמעות 

הדבר שהנתון המתקבל אינו אמין... זהו המידע המדויק ביותר במסגרת המידע 

התאם לשיטות המקובלות בעולם... מערך הבקרה של המשרד הקיים, וכל זה ב

על פליטות המפעלים כולל בדיקה שמוודאת ששיטות החישוב השונות נעשות 

 בצורה מדויקת ובהתאם להגדרות המשרד". 
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 ס"להג המשרד על

 שהמידע להקפיד
 לציבור מפרסם שהוא
 כמויות בעניין

 שפולטים המזהמים
 במפרץ המפעלים

 ובעניין לאוויר חיפה
 ביעדי עמידתו

 שנקבעו ההפחתה
 בתוכנית זה לעניין

 ככל ואמין מדויק יהיה
 הניתן

 

הוא עצמו קבע כי שיטות  כי"ס להג למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

לרוב את התוצאות  החישוב המתבססות על ניטור רציף או דיגום "מספקות

הלאומית  התכנית של הדגשים שאחד האמינות והמדויקות ביותר". מאחר

 הציבור שאמון ומאחר", לציבור מידע והנגשת"שקיפות  הוא מפרץ חיפה

 להקפיד עליו, זה מידע באמינות היתר בין מותנה ובדיווחיו במשרד

 שפולטים המזהמים כמויות בעניין לציבור מפרסם שהוא שהמידע

 שנקבעו ההפחתה ביעדי עמידתו ובעניין לאוויר חיפה במפרץ המפעלים

"ס להג המשרד על. הניתן ככל ואמין מדויק יהיה בתוכנית זה לעניין

 הניטור בנוהלי יעמדו חיפה במפרץ המפעליםכל ש לכך בנחרצות לפעול

 בממצאי קצר זמן בתוך להשתמש יוכלו שהם מנת על שקבע והדיגום

, לאוויר פולטים שהם המזהמים כמויות לחישוב הדיגום ובנתוני הניטור

 בענייןביותר  מדויקיםה נתוניםאת ה לציבור לפרסם יוכל שהמשרד באופן

  .זה חשוב

 

 הדיווח לציבור על פעולות הפיקוח והאכיפה

הושם דגש בין היתר על הגברת הפיקוח מפרץ חיפה בתוכנית הלאומית 

לתוכנית צוין כי "במטרה  15המידע לציבור. בסעיף  והאכיפה ועל הנגשת

להגביר את נגישותו של הציבור למידע מעודכן ומהימן בנוגע לאיכות האוויר 

לפרסם באתר  באזור מפרץ חיפה... להטיל על השר להגנת הסביבה...

אחת לשנה דוח סיכום פעולות פיקוח  -האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 

תה השנה, אשר יכלול סיכום של סיורי הפיקוח, של תוצאות ואכיפה שבוצעו באו

 ידי המשרד להגנת הסביבה". -בדיקות הפתע ושל פעולות האכיפה שבוצעו על

הפיק כאמור מדי שנה דוח מסכם בנושא ממצאיהם של סיורי  המשרד להג"ס

הפיקוח שהוא קיים במחוזות השונים ובהם מחוז חיפה, אך הוא לא פרסם אותו 

 לציבור. 

, במהלך הביקורת בנושא ושנה ותשעה חודשים 2017הועלה כי רק ביוני 

לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה, פרסם המשרד להג"ס לראשונה 

פעילות הפיקוח במפרץ חיפה עפ"י החלטת הממשלה מס' "דוח שנתי על 

והכולל פרטים רבים  2016דוח פיקוח שנתי( הנוגע לשנת  -" )להלן 529

על סיורי הפיקוח שהוא קיים במפעלי התעשייה במחוז חיפה בלבד ועל 

עדיין לא פרסם המשרד להג"ס  2019ר פברואממצאיהם. עוד הועלה כי ב

 .2018-ו 2017ים בשנים דוחות פיקוח שנתיים העוסק

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי כדי להגביר את נגישותו של 

הציבור למידע מעודכן, כפי שהחליטה הממשלה, עליו להקפיד לפרסם 

לציבור באופן שוטף את הדוח השנתי הנוגע לפעילות הפיקוח שלו במפרץ 

ל לפרסם גם את חיפה, וסמוך ככל הניתן לסיום השנה. כמו כן עליו לשקו

כלל המידע הנוגע לפעולות הפיקוח שלו במפעלים השוכנים ביתר חלקי 

 הארץ. 
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שיתוף פעולה בין המשרד להג"ס ליחידות הסביבתיות 

 ברשויות המקומיות 

איגודי ערים  10יחידות סביבתיות:  61בישראל פועלות ברשויות המקומיות 

 28-אזוריות להגנת הסביבה ו יחידות 23להגנת הסביבה ובהם איגוד ערים חיפה, 

 יחידות סביבתיות(. יחידות אלה הן הזרוע -יחידות עירוניות )כל היחידות יחד, להלן 

 .38המקצועית המקומית של המשרד להג"ס ושל השלטון המקומי בתחום הסביבה

היחידות הסביבתיות מספקות לציבור הרחב, למשרד להג"ס ולרשויותיהן 

שונים ובהם בתחום איכות האוויר. שירותים אלה  שירותים סביבתיים בתחומים

כוללים בין השאר ייעוץ סביבתי, ניטור סביבתי, תכנון סביבתי, ניהול פרויקטים 

ופיקוח ואכיפה סביבתית )ובכלל זה פיקוח ובקרה על מפעלים בנושאים 

 הנוגעים לפליטת מזהמים לאוויר(. 

בשנים על איגוד ערים חיפה  בביקורתו -משרד מבקר המדינה כבר עסק בעבר 

בתחומי אחריותו ובסמכויותיו של איגוד ערים וביחסי הגומלין בינו  - 2012-ו 2011

בדוח הביקורת שפרסם מבקר המדינה בעניין זה בדצמבר  .לבין המשרד להג"ס

הוא העיר למשרד להג"ס כי "מאז הקמת המשרד לא הוגדרו תפקידיו  2012

י היה שהמשרד להגנת הסביבה והאיגוד יגדירו את וסמכויותיו של האיגוד... ראו

תחומי אחריותו של האיגוד במדויק ובמפורש כדי להבטיח טיפול מיטבי בגורמי 

. מאחר שהמלצה זו תקפה לגבי 39הסיכון, לשם הבטחת שלום הציבור ובריאותו"

כל היחידות הסביבתיות צוין בדוח האמור כי המשרד להג"ס הודיע למשרד 

בתגובה על ממצאי הביקורת שהוא "מכין נוהלי עבודה וחלוקת מבקר המדינה 

תחומי אחריות בינו ובין איגודי הערים, ולאחר מכן יוטמעו נהלים אלה בעבודה 

 .40השוטפת"

, 2015בביקורת מעקב בנושא, שממצאיה הובאו בדוח מבקר המדינה משנת 

וצוין  הועלה כי המשרד להג"ס לא עמד בהתחייבות שהובאה בהודעתו האמורה

המשרד להג"ס לא קבע ולא העביר לגורמים השונים )מטה המשרד, כי "

המחוז והיחידות הסביבתיות( נוהלי עבודה המפרטים את סמכויותיהם 

ואת חלוקת העבודה ביניהם בתחומי הסביבה השונים, למעט נוהלי 

על ידי ראש תחום  2014עבודה בתחום ייצור החשמל שנוסחו בינואר 

 . 41" )ההדגשה במקור(במשרד מקורות אנרגיה

עדיין לא  2018בביקורת הנוכחית הועלה שוב כי הנושא טרם הוסדר וביוני 

המשרד להג"ס,  2012נקבעו כנדרש, וכפי שהודיע כאמור עוד בשנת 

 נהלים למכלול הממשקים בין המשרד להג"ס לבין היחידות הסביבתיות. 

 
בדוח מבקר המדינה בנושא אכיפה  בעניין פעילות הרשויות המקומיות בתחום הסביבתי ראו גם  38

 .1771 - 1743, עמ' 2019סביבתית 

פורסם בשנת ) 2012-2011 לשנים המקומי בשלטון הביקורת על דוחותהמדינה,  מבקר  39

 . 443(, עמ' 2012

 . שם  40

 .749, עמ' 2015הדוח משנת   41
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 ס"להג המשרד על

 בהקדם להסדיר
 תחומי את בנוהל

 היחידות של אחריותן
 בכל הסביבתיות

 הטיפול שלבי
 על נוסף, במפעלים

 הקשורים שלבים
 העסק רישיון למתן

 שפעילותם למפעלים
 באיכות לפגוע עלולה

 הסביבה

 

מבקר המדינה כי "בכל  כתב המשרד להג"ס למשרד 2016יצוין כי באוקטובר 

הקשור לתחום רישוי עסקים, למשרד נהלי עבודה ברורים וחלוקת הסמכויות 

מוגדרת בהחלט". למכתבו צירף המשרד להג"ס ארבעה מסמכים: "נוהל תהליך 

טיפול בבקשות לרישיון עסק", "בקשה להסמכת עובד רשות מקומית כנותן 

ופנו ליחידות הסביבתיות אישור לפי חוק רישוי עסקים", ושני מכתבים שה

 .2015ובדצמבר  2014השונות ביוני 

 האמורים"ס כי כל המסמכים להגמבקר המדינה מעיר למשרד  משרד

 לשמשהם אינם יכולים  ועל כן בלבד, הליך למתן רישיון עסקעוסקים ב

 ותמחוזהמשרד, המטה  התפקידים שלמסדיר את הנוהל המרכז ותחליף ל

ואת יחסי העבודה ביניהם בכל שלבי הטיפול יחידות הסביבתיות הו

ובהם הפיקוח, הבקרה והאכיפה. יש  -השונים בתחומים הסביבתיים 

תיקון הליקוי שעליו העיר מבקר המדינה הן בשנת -לראות בחומרה את אי

 .2015והן בשנת  2012

עסק  2019בנושא אכיפה סביבתית  יצוין כי גם דוח מבקר המדינה

יני אכיפה בין המשרד להג"ס ובין הרשויות בחלוקת האחריות בעני

בדוח האמור הוער למשרד להג"ס "כי ראוי שבמסגרת גיבוש  -המקומיות 

מדיניות אכיפה משרדית הוא יבהיר באופן סדור ופומבי גם את חלוקת 

האחריות בענייני אכיפה בינו ובין הרשויות המקומיות, כפי שנעשה בתחום 

 רדה; במידת הצורך עליו גם לערב את משהאכיפה של דיני התכנון והבניי

 .42המשפטים שיסייע בכך"

המשרד להג"ס להסדיר בהקדם בנוהל את תחומי אחריותן של  על

היחידות הסביבתיות בכל שלבי הטיפול במפעלים, נוסף על שלבים 

הקשורים למתן רישיון העסק למפעלים שפעילותם עלולה לפגוע באיכות 

בי בגורמי הסיכון, ויישמרו שלום הציבור הסביבה. כך יובטח טיפול מיט

 ובריאותו. 

 

אזור מפרץ חיפה הוא אחד ממוקדי זיהום האוויר העיקריים בישראל, בין 

היתר משום שמרוכזים בו מפעלי תעשייה גדולים הפולטים לאוויר מזהמים 

שלהם השפעה שלילית על בריאות האדם ועל החי והצומח. פיקוח הדוק 

על פליטות המזהמים  -ומחוז חיפה שלו בפרט  -של המשרד להג"ס בכלל 

לים אלה יש בו כדי לתרום להפחתת זיהום האוויר ולשיפור איכות של מפע

 האוויר ואיכות חייהם של תושבי האזור. 

 
 .1769, עמ' 2019דוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית   42
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מהממצאים שבפרק זה עולה כי אף שבשיעור ניכר ממפעלים אלה 

מתבצעות הפרות רבות בתחום זיהום האוויר הן לעניין ניטור רציף 

שהם יעמדו בארובות והן לעניין דיגומן, המשרד להג"ס לא הקפיד 

בנהלים ובתקנים שקבע. משמע שהמשרד אינו משתמש באופן מיטבי 

בכלים ובאמצעים העומדים לרשותו לפיקוח הנדרש על המפעלים, 

 . לקויושפיקוח זה 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי עליו לנקוט בהקדם את כל 

 הפעולות הדרושות לתיקונם של הליקויים המהותיים האמורים.

 

 

 עולות אכיפהפ
שטחי הפעולה וסמכויותיו של המשרד להג"ס הוגדרו במשך השנים, בין היתר, 

כולן ממקדות את תחומי אחריותו  - 43באמצעות חקיקה והחלטות ממשלה שונות

-מתוקף אמנות בין בין היתרהמשרד פועל של המשרד בנושאים סביבתיים. 

ות בתחום הגנת הסביבה. אחת מסמכויותיו על פי דין של לאומיות מחייב

המשרד להג"ס היא הסמכות לאכוף את דיני הגנת הסביבה במסגרת הליכי 

אכיפה מינהליים או פליליים. למשרד יש מערך אכיפה הפועל למניעת מפגעים 

סביבתיים ולסילוק מפגעים קיימים. לפעולות האכיפה אחראי אשכול פיקוח 

האשכול או אשכול  -, המוגדר גם "אשכול אכיפה" )להלן ואכיפה במשרד

אכיפה(, בראשות סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה. עם יחידות האשכול נמנים 

המשטרה הירוקה, שבהיותה גוף האכיפה הרשמי של המשרד מטפלת באכיפה 

הפלילית של כל חוקי איכות הסביבה; וכן אגף תיאום אכיפה, האחראי למערכי 

משרד )מערך ברירות משפט ]קנסות[ ומערך הגבייה(, ולגיבוש הגבייה של ה

מדיניות אחידה של אכיפה במחוזות ולתמיכה בפעילות רכזי האכיפה במחוזות. 

בכל מחוז של המשרד פועל רכז אכיפה הכפוף במישרין או כמעט בנוסף, 

בעקיפין למנהל המחוז ומקבל הנחיה מקצועית מהאשכול, והוא שאחראי לריכוז 

 האכיפה ולהנעתו. הליך

חוק אוויר נקי מקנה למשרד להג"ס כמה כלי אכיפה שבאפשרותו לנקוט 

בעניינם של אנשים פרטיים או מפעלים שהפרו את החוק. מחוזות המשרד 

משתמשים בכלים אלה באמצעות שני סוגי הליכים עיקריים: הליך מינהלי והליך 

ע ומבוצע במחוזות המפג את פלילי. ההליך המינהלי נועד להסיר ולהסדיר

עצמם. את ההליך הפלילי מפעילים המחוזות נגד מפרי החוק באמצעות העברת 

בקשה לפתיחת תיק חקירה אל גוף המטה המשרדי הרלוונטי: הטיפול בהליך 

גם הפלילי, הכולל פתיחת חקירה והעמדה לדין, מועבר למשטרה הירוקה. 

יצוין כי לעיתים לאחר  המשטרה הירוקה יכולה ליזום פתיחה בחקירה פלילית.

 
 349(; החלטת ממשלה 25.12.88" )הסביבה לאיכות משרד הקמת" 5למשל: החלטת ממשלה   43

 לאיכות המשרד סמכויות 1262(; החלטת ממשלה 2.4.89" )הסביבה לאיכות המשרד סמכויות"

 (.21.1.90" )הסביבה
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הפעלת הליך אכיפה מינהלי מחליט המחוז על המשך אכיפה באמצעות הטלת 

עיצום כספי שהוא סנקציה מינהלית, והטיפול בעניין זה מועבר לאגף איכות 

 אוויר שבמשרד להג"ס. 

 

 רישום ומעקב

 המשרד להג"ס קבע שני נהלים כלליים העוסקים במדיניות האכיפה שלו:

 -הנוהל מגדיר את סוגי המפגעים הסביבתיים  :סביבתית אכיפה נוהל .1

ואת סדר הפעולות בטיפול בהם,  -מפגע קל, מפגע סביבתי ומפגע חמור 

וכן קובע לוחות זמנים מפורטים לביצוע כל פעולה בהתאם לאופי המפגע. 

, הכולל את כל הנוהל קובע שני הליכי אכיפה מרכזיים: הליך מינהלי

הפעולות שעל יחידות המשרד העוסקות בטיפול במפגעים לבצע מרגע 

זיהוי המפגע ועד העברת התיק לאכיפה הפלילית )לרבות התראות, 

שימועים וצווים(; והליך אכיפה פלילי, הכולל את כל הפעולות שעל 

האשכול לבצע משלב הבקשה לחקירה )או פתיחת תיק חקירה( ועד הגשת 

 ום, לרבות הפקת הודעות קנס. כתב איש

הנוהל מגדיר את המונח "מפגע חמור",  :חמורים מפגעים אכיפת נוהל .2

אדם  יישיש חשש כי יגרום לפגיעה חמורה בסביבה ו/או בחכמפגע "

ושיקבע בהתאם לנוהל זה. מפגע חמור יקבע על ידי מנהלי יחידות האכיפה 

יטריון אחד או יותר לקרזאת בכפוף  ";או ראש אגף רלוונטי לסוג המפגע

המפורטים בנוהל, ובהם קיומה של סכנה חמורה או מיידית לבריאות האדם 

ולחייו, קיומה של סכנה חמורה או מיידית לסביבה, היקף המפגע והמניע 

הפלילי של הגורם המפגע. בנוהל הוגדרו גם אבני דרך שלביצוען נקבעו 

ירה לגופי החקירה פרקי זמן קצרים מאוד. לדוגמה, יש להעביר בקשת חק

המשרדיים בתוך שישה ימים מיום גילוי המפגע. משמע שכאשר מדובר 

במפגע חמור עומד לרשות המחוז זמן קצר יותר להסדירו בהליך מינהלי 

מאשר כשמדובר במפגע קל )אשר יש לו שבעה חודשים להסדירו( או אף 

 במפגע סביבתי )אשר יש לו ארבעה חודשים להסדירו(.

  סביבתית מתבצעת הבחנה בין שלושה סוגי מפגעים: בנוהל אכיפה

מפגע סביבתי שאין בו סיכון מידי לסביבה או הפרה טכנית  א( מפגע קל:)

ב( מפגע )  פשוטה, המצדיקים דחייה בהפעלת ההליך המינהלי הקבוע בנוהל;

פגיעה בסביבה או סטייה מתקן או דרישה סביבתית שיש בהן הפרה  סביבתי:

מפגע המעורר חשש  )ג( מפגע חמור:  מפגע רגיל(; -של החוק )להלן גם 

לפגיעה חמורה בחיי אדם או בסביבה, והוא "יטופל... בהתאם להוראות נוהל 

מפגעים חמורים". כדי לקיים פיקוח יעיל על הנעשה בתחום האכיפה יש צורך 

יהיה בידי אשכול אכיפה במשרד מידע מלא ואמין על כל המפגעים ש

הסביבתיים שאבחנו מחוזות המשרד. זאת, למשל, באמצעות הזנת המידע על 

ידי המחוזות למערכת מידע משרדית הנגישה גם לאשכול אכיפה, כגון מערכת 

"מעוף". על פי נוהל אכיפה סביבתית והסברים שנתן סמנכ"ל בכיר לפיקוח 

, חובה להזין למערכת "מעוף" 2014פה למשרד מבקר המדינה באוקטובר ואכי

 כל מפגע שאותר.
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מחוזות המשרד מזינים כי  2015משרד מבקר המדינה העיר בדוח משנת 

למערכת "מעוף" נתונים רק על חלק מהמפגעים שהם מאתרים, כי המחוזות לא 

מוש בנוהל דיווחו כלל על מפגעים כמפגעים חמורים, וכי לא נעשה כל שי

 2019אכיפת מפגעים חמורים. גם בדוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית 

 המחוזות( 1)  התקופה הרלוונטית(: -)להלן  2018עד מאי  2013צוין כי מינואר 

וככלל, למעט מחוז מרכז, הם  אינם מתעדים כנדרש את היקף המפגעים

( המחוזות 2)  ים(;מפגעים מהותי -מתעדים רק מפגעים שאינם קלים )להלן 

השונים נבדלים זה מזה במידה רבה במספר המפגעים שעליהם הם מדווחים, 

באופן שאינו משקף בהכרח את מספר המפגעים בפועל. בולט במיוחד שיעורם 

הגדול של המפגעים שעליהם דיווח מחוז מרכז לעומת יתר המחוזות החל בשנת 

עד  2016ס מינואר "שרד להגמכלל המפגעים שדווחו במ 47%-ל 41%)בין  2015

( כלל 3)  ( אף שמחוז מרכז הוא רק הרביעי בגודלו בארץ;2018סוף מאי 

המחוזות, לרבות מחוז חיפה, אינם מדווחים כלל על מפגעים חמורים, ונוהל 

( מחוז חיפה דיווח רק על שלושה מפגעים 4)  מפגעים חמורים בעניין אינו מיושם;

 מכלל המפגעים שעליהם דיווח בתקופה הרלוונטית(.  0.3%-קלים )ששיעורם כ

במשרד להג"ס שמהאמור לעיל ומהביקורת הנוכחית עולה כי מחוז חיפה 

מזין למערכת "מעוף" נתונים רק על חלק מהמפגעים שהוא מאתר. 

המרכז(  -וז חיפה )להלן כתב מרכז האכיפה שבמח 2016בפברואר 

לממונה על מערכת המידע של המשרד להג"ס כי במערכת "מעוף" 

נפתחים תיקים רק בעניינם של מפגעים מהותיים במחוז חיפה המצריכים 

מפגעים חוזרים או מפגעים שנסיבותיהם חמורות. לדבריו, מאחר  -אכיפה 

]ו[". אלא כלל לא מובאים לידיעת ש"עשרות אולי מאות מפגעים קלים...

שכן  -שגם המפגעים המהותיים מסווגים במערכת "מעוף" באופן מטעה 

מחוז חיפה, כשאר המחוזות, אינו מדווח במערכת "מעוף" על שום מפגע 

וכאמור  -כ"מפגע חמור". משמע שכל המפגעים המדווחים למערכת זו 

נרשמים בה כ"מפגעים רגילים". עקב  -מדובר במפגעים מהותיים בלבד 

ם הנהלת המשרד להג"ס ויחידות המטה שלו אינן מקבלות מידע כך ג

מלא ומדויק על טיב המפגעים שאותרו במפעלים ובמתקנים, ובכך נפגעת 

יכולתו של המשרד לקבל החלטות מיטביות בתחומי פעילותו בכלל, 

 ובתחום זיהום האוויר ממקורות נייחים במחוז חיפה בפרט.

משרד להג"ס כי הוא החל להטמיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר ה

שימוש במערכת "מניפה" שהיא "מערכת מחשוב מתקדמת יותר ממערכת 

המעוף", וכי "כל תהליכי ההסדרה ואיסוף הנתונים עוברים למערכת המניפה 

בתשובה נוספת של המשרד להג"ס למשרד מבקר המדינה  באופן הדרגתי".

הג"ס( כתב המשרד התשובה הנוספת של המשרד ל -)להלן  2019ממאי 

, מחוז חיפה, נתן חשיבות רבה לתיעוד 2018להג"ס כי "עד אמצע שנת 

מפגעים חמורים בעקבות השפעתם המשמעותית על איכות הסביבה. 

המפגעים הקלים טופלו על ידי הרכזים באמצעות דרישות בדוחות הסיור או 

 בתנאים נוספים ברישיון עסק ומעקב בהמשך".
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 ס"להג המשרד על

 את בהקדם לרענן
 שלו הדיווח נוהלי

 הממוחשבת למערכת
 שבה מפגעים לרישום

, משתמש הוא
 אלה נהלים להטמיע
 השונים במחוזות

 שוטפת בקרה ולבצע
 המידע כלל הזנת על

 בנוגע המידע ואיכות
 שאותרו למפגעים
 ובמתקנים במפעלים

 

ן בהקדם את נוהלי הדיווח שלו למערכת על המשרד להג"ס לרענ

הממוחשבת לרישום מפגעים שבה הוא משתמש, להטמיע נהלים אלה 

ואיכות  במחוזות השונים ולבצע בקרה שוטפת על הזנת כלל המידע

המידע בנוגע למפגעים שאותרו במפעלים ובמתקנים שעליהם הוא מפקח 

 אשר מוזן למערכת זאת. 

 

 הליכי אכיפה

 אכיפה( 1)  סביבתית:הוראות הדין מקנות סמכויות לביצוע שני סוגי אכיפה 

, שמטרתה העיקרית למנוע נזק סביבתי, באמצעות הסדרת מפגעים מינהלית

 מינהליים צוותים והסרתם ביעילות ובמהירות, ובדרך כלל מבצעים אותה

צווים  ומוציאיםשולחים התראות, מקיימים שימועים  אלה הפועלים במחוזות.

 צו או סביבתי מפגע סילוק צו, ניקוי צו, פעילותצו הפסקת  מינהליים, דוגמת

 עיצוםהטלת  מינהלי(. דוגמה לסנקציה מינהלית היאצו  -)להלן  רעלים פינוי

, שתפקידה הפלילית האכיפה( 2) ;44ס"להג במשרד מטה גורמי ידי על כספי

אדם, חברה פרטית, חברה ציבורית,  נגדלהתבצע  יכולה להרתיע ולהעניש,

האחריות לביצועה מוטלת בייחוד על רשות מקומית או נושא תפקיד בהם. 

עיקר סמכויותיה מעוגנות בחוק הגנת הסביבה )סמכויות ש, המשטרה הירוקה

 מחזיקה הן בסמכויות הירוקה המשטרה. 201145-"אהתשעפיקוח ואכיפה(, 

 , והן בסמכויותמדידות וביצועדרישת הזדהות, נטילת דגימות  , כגון:פיקוח

, עליה ידיעות לו שיש או לעבירה הקשור אדם כל לחקור הסמכות , כגון:אכיפה

הוצאת צווי ו, מתן הודעות תשלום קנס לעבירה הקשור חפץ כל לתפוס סמכותה

הנפתחים ביוזמתה או בעקבות תיקי חקירה  מנהלתהירוקה ניקוי. המשטרה 

 .לפתיחת תיקי חקירהשל המחוזות בקשות 

אחד הכשלים צוין כי  2019בדוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית 

הוא מיעוט האכיפה הפלילית להג"ס הבולטים בפעילות האכיפה של המשרד 

באכיפה  ללא נקיטת אמצעי אכיפה כלל או המפגעשל  ה"הסדר"והסתפקות ב

, ולפיכך הסיכוי ה או קיום שימוע(א)כמו הפקת מכתב התר מינהלית מוגבלת

רם מזהם ייענש בחומרה הוא נמוך. כל אלו פוגעים בהרתעה נגד ֵמַעוולים שגו

יאותר, גם אם לציבור מסר שלילי ולפיו הפוגע בסביבה,  יםמעבירו סביבתיים

השנים הביעו  במשךכי עוד צוין בדוח זה  .אינו נושא כראוי בתוצאות מעשיו

 ה ולפיהעמדסמנכ"ל בכיר לאכיפה במשרד להג"ס ומנהל המשטרה הירוקה 

מבצעים אכיפה אינם והמחוזות נרתעים מנקיטת אמצעי אכיפה נגד מפוקחים 

 להלן הפרטים:  .כנדרש

 

 
 .המינהלי המשפט לכללי המשפטית, האכיפה המינהלית כפופה מן הבחינה  44

 ישירות למטה המשרד. כפופה המשטרה הירוקה  45
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 חיפה במחוז

 המשויכות וברשויות)
( חיפה למפרץ

 אכיפה מתבצעת
 בשיעורים מינהלית

 התקדמות ועם, קטנים
 המינהלי ההליך

 בהליכים השימוש
 ופוחת הולך אלה

 עד רבה במידה
 כמעט להימנעות
 משימוש מוחלטת

 מינהליים אכיפה בכלי
 יותר מחמירים

 

 הליכים מינהליים 

לא מתבצע שום  כי העלה 2019 סביבתית אכיפה בנושא המדינה מבקר דוח .1

מכלל המפגעים  59%-או פלילית בעניינם של כ הליך של אכיפה מינהלית

 2,664המדווחים המתועדים במחוזות המשרד להג"ס בתקופה הרלוונטית )

 מפגעים(. 4,500-מכ

מניתוח נוסף של מאגר המפגעים הסביבתיים של המשרד להג"ס, 

שממנו הופקו ממצאי דוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית 

עולה  ,מאגר המפגעים הסביבתיים( - לתקופה הרלוונטית )להלן 2019

  278כי בתקופה האמורה המשרד נקט אמצעי אכיפה בעניינם של 

 המפגעים המהותיים אשר דווחו ותועדו במחוז 593-( מ46%-)כ

 . 46חיפה

במיקוד נוסף המביא בחשבון רק רשויות המשויכות לאזור מפרץ חיפה 

עי אכיפה דוחות זה( עולה כי המשרד נקט אמצקובץ )כהגדרתו ב

המפגעים  448-( מ53%-)כ 241מינהליים או פליליים רק בעניינם של 

המהותיים אשר דווחו ותועדו בתקופה הרלוונטית, כדלקמן: המשרד 

, צווים והפיק שבעהשימועים  26 , קייםהתרעה מכתבי 66 שלח

 שלהלן: 3ושיעוריהם יפורטו בלוח 

 בעניינם הליכיננקטו במחוז חיפה שהמפגעים המהותיים  שיעור: 3לוח 

 *(בתקופה הרלוונטית) מינהלייםאכיפה 

 

 ס, בעיבוד משרד מבקר המדינה."המקור: נתוני המשרד להג

 ממערכת שהופק הנתונים מאגר אולםיותר מהליך אחד,  בעניינם של חלק מהמפגעים ננקט * 

עניינם אותו שננקט ב . יש מפגעיםמדובר אינו מפרט באילו מפגעים המחשוב של המשרד להג"ס

 תר מפעם אחת.הליך יו

ומהאמור לעיל מצטיירת תמונת מצב ולפיה במחוז חיפה  3מלוח 

מתבצעת אכיפה מינהלית בשיעורים קטנים )ברשויות המשויכות 

למפרץ חיפה(, וכי עם התקדמות ההליך המינהלי השימוש בהליכים 

אלה הולך ופוחת במידה רבה עד להימנעות כמעט מוחלטת משימוש 

  לי אכיפה מינהליים מחמירים יותר כמו צווים מינהליים.בכ

בחוקים שונים הוקנו לבעלי תפקידים שונים במשרד להג"ס סמכויות  .2

להוציא לגורמים מזהמים צווי סגירה מינהליים שמכוחם ניתן למעשה 

 
מחוז חיפה כולל רשויות מקומיות  2019יצוין כי בדוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית   46

 נוספות על אלו הכלולות בתחום "מפרץ חיפה", כהגדרתו בדוח זה. 
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בחוק  20להפסיק פעילויות שונות של גורמים אלה, להלן דוגמאות: סעיף 

ם , קובע כי אם היה לכמה גורמים, ובה1968-רישוי עסקים, התשכ"ח

... יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו [47]"ממונה על איכות הסביבה

, רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של 14עבירה לפי סעיף 

העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו 

; 48מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק"

וויר נקי קובע בין היתר כי עובד המשרד שנקבע כממונה לחוק א 45סעיף 

ה רשאי לצוות על מי שגרם זיהום אוויר "או על מי שעומד  49לפי חוק ז

לחוק  46לעשות כן, להפסיק את הפעולה הגורמת לזיהום האוויר... ". סעיף 

זה מקנה לממונה סמכות להורות בצו על "הפסקת השימוש במקור פליטה, 

( ניתן צו למניעה או 1)  אלתר, בהתקיים אחד מאלה:כולו או חלקו, ל

מאותו מקור פליטה, ומי שניתן כלפיו  45לצמצום של זיהום אוויר לפי סעיף 

( מקור הפליטה טעון היתר ולא ניתן לגביו 2)  הצו לא מילא אחר ההוראות;

( הממונה נוכח, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של 3)  היתר פליטה;

הבריאות, כי קיים חשש לפגיעה ממשית בבריאות הציבור בשל משרד 

( השימוש במקור הפליטה נעשה תוך הפרה 4)  השימוש במקור הפליטה;

 מתמשכת או חוזרת ונשנית של ההוראות לפי חוק זה".

הביקורת העלתה כי המשרד להג"ס כמעט אינו משתמש בסמכויות 

פעילותם של מפעלים  להפיק צווים המורים על הפסקתהאמורות כדי 

על  -מזהמים במפרץ חיפה, או לכל הפחות מתקנים מסוימים שלהם 

פי מערכות המידע של המשרד להג"ס, בתקופה הרלוונטית אושרה 

צווים מינהליים, אך רק אחד מהם היה צו  11במחוז חיפה הוצאתם של 

סגירה מינהלי. יוער כי היו בעלי תפקידים בכירים במשרד להג"ס 

שיש מקום לשימוש נרחב יותר בסמכויות אלו, אך דעתם לא שסברו 

פנה מנהל מחוז חיפה להנהלת המשרד  2017התקבלה: באוגוסט 

בעניינו של אחד המפעלים במפרץ וטען כי "יש לבחון מחדש את 

"ל סמנכ 2017 בספטמבר המשך קיומו". בהמשך לפנייה זאת כתב

 במשרד עשיותלת"לית לסמנכ"ס להג במשרד ואכיפה לפיקוח בכיר

 ולסגור בחוק סמכותו את להפעיל המשרד שעל הוא סבר לא פעם כי

, וכן שעליו מתקנים לסגור לפחות אובמפרץ חיפה  מהמפעלים חלק

 הפרותעל ו בכלל הסביבתיות הפרותעל ה להחמיר את תגובתו

כמו כן  ; אך עמדתו לא התקבלה.בפרט אדם חיי מסכנות סביבתיות

הינו המקום המתאים ביותר למשרד להתחיל מפרץ חיפה כתב כי "

", וכי זה הזמן בכך ולהכביד את ידו מול הסרבנות של המפעלים באזור

המתאים לשנות גישה ולהגביר את האכיפה המינהלית והפלילית 

  באזור.

 
 מי שהשר לאיכות )הגנת( הסביבה הסמיכו לכך.  47

 לתוקף. 34תיקון  נוסח הסעיף בנוסחו בעת הביקורת ולפני כניסת  48

ראש אגף איכות אוויר במשרד או עובד המשרד הכפוף לו, מהבחינה המקצועית או הניהולית,   49

 שהשר, בהמלצת ראש האגף, הסמיכו לתת הוראות לפי חוק זה, כולן או חלקן.
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של המשרד להג"ס כתב המשרד כי ככל שהוא "רואה בתשובה נוספת 

ות הפרות ועבירות על של המפעלים בעקב םבצורך להפסיק את פעילות

". עוד כתב בכל הכלים המונחים בפניו להפסקתם החוק, המשרד פועל

בחופש הדעות במשרד, ובתרבות הדיון המשרד להג"ס כי הוא רואה "

הפתוחה מעלה ולא חיסרון... הוצאת צווים נשקלה ותישקל בעתיד 

בכובד ראש, תוך איזון בין כלל השיקולים הציבוריים, וראוי כי כל 

 .)הדגשה במקור( מנכ"ל יביא לשולחן את נקודת מבטו המקצועית"ס

 דיון קייםישלהג"ס כי יש מקום  משרדל מעיר המדינה מבקר משרד

האכיפה  כלי מגוון בעניין האופן שהוא מפעיל את ומעמיק יסודי

עמדתו גם דיון תישקל בכובד ראש הוכי במסגרת  ,לרשותו העומדים

להחמרת התגובה  בנוגע ואכיפה לפיקוח בכירהאמורה של סמנכ"ל 

של המשרד להפרות סביבתיות בכלל ולהפרות סביבתיות מסכנות 

, הסגירחיי אדם בפרט ולהרחבת השימוש בכלי האכיפה לרבות 

בעת קבלת החלטות  .מתקנים או מפעלים של, המתאימים במקרים

בנושא יש להתמקד בשיקולים הנוגעים להגנת הסביבה, שהם תחומי 

ה של המשרד להג"ס, ולוודא כי לא ניתן משקל יתר לשיקולים הליב

 הנוגעים לתחומי אחריותם של משרדים אחרים. 

 

 הליכים פליליים 

צוין כי לדעת משרד מבקר המדינה,  2015בדוח מבקר המדינה משנת  .1

, לפחות מפעם תיקי חקירה( -פעולות אכיפה במישור הפלילי )להלן  תנקיט

עשויה ללמד על התמודדות נחושה של  המתאימים,לפעם ובמקרים 

 להג"ס עם מפרי חוק אוויר נקי. המשרד 

מפגעים  448מניתוח נוסף של מאגר המפגעים הסביבתיים בעניינם של 

מהותיים ברשויות המקומיות של אזור מפרץ חיפה עולה כי בתקופה 

 ( מכלל המפגעים28%) 126הרלוונטית נפתחו תיקי חקירה בעניינם של 

מהם נפתחו ביוזמת המחוז, שהוא הגורם העיקרי  57, אולם רק 50האלה

 . 51האחראי לפתיחת תיקי חקירה נגד מפעלי תעשייה

 
 תיק חקירה עשוי לכלול מספר מפגעים. 50

נפתחים כמעט רק ביוזמת המחוז וכן בנוגע בנוגע לגורמים שבגינם תיקי חקירה נגד מפעלים   51

לתלות המקצועית של המשטרה הירוקה במחוזות בחקירת מפגעים בידי מפעלים, ראו בדוח 

 .2019מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית 
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תיקי חקירה אלו נפתחו בגין עבירות  126-( מ3%-)כ 18עוד עולה כי רק 

( מתיקי החקירה נפתחו כנגד 1.6%-)כ 10ורק  - 52בתחום זיהום האוויר

 ל מצטיירת תמונת מצב המעידה על מיעוטלנוכח האמור לעי .53מפעלים

 אכיפה פלילית בעניינם של מפגעי זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה. 

שנפתחו במחוז חיפה  החקירה ותיקי מפגעים על יוצגו נתונים להלן 4בלוח  .2

למשרד  2019ובינואר  2017 יונימסר בש דיווח לפי 2018 - 2014בשנים 

 :54להג"סאשכול אכיפה במשרד מבקר המדינה 

ותיקי החקירה שנפתחו בעניינם בשנים  חיפה במחוז מפגעים: 4לוח 

 לפי נתוני אשכול אכיפה במשרד - 2018 - 2014

 

 נתוני אשכול אכיפה, המשרד להג"ס, בעיבוד משרד מבקר המדינה המקור:

 
תיקים(,  29-תיקים(, ברישוי עסקים )כ 40-יתר תיקי החקירה עוסקים בפסולת ושמירת ניקיון )כ  52

תיקים(. יודגש כי תיקי חקירה רבים כוללים כמה  12-תיקים(, ובחומ"ס )כ 11במפגעי אסבסט )

 סעיפי עבירה. 

השאר נפתחו בגין "מפגעים מזדמנים" )בלשון מאגר המפגעים הסביבתיים(, כגון שריפת פסולת   53

 בניין או כבלים אשר גרמו לזיהום אוויר. 

 המשך פרק זה.ראו ב -לגבי אמינות הנתונים והתאמתם לנתוני המחוז   54
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 ס"להג המשרד על

 מחד ביסודיות לברר
 הגורמים מהם גיסא

 שחל הניכר לגידול
 זיהום מפגעי בשיעור
 במחוז שדווחו האוויר
 פחת ומדוע, חיפה

 מספר גיסא מאידך
 בתחום החקירה תיקי

 ביוזמת שנפתחו זה
 המחוז

 

 165.5%חל גידול של  2017 - 2014עולה כי בשנים  4 לוח מנתוני

משרד שבבמספר המפגעים שדווחו באזורים שבאחריות מחוז חיפה 

 -"ס, ובכלל זה היה זינוק של ממש במספר מפגעי זיהום האוויר להג

 המפגעים במספר האמור הגידול אף שעל יצוין. 500%גידול של 

)למעט שנת  אלהה שניםה רובב החקירה תיקי מספר, בתחום זה

 תיקי שלושה נפתחו 2014 בשנת: פחת אף והוא, גדל לא (2016

  2015 יםשנכל אחת מהב ואילו ,האוויר זיהום בתחום בלבד חקירה

פחת הן  2018בשנת  .זה בתחום חקירה יתיקשני  רק ונפתח 2017-ו

מספר המפגעים הכולל שדווחו והן שיעורם של מפגעי זיהום האוויר 

בתחום זיהום אחד ממפגעים אלו. בשנה זאת נפתח תיק חקירה 

מפגעים בתחום  26אותרו באותה שנה  4, אף שלפי נתוני לוח האוויר

 זה.

על המשרד להג"ס לברר ביסודיות מחד גיסא מהם הגורמים לגידול 

הניכר שחל בשיעור מפגעי זיהום האוויר שדווחו במחוז חיפה, ומדוע 

מספר תיקי החקירה בתחום זה שנפתחו ביוזמת  ,מאידך גיסא ,פחת

ד להג"ס להסיק מהנתונים האמורים מסקנות כן על המשר .המחוז

בעניין האפקטיביות של המדיניות והפעולות שהוא נוקט כלפי מפגעי 

 סביבה בכלל ומפגעי זיהום אוויר בפרט. 

בעניין סוגיית הגורמים למיעוט תיקי חקירה, ראו האמור בעניין זה בדוח 

, לרבות בנוגע לקשיים 2019מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית 

שבממשקים בין המחוזות והמשטרה הירוקה וכן קשייה של המשטרה 

בחקירה נגד מפעלים מזהמים באופן אוטונומי מהמחוזות  הירוקה לפתוח

 . 55בשל חוסר מקצועי

שנפתחו במחוז  החקירה ועל תיקי מפגעים על יוצגו נתונים להלן 5בלוח  .3

למשרד מבקר המדינה רכז  מסרש דיווח לפי 2018 - 2014חיפה בשנים 

 האכיפה במחוז חיפה:

 
 .1719 - 1713ועמ'  1696 - 1689 , עמ'2019דוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית   55
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בעניינם בשנים  ותיקי החקירה שנפתחומפגעים במחוז חיפה : 5לוח 

 לפי נתוני רכז אכיפה במחוז חיפה - 2018 - 2014

 

 המדינה מבקר משרד בעיבוד"ס, להגבמשרד שרכז האכיפה במחוז חיפה  נתוני: המקור

 

עולה כי הנתונים שמסר מחוז חיפה אינם  5ללוח  4מהשוואה בין לוח 

עולים בקנה אחד עם הנתונים שמסר אשכול אכיפה שבמטה 

המשרד: מספרם הכולל של המפגעים במחוז חיפה ותיקי החקירה 

שנפתחו בגינם לפי נתוני אשכול אכיפה גדול ממספרם לפי נתוני רכז 

יהום האוויר גדול יותר. לעומת האכיפה שבמחוז, וגם מספר מפגעי ז

זאת, מספרם הכולל של תיקי החקירה בנושא זיהום אוויר שנפתחו 

לפי נתוני מרכז האכיפה במחוז היה גדול יותר ממספרם לפי נתוני 

אשכול אכיפה. יתר על כן, הנתונים שמסר המשרד להג"ס בתשובתו 

נפתחו ארבעה תיקי  2016למשרד מבקר המדינה, ולפיהם בשנת 

קירה בנושא, אינם עולים בקנה אחד לא עם נתוני אשכול אכיפה ח

)ולפיהם נפתחו שבעה תיקים כאמור( ולא עם נתוני מחוז חיפה 

)ולפיהם נפתחו שמונה תיקים(. יצוין גם כי הנתונים שקיבל משרד 

מבקר המדינה מהמשטרה הירוקה במהלך הכנת דוח מבקר המדינה 

קי החקירה שנפתחו בשנים בדבר תי 2019בנושא אכיפה סביבתית 

אינם עולים בקנה אחד לא עם נתוני אשכול אכיפה ולא  201756- 2014

 עם נתוני המחוז.

 
תיקי חקירה;  27 - 2016תיקי חקירה; בשנת  17 - 2015תיקי חקירה; בשנת  27 - 2014בשנת   56

 תיקי חקירה. 25 - 2017בשנת 
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כי "המשטרה הירוקה  המשרד להג"סהסביר בתשובה הנוספת 

סוברנית להחליט אם לפתוח בחקירה ואם כן, תאריך פתיחת החקירה 

תמיד מאוחר מתאריך העברת ההמלצה לחקירה. מכאן שתיתכן אי 

התאמה בין המספרים על כמות תיקי החקירה שפתחה המשטרה 

הירוקה בשנה מסוימת לבין מספר ההמלצות לפתיחה בתיקי חקירה 

שנה. בנוסף, ישנם מקרים שהמשטרה הירוקה  שהעביר המחוז באותה

מקבלת מהמחוז מס' בקשות לחקירה במועדים שונים ומחליטה יחד 

עם המחוז ובהתאם לנסיבות לאחד מס' בקשות חקירה לתיק אחד 

 בהתאם לשיקולים חקירתיים מובהקים".

ההסבר שנתן ממשרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי 

בין הנתונים השונים מקור הפער  אי אפשר ללמוד מהבתשובתו 

שקיבל משרד מבקר המדינה בעניין מספרם הכולל של המפגעים 

, וכי 2018 - 2014במחוז חיפה ותיקי החקירה שנפתחו בגינם בשנים 

אין מקום לכל שונות בין נתוני המחוז לנתוני אשכול אכיפה, לנתוני 

נה ולנתונים שמסר בתשובתו למשרד מבקר המדי הירוקההמשטרה 

בנוגע למספר המפגעים ולפעילות האכיפה; על מטה המשרד לבדוק 

בהקדם את מקור ההבדלים בין הנתונים השונים, לגבש דרכי איסוף 

נתונים וליישם בקרות נדרשות שיאפשרו למשרד להציג תוצאות 

אחידות במדדים השונים של פעילות האכיפה שהוא מבצע, שישקפו 

מונת מצב מדויקת, יש למשרד את המציאות כהווייתה. בהיעדר ת

להג"ס קושי לגבש מדיניות אכיפה שתהלום את כמות המפגעים 

 וחומרתם.

מפעלים(  -להלן יוצגו נתונים על מפעלים ומתקנים )להלן ביחד  1בתרשים  .4

במפרץ חיפה אשר ביצעו מפגעים רבים בתקופה הרלוונטית ועל פעולות 

 האכיפה שננקטו נגדם:
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 הגדול המהותיים המפגעים מספר אתאשר ביצעו  המפעלים: 1 תרשים

 הרלוונטית בתקופהביותר 

 

 המקור: נתוני המשרד להג"ס, בעיבוד משרד מבקר המדינה

הביקורת העלתה כי אף שמדובר במפעלים שמבצעים באופן חוזר 

צעדי  חלק מהם ונשנה מפגעים רבים מיעט המשרד להג"ס לנקוט נגד

מפגעים  11: נגד מפעל ב', אשר ביצע לדוגמהכך אכיפה נחרצים, 

מהותיים, לא הוצאו כלל צווים מינהליים, לא התקיימו שימועים, 

 .נשלחה התראה אחת ולא נפתח כלל תיק פלילי

 

  כספיים עיצומים

אחד מעקרונות היסוד שעליהם מבוססים דיני הגנת הסביבה הן בישראל והן 

וגע לתוצאות הסביבתיות של במדינות אחרות הוא הטלת אחריות על יצרנים בנ

פעילותם. הנגזרת המרכזית מעיקרון זה הוא עקרון "המזהם משלם", המטיל על 

. על 57יצרנים את האחריות בגין התוצאות הסביבתיות הישירות של פעילותיהם

 58לחוק אוויר נקי מקנה למי שהוגדר בחוק זה "ממונה" 50בסיס עיקרון זה סעיף 

 
 2011המלח ומימונן" שנתן בספטמבר ראו חוות דעת משפטית בעניין "ביצוע פרויקט הגנות ים   57

 פיסקאלי( דאז.-עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי

ראש אגף איכות אוויר במשרד או עובד המשרד הכפוף אליו, מהבחינה המקצועית  -"הממונה"   58

 קן.או הניהולית, שהשר, בהמלצת ראש האגף, הסמיכו לעניין הוראות לפי חוק זה, כולן או חל
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 2018 - 2014 בשנים
 של חיפה מחוז מיעט

 ס"להג המשרד
 להנהלת להמליץ
 נקיטת על המשרד

 עיצומים הטלת הליך
 מפעלים נגד כספיים
 אוויר חוק את המפרים

 שמדובר אף,  נקי
 התורם יעיל בהליך

 בעבריינות למאבק
 סביבתית

 

לחוק זה על  53הוראה מן ההוראות שנקבעו בסעיף סמכות להודיע למי שהפר 

כוונתו להטיל עליו עיצום כספי ועל שיעורו. על פי החוק, "מפר שנמסרה לו 

הממונה יחליט,  הודעה על כוונת חיוב רשאי להגיש טענותיו, בכתב, לממונה...

לאחר ששקל את הטענות שהוגשו לו... אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי 

פחית את סכום העיצום הכספי". יצוין כי בחוק לא נקבע פרק הזמן הוא לה

שבמהלכו על הממונה לשקול את הטענות שהועלו לפניו ולקבל החלטה בעניין. 

במועד סיום הביקורת היה סכום העיצום המרבי )בגין ביצוע העברות החמורות 

ש"ח.  915,000-כ -ש"ח, ובמקרה של ביצוע הפרה על ידי תאגיד  460,000-יותר( כ

ניתן להטיל עיצום כספי על פי החוק בין היתר בשל אלה: התקנה, הפעלה או 

החזקה של מקור פליטה טעון היתר או שימוש בו בלא היתר פליטה או שלא לפי 

קיום -תנאיו; ביצוע שינוי הפעלה ניכר במקור פליטה ללא אישור הממונה; אי

קיום הוראות בדבר -ויר; ואיהוראות לגבי הקמה או הפעלה של תחנות ניטור או

נקיטת אמצעים סבירים ומניעת זיהום אוויר חריג. בחוק נקבעו עיצומים כספיים 

 בסכומים גדולים יותר בגין הפרה נמשכת או הפרה חוזרת. 

שלהלן יוצגו נתונים שאגף איכות אוויר במשרד להג"ס מסר בספטמבר  6בלוח 

א עיצומים כספיים שהוטלו למשרד מבקר המדינה בנוש 2018ובדצמבר  2017

על מפעלי תעשייה ומתקנים במפרץ חיפה ביוזמת מחוז  2018 - 2014בשנים 

 חיפה שבמשרד, בגין עבירות על חוק אוויר נקי:

שהוטלו על מפעלי תעשייה במחוז חיפה בשנים עיצומים כספיים : 6לוח 

2014 - 2018 

 

 משרד מבקר המדינה, בעיבוד "סלהגאגף איכות אוויר במשרד  נתונימקור: 

 במועד סיום הביקורת ארבעה מפעלים נוספים במחוז חיפה נמצאים בתהליך של עיצום כספי. * 

 2014עולה כי למרות העיקרון היסודי של "המזהם משלם", בשנים  6מלוח 

להמליץ להנהלת המשרד על  מיעט מחוז חיפה של המשרד להג"ס 2018 -

נקיטת הליך הטלת עיצומים כספיים נגד מפעלים המפרים את חוק אוויר 

נקי, אף שמדובר בכלי אכיפה יעיל שמאפשר הטלת סנקציה והוא בעל 

 משקל במאבק בעבריינות סביבתית. 
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 אינו"ס להג המשרד, אוויר זיהום של לעבירות בכל הנוגעאפוא כי  יוצא

למשל באמצעות הפקת ) נהלייםיהמ האכיפה הליכי את למצות מרבה

 האכיפה הליכיאת ו( עיצומיםהטלת אמצעות בצווים וביתר שאת 

 (.אישום כתבי והגשת חקירה תיקי)פתיחת  הפליליים

הובאה לעניין  2019יצוין כי בדוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית 

העיצומים הכספיים תגובת היועצת המשפטית של המשרד להג"ס שנכתבה 

דים שהתווספו למשרד מבקר המדינה ולפיה "הפערים שנוצרו בין התפקי

אדם, הם בלתי -למשרד לבין המשאבים שהועמדו לרשותו, במיוחד בהיבטי כוח

סבירים בכל קנה מידה, והם בולטים בהיבטי האכיפה עוד יותר מאשר בהיבטי 

כלי  -מצב לא פחות חמור קיים לגבי עיצומים כספיים  הרגולציה האחרים...

ם ע"י ענישה כספית גבוהה אכיפתי חדש יחסית וחשוב, שבכוחו להרתיע מזהמי

. דוח זה עסק גם במיעוט השימוש בכלי אכיפה, 59ללא הליך שיפוטי ומייגע..."

לשעבר  ובין היתר הובא בו ציטוט מדבריה של מנכ"לית המשרד להג"ס

באומרה כי "קיים פער בלתי  2013שסיכמה ישיבה של הנהלת המשרד בשנת 

קביל בין שיעור החריגות בתעשייה לבין מספר תיקי החקירה והעיצומים 

 .60הכספיים"

שם לנגד עיניו " הוא כיבתשובתו למשרד מבקר המדינה  כתב"ס הגל משרדה

ר מידי של איכות בראש ובראשונה את הסרת המפגעים על מנת להביא לשיפו

הסביבה ומחליט על פעולות האכיפה אותן הוא נוקט בהתאם למדיניות המשרד 

ונסיבות המקרה. לכן, אין לבחון את הנתונים מספרית אלא מהותית אל מול 

עולה כי רוב המפגעים  2014מבדיקת נתוני המפגעים משנת  ..המפגעים.

ולות האכיפה שנפתחו במערכת נסגרו עקב הסדרתם. מכאן, שחלק מפע

כן, עולה כי -המנהליות מוכיחות את עצמן והמפגעים מוסדרים או מוסרים. כמו

מחוז חיפה מבצע מספר רב של פעולות אכיפה ומשתמש בכל הכלים העומדים 

לרשותו, התראות, שימועים, ישיבות בירור, צווים מנהליים, בקשות לפתיחת תיק 

פת כתב המשרד להג"ס כי בתשובה הנוס". חקירה והטלת עיצומים כספיים

"מיצוי תהליך אכיפה מינהלי מול מפעלים גדולים, שרבים מהם מרוכזים במחוז 

חיפה, הוא תהליך מורכב שמצריך השקעה רבה ומשאבים רבים, אשר המשרד 

אמצעי האכיפה המינהלית נועדו אך ורק על מנת להפסיק  אינו משופע בהם...

תאם לכך, במקום בו המפגע הוסר את ההפרה ולהשיב את המצב לקדמותו. בה

בהליך של התראה, אין צורך להמשיך להליך שימוע ובמקום בו המפגע הוסדר 

הוא "החל בעקבות הליך שימוע אין צורך בהוצאת צו". עוד כתב המשרד כי 

לרכז את הליכי האכיפה, ולייחד את ההליכים הפליליים אך ורק למקרים בעלי 

 פניה לאפיק הפלילי".חומרה יתרה, אשר מצדיקים את ה

 
 .1737 , עמ'2019דוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית   59

 .1719שם, עמ'   60
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 מתעד אינו חיפה מחוז

 את מלא באופן
, הסביבתיים המפגעים

 אם לדעת ואין
 שאינם המפגעים
. מטופלים מתועדים

 שכן למפגעים אשר
 לא כי נמצא, מתועדים
 בעניין אכיפה מבוצעת

 (מהם 59%-כ) רובם

 

המפגע אינה חזות  הסדרתמבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי  משרד

 לקיום רבוכי בהפרות ובמפגעים החמורים והבולטים יש ערך  ,הכול

על  התבססותההרתעה ושל הענישה.  של", משלם"המזהם  של העיקרון

שאם  ביודעםהסדרה עלולה ליצור תמריץ למזהמים להמשיך לזהם, 

לנקוט  הסמכותהסדיר" את המפגע. לייתפסו יצטרכו לכל היותר "

"ס, להג למשרד הוקנתהבאמצעי אכיפה מחמירים, כגון צווים ועיצומים, 

 על. החוק מפרי נגד ממש של הרתעה גורם וישמש שהם כדי, היתר בין

 חיפה מחוז מדוע לבחון, לנושא בהקדם להידרש המשרד הנהלת על, כן

 מזהמים מפעלים על כספי עיצום הטלת ליזום אחרונותה בשנים ממעט

 אמצעי להפעיל להקפיד להנחותוכן עליו ו בנסיבות המתאימות לכך,

 . המתאימים במקרים זה מרתיע אכיפה

 

 מתעדס כי מחוז חיפה שלו "משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג

את המפגעים הסביבתיים, ואין לדעת אם המפגעים שאינם  חסרבאופן 

מתועדים מטופלים באמצעות הסדרה ומסולקים או אינם מטופלים כלל. 

שכן מתועדים במחוז נמצא כי לא מבוצעת המהותיים אשר למפגעים 

רמת שהסדרה, אף באמצעות מטופלים  והם  מחציתםביותר מאכיפה 

 ןכי נדרשת אכיפה בגי יםרד קובעהמש ונוהלירגילה או חמורה,  תםחומר

  .מהם אחד כל

יש להדגיש כי לצורך מניעת נזק סביבתי, אכיפה מינהלית מעניקה לגורמי 

האכיפה שיקול דעת ביחס לאופן הסדרת מפגעים והדרך להסרתם היעילה 

לעיתים אף ללא הטלת סנקציה, זאת על ידי שימוש בסמכויות  -והמהירה ביותר 

 המינהליות המוקנות למשרד להג"ס.

ס כי "הוער למשרד להג 2019ביבתית בדוח מבקר המדינה בנושא אכיפה ס

"האכיפה המינהלית היא הכלי המשפטי הראוי להסדרת מפגעים 

אכיפתי, -ולסילוקם. לפיכך לא ברורה ההצדקה לקיומו של שלב קדם

הקרוי במשרד להג"ס 'הסדרה', שהוא שלב נפרד מהאכיפה המינהלית, 

פרשנות בייחוד נוכח העובדה שלא נקבעו כללים ליישומו והוא נתון ל

ונרחב המנקז אליו  'אפור"במצב זה נוצר מתחם פעולה ' , וכי61"המחוזות

את מרבית המפגעים, והמשרד מטפל בהם, אם הוא מטפל בהם כלל, 

באמצעות הסדרה שאינה מתועדת כראוי, אינה כפופה לכללים אחידים, 

אינה נמצאת במתחם האכיפה הרשמי המסמן לכל הגורמים  -ובעיקר 

המעורבים את קיומם של הפרה או מפגע סביבתיים, וקיומה של אכיפה 

 עוד צוין בדוח זה כי על המשרד להג"ס)הדגשה במקור(. . "כנגדם ראויה

, רשמיה המינהליההליך , במקרים מוגדרים היטב, במסגרת את ההסדרה לשלב

בתגובה על הליקוי  ., וזאת מרגע גילויו של המפגע הסביבתיבאופן מפורט ואחיד

 
 .1708 , עמ'2019דוח מבקר המדינה בנושא אכיפה סביבתית   61
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ברירת המחדל צריכה להיות שסבור האמור השיב המשרד להג"ס כי הוא 

להגדיר נוהל מידי " כי המשרד יפעלו גרידא,כיפה עם הסדרה ולא הסדרה א

  ."ליישום זאת

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי דברים אלו יפים ונכונים 

ביותר גם לגבי מחוז חיפה, שבו כלל לא מתעדים מפגעים קלים ושיעור 

לפעול לאלתר לגיבושו  האכיפה בו נמוך. לפיכך על המשרד להג"ס

ולתיקופו של הנוהל האמור ולהחילו על גורמי האכיפה במשרד, לרבות 

 על מחוז חיפה. 

בידי המשרד להג"ס כלים מגוונים שביכולתו לנקוט נגד המפעלים שהפרו 

את התנאים הסביבתיים שנקבעו להם על פי חוק, וזאת כדי להביא 

סביבה. כבר בדוח משנת לשיפור באיכות האוויר למניעת נזק לאדם ול

העלה משרד מבקר המדינה ספק לגבי היעילות והאפקטיביות של  2015

האופן שבו משתמש המשרד להג"ס באמצעי האכיפה שעומדים לרשותו. 

מממצאי הביקורת הנוכחית עולה כי המשרד להג"ס טרם יישם את 

 מספר וכיהמסקנות וההמלצות של משרד מבקר המדינה בעניין חשוב זה, 

 ומספר פליליים הליכים בעניינן שננקטים וההוראות החוק פרותה

. כמו כן, הועלה בביקורת קטן עדיין הוא בגינן שהוטלו הכספיים העיצומים

הנוכחית כי עקב הזנה חלקית ולא מדויקת של מפגעים למערכת המחשוב 

של המשרד בנושא, הוא מתקשה לקיים מעקב ופיקוח יעילים על פעולות 

על המשרד להג"ס לבחון בהקדם  ט מחוז חיפה שלו.האכיפה שנוק

וביסודיות את הנושא, על היבטיו השונים, ולנקוט את כל הפעולות 

 הדרושות כדי לשפר את אופן טיפולו בנושא חשוב זה. 

 

 

פעולות אכיפה נגד המפעלים במתחם 
 הפטרוכימי 

אחד ממוקדי הזיהום העיקריים במפרץ חיפה הוא מתחם התעשייה הפטרוכימי, 

 (בז"ןקבוצת  -בתי הזיקוק לנפט )להלן הכולל בעיקר את מפעלי קבוצת 

בז"ן(, חברת גדיב  -המפורטים להלן: חברת בתי הזיקוק לנפט בע"מ )להלן גם 

 -"מ )להלן גדיב( וחברת כרמל אולפינים בע -תעשיות פטרוכימיה בע"מ )להלן 

פרסם משרד מבקר המדינה דוח ביקורת על שמירת איכות  2004כאו"ל(. בשנת 

( ובו עסק גם 2004הדוח משנת  -הסביבה בחברות תשתית האנרגייה )להלן 

 . 62במפעלי קבוצת בז"ן

 
דוחות ביקורת על מחקרים באוניברסיטאות במימון גורמי חוץ; שמירת מבקר המדינה,   62

 .97 - 35(, עמ' 2004) איכות הסביבה בחברות תשתית האנרגיה
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 המתחם הפטרוכימי במפרץ חיפה :2תמונה 

 

 צילם: יאיר גיל

נראה, שהנושא של מניעת " צוין בעניין זה בין היתר כי 2004בדוח משנת 

זיהומים לסוגיהם הנגרמים מפעילותן של חברות תשתית האנרגיה 

 הגופים. מספקת לב לתשומת זוכה אינו"ן[ בז קבוצת]ובהן מפעלי 

 על, בנפרד אחד כל, פיקחו לא"ס[ להג המשרד]ובהם  המוסמכים

; להן שנקבעו ובמגבלות בדרישות עומדות שהן לוודא כדי החברות

בלבד בעניין זה. הם גם לא אכפו על החברות,  יחלק מידע בידיהם

באמצעים העומדים לרשותם, לעמוד בדרישות ובמגבלות. זאת ועוד, 

בכמה מהעניינים לא קבעו הגופים המוסמכים הוראות שתכליתן למזער 

את הפגיעה באיכות הסביבה. הקפדה על עמידה בדרישות החוק 

אבים כספיים, ופעמים רבות מחייבת את חברות האנרגיה להשקיע מש

אין להן תמריץ לעשות זאת. לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח הנזקים 

הכבדים הנגרמים ממפגעים סביבתיים והעלויות הגבוהות הכרוכות 

משרדי  -בשיקומם, על הגופים המופקדים על שמירת איכות הסביבה 

שתית להפעיל על חברות ת -ממשלה, רשויות מקומיות וגופים אזוריים 

האנרגיה היוצרות מפגעים סביבתיים את סמכויות האכיפה שהחוק 

מקנה להם. הדבר דרוש כדי להניע אותן להקפיד על ביצוע ההוראות 

הנוגעות לשמירת איכות הסביבה ולפעול בתוך פרק זמן סביר לסילוק 

מפגעים שנוצרו מפעילותן; וכן כדי ליצור הרתעה יעילה ומועילה 

 .63הדגשות במקור(" )ראות האלה לבלתי כדאיתולעשות את הפרת ההו

 
 .78שם, עמ'   63
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 את המדרג ממדד

 ההשפעות
 של הסביבתיות

 ומפעלים חברות
 ציבורית בבעלות

 לשנת וממשלתית
 לציבור שפורסם 2017

 עולה 2018 באוקטובר
 מפעלי שלושת כי

 עם נמנים ן"בז קבוצת
 בעלי המפעלים
 הגדולה ההשפעה

 הסביבה על ביותר

 

 64סביבתית השפעה מדדהרחב  לציבור"ס להג המשרדפרסם מ זה שבע שנים

של חברות ומפעלים  הסביבתית ההשפעה דירוג את מספקהמדד( ה" -)להלן 

הנמצאים בבעלות ציבורית וממשלתית. המדד מספק לציבור מידע השוואתי 

ופשוט על הביצועים והסיכונים הסביבתיים של חברות ציבוריות בעלות השפעה 

סביבתית גדולה והמפעלים שבבעלותן. המדד בוחן לעומק את הסיכון 

 מהמדד". דלק תחנות 1,000-וכ מפעלים 100-כחברות,  40-הסביבתי של יותר מ

שלושת מפעלי קבוצת עולה כי  2018שפורסם לציבור באוקטובר  2017לשנת 

בז"ן נמנים עם המפעלים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על הסביבה: בז"ן 

במקום השני ברשימת המפעלים האמורים; כאו"ל במקום הרביעי; וגדיב במקום 

 החמישי. 

משרד מבקר המדינה בדק בביקורת הנוכחית את אמצעי האכיפה שנקטו בשנים 

להג"ס ומחוז חיפה שלו נגד מפעלי קבוצת בז"ן לאחר האחרונות המשרד 

שמצאו כי מפעלים אלה חרגו מתקנים שנקבעו להם בפליטות לאוויר של 

מזהמים שונים וסברו כי המפעלים לא עמדו בדרישות נוספות שנקבעו בחוקים 

 , ולהלן יובאו עיקרי הממצאים: 65ובהוראות

 

 חריגות בפליטות מזהמים לאוויר

, לבקשת משרד מבקר המדינה, נתונים על 2016ף באוגוסט מחוז חיפה אס

מפעלים  12-ב 2016 - 2013בשנים חריגות בפליטות לאוויר של מזהמים שונים 

בשישה . מהנתונים עולה כי 2017במפרץ חיפה, ועדכן את הנתונים במאי 

מהמפעלים האמורים המשרד להג"ס מצא חריגות בשיעור של עשרות, מאות 

של מזהמים שונים )בייחוד גופרית ים מערכי הפליטה המרביים ואף אלפי אחוז

 2שהותרו למפעלים אלו, כמתואר בתרשים חמצנית ותחמוצות חנקן( -דו

 כדלהלן: 

 
פליטות מזהמים לאוויר, שימוש בחומרים  - החברה של הסביבתית ההשפעהמרכיבי המדד:   64

 (;מים מקורותלו לאוכלוסייה מבחינת קרבתוהמפעל ) מקום הימצאו של רגישותמסוכנים, 

 במסגרת שהתגלו הסביבה הגנת בנושאי והתקנות החוק הוראות של הפרות - ואכיפה פיקוח 

 "ס.להג המשרד של ואכיפה פיקוח

 פי על חובה מכוח שלא הסביבתיים הביצועים לשיפור פעילות עבור חיובי ניקוד -סביבתי  ניהול 

 .וולונטרי סביבתי דיווח, סביבתית התייעלות ביצוע, סביבתי לניהול מערכות של קיומן; דין כל

משרד מבקר המדינה מבהיר כי המידע המפורט בפרק זה מתבסס על מסמכי המשרד להג"ס   65

שבהם מפורטות חריגות ועבירות סביבתיות לכאורה שמצא משרד זה ופעולות שנקט בעקבות 

 זאת. 
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 2016 - 2013 בשנים במפעלים החריגות מספר: 2 תרשים

 

 .המדינה מבקר משרד בעיבוד, הסביבה להגנת המשרדנתוני : המקור

היחסי של כל אחד מהמפעלים האמורים מכלל יפורט חלקו  3בתרשים 

 החריגות שנמצאו בהם, כמתואר להלן:
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חלקו היחסי של כל מפעל מכלל החריגות במפעלים האמורים : 3תרשים 

 2016-2013בשנים 

 

 מקור: המשרד להגנת הסביבה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

נוטרו בששת המפעלים  2016 - 2013מהנתונים דלעיל עולה כי בשנים 

חריגות בפליטות לאוויר של  78האמורים שבמפרץ חיפה בסך הכול 

( היו של מפעלי קבוצת בז"ן )בז"ן, כאו"ל 73%) 57מזהמים שונים. מהן 

וגדיב(. הועלה כי המשרד להג"ס החל לפתוח תיקי חקירה נגד מפעלי 

חריגות אלה, ואף בגין חריגות של מפעלים אלה שנמצאו  בז"ן בגיןקבוצת 

 )ראו להלן(.  2016, רק משנת 2012בשנת 

משרד מבקר המדינה בדק בביקורת הנוכחית את פעולות האכיפה שנקט 

המשרד להג"ס נגד מפעלי קבוצת בז"ן שבהם מצא חריגות בפליטות לאוויר של 

ת אכיפה לוקות בחסר של מזהמים שונים. להלן דוגמאות המלמדות על פעולו

המשרד להג"ס הגורמות לעיכובים ודחיות בטיפול בעניינן של חריגות ועבירות 

 שמבצעים המפעלים: 
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ביצעה חברת דיגום ב', ביוזמת מפעלי בז"ן, דיגומים תקופתיים  2011בשנת  .1

לאיתור פליטות מוקדיות בארובות שלהם )על פי מסמכי המשרד להג"ס, 

(. ממצאי הדיגומים 66בדיקות פתע עקב חוסר תקציבבאותה שנה לא בוצעו 

העידו על חריגות של עשרות אחוזים מתקני הפליטה של תחמוצות חנקן 

(NOX )( מן הערך המרבי 415%-בכאו"ל ועל חריגות ניכרות )של עד כ

בגדיב ובבז"ן על פי ההוראות ( CO)חמצני -המותר לפליטת פחמן חד

התקיים למפעלים שימוע  2012נואר האישיות שנתן להם המשרד להג"ס. בי

במשרדי מחוז חיפה של המשרד, ובסיומו הובהר להם כי אין מנוס מהמלצה 

על פתיחה בחקירה פלילית בגין הפרת ההוראות האישיות )ראו להלן( 

וגרימת זיהום אוויר. ואולם ממסמכי המשרד להג"ס עולה כי מפעלי בז"ן 

 . להוכחת טענתם67אינם אמינים טענו בתגובתם שהדיגומים שבוצעו בארובות

העבירו מפעלים אלה למשרד תוצאות דיגומים של תחמוצות חנקן שביצעו 

חברת  -, בשתי נקודות זמן קרובות, שתי חברות דיגום 2012ביוני וביולי 

דיגום א' וחברת דיגום ב'; ממצאי הדיגומים שביצעה חברת דיגום ב' העידו 

אי הדיגומים שביצעה חברת א' העידו על חריגות מערכי הפליטה, ואילו ממצ

 . 68על עמידה בתקן

בעקבות הטענות האמורות של מפעלי קבוצת בז"ן והשפעותיהן על פעולות 

 2015 - 2012האכיפה של המשרד להג"ס בכלל, התקיימו במשרד בשנים 

אשכול תעשיות, אשכול  -דיונים רבים בהשתתפות גורמים פנימיים שלו 

בנוגע לצעדים שיש לנקוט  -שפטי של המשרד אכיפה ולשכת הייעוץ המ

בנושא. לעניין השפעותיהן של הטענות האמורות של מפעלי קבוצת בז"ן 

על פעולות האכיפה אף צוין במסמך פנימי של המשטרה הירוקה מאפריל 

כי אם לא יימצא הסבר לפערים האמורים בין הממצאים של שתי  2013

מערך בדיקות הארובה הארצי. חברות הדיגום תהיה לכך "השפעה על כל 

כלומר לא יהיה ניתן לנהל אכיפה בעניין בדיקות אוויר וכל המלאכה של 

 המשרד בעניין זה, הולכת לטמיון".

 
 .2013מתוך "סיכום דיון בנושא תיק חקירה של בז"ן, כאו"ל וגדיב" מפברואר   66

 .2013לסמנכ"לית לתעשיות ממאי מכתב מפקד המשטרה הירוקה   67

 בעניין התוצאות השונות של חברות הדיגום ראו לעיל בפרק "דיגומים תקופתיים".  68
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פנה  2014הביקורת העלתה כי על אף חשיבות הנושא, רק במרץ 

 69המשרד להג"ס למומחה חיצוני וביקש ממנו חוות דעת טוקסיקולוגית

 -בדיקות תחמוצות חנקן בארובות מפעל כרמלבעניין "בחינת ממצאי 

"; וכי רק בעקבות חוות הדעת שקיבל ממנו 2011אוליפינים משנת 

, ולפיה חברת דיגום א' נוקטת גישה 2015כאמור המשרד בפברואר 

, כארבע שנים לאחר 2015מקלה כלפי הלקוח שלה, הוגשו ביולי 

נגד מנכ"ל מדידת החריגות מערכי הפליטה, נגד החברות האמורות ו

מגזר התעשייה בבז"ן במועדים הרלוונטיים כתבי אישום בגין הפרת 

, 2017. עוד הועלה כי רק בשנת 70הוראות אישיות וגרימת זיהום אוויר

במהלך הביקורת הנוכחית ויותר משש שנים לאחר שנמדדו החריגות 

 האמורות, הסתיים הטיפול של המשרד להג"ס בנושא:

שפט השלום בחיפה את הסדר הטיעון שאליו קיבל בית מ 2017באוגוסט 

הגיעו הצדדים, הרשיע את שלוש החברות האמורות בעבירות של "גרימת 

זיהום אוויר חזק ובלתי סביר, הפרת הוראות אישיות ואי קיום ו/או הפרה של 

מיליון  1.5תנאים שהותנו ברישיון עסק", גזר עליהן קנסות מצטברים בסך 

, והורה להן לחתום על התחייבות כספית 2017ש"ח, ששולמו באוקטובר 

מיליון ש"ח "להימנע מביצוע אחת העבירות בהן הורשע]ו[  3בסך כולל של 

במשך שנתיים". כמו כן הרשיע בית המשפט באותן עבירות את מנכ"ל מגזר 

 40,000התעשייה בבז"ן במועדים הרלוונטיים והטיל עליו קנס אישי בסך 

 .71חודשיים ש"ח, שישולם בעשרה תשלומים

לקחים ממקרה זה הן לעניין קצב טיפולו  להפיקלהג"ס המשרד  על

 ששכרובממצאים על חריגות, והן לעניין העבודה מול חברות הדיגום 

 המפעלים. 

נמצאו, בעיקר בדיגומים תקופתיים שבוצעו בארובות  2014 - 2012בשנים  .2

של מזהמים מפעלי קבוצת בז"ן, עשרות חריגות ניכרות בפליטות לאוויר 

שונים, שחשיפת הסביבה אליהם עלולה לגרום בטווח הארוך למגוון רחב 

חריגות בפליטות של תחמוצות חנקן  32של נזקים בריאותיים, כדלהלן: 

(NOX ששיעורן )חריגה אחת נמצאה בדיגום פתע(; שבע  216% - 21%(

; חמש 270% - 24%חריגות בפליטות של חלקיקים נשימים ששיעורן 

; 346% - 39%( ששיעורן TOCבפליטות של תרכובות אורגניות ) חריגות

 .270% - 24%( ששיעורן COחמצני )-ושלוש חריגות בפליטות של פחמן חד

 
 חוות דעת המסתמכת על ממצאי בדיקות בדבר נוכחותם, כמותם וריכוזם של מזהמים.  69

-עלים ואינגד בז"ן הוגש כתב אישום גם בגין אי קיום צו פינוי רעלים, הפרת תנאים בהיתר ר  70

 סילוק פסולת חומרים מסוכנים כדין.

 מדינת ישראל נ' בתי זקוק לנפט בעמ' ואח'. 17067-07-015ת"פ   71



 ביקורת מיוחד דוח  |  54

 
, 2015 במרץ רק

 לאחר שנים כשלוש
 חריגות שהתגלו
 המזהמים בשיעור
 קבוצת מפעלי שפלטו

 המשרד החל ן"בז
 נגדם לנקוט ס"להג

 רק; אכיפה צעדי
 מחוז פעל 2016 בשנת
 חקירה לפתיחת חיפה
 בינואר ורק, נגדם
 התיק הועבר 2019

 חיצוני לתובע

 

, כשלוש שנים לאחר 2015משרד מבקר המדינה העלה כי רק במרץ 

שהתגלו החריגות הראשונות מהחריגות האמורות, החל המשרד 

י קבוצת בז"ן והזמין אותם להג"ס לנקוט צעדי אכיפה נגד מפעל

)בחודשים מרץ, אוגוסט וספטמבר( פנה מחוז  2016-לשימוע; ורק ב

חיפה למשטרה הירוקה בבקשה לפתיחת חקירות נגד מפעלי קבוצת 

, כשש שנים וחצי לאחר 2019בז"ן. כמו כן הועלה כי רק בינואר 

שהתגלו כאמור החריגות הראשונות, הועבר התיק לתובע חיצוני 

הכנת כתב אישום לאחר סיום החקירה ובחינת הלשכה לצורך 

  המשפטית של המשרד להג"ס.

)בחודשים מרץ, יוני ודצמבר( נמצאו בדיגומים תקופתיים  2015בשנת  .3

 תחמוצות חנקן שבוצעו בארובות כאו"ל שמונה חריגות בפליטות לאוויר של

 . בפנייה האמורה של מחוז חיפה במשרד להג"ס17.4% - 0.7% ששיעורן

בבקשה לפתיחת חקירה נגד חברת  2016למשטרה הירוקה מספטמבר 

 כאו"ל פורטו גם חריגות אלה. 

הועבר התיק , כארבע שנים לאחר שהתגלו החריגות, 2019בינואר רק 

  בעניין זה. לתובע חיצוני לצורך הכנת כתב אישום

מחוז חיפה שבמשרד להג"ס לחברת כאו"ל  2016ממכתב ששלח במאי  .4

ביצע המשרד להג"ס בדיקות פתע בארבע  2016ץ ובאפריל עולה כי במר

 14%מארובות כאו"ל ומצא שתי חריגות בפליטות תחמוצות חנקן ששיעורן 

( שנמדד היה CO. עוד עולה מהמכתב כי "ריכוז הפחמן החד חמצני )89%-ו

 גבוה באופן משמעותי מערך הפליטה המקובל". 

היא הטילה ספק  בתשובתה של כאו"ל מאותו חודש למשרד להג"ס

באמינות הבדיקות של תחמוצות החנקן, והביאה כראיה ממצאי בדיקה 

שביצעה לבקשתה באותו יום חברת דיגום א', ומהם עולה לכאורה כי לא 

חמצני טענה כאו"ל כי -הייתה חריגה. לעניין הריכוז הגבוה של הפחמן החד

וכן טרם  אינה מוכרת למפעל 50-הגבוהים מ  CO"תוצאה המעידה על ערכי

 נמצאה הסיבה לעליה כאמור".

בעקבות תשובה זו פנה מחוז חיפה לאגף איכות אוויר במשרד להג"ס 

וביקש לקבל את חוות דעתו על ההבדל בין ממצאי הדיגום שביצע 

לבין ממצאי הדיגום שמסרה לו כאו"ל. אף שחוות דעת כזאת לא 

ה התקבלה, כלל המחוז בפנייתו האמורה למשטרה הירוקה בבקש

לפתוח בחקירה נגד כאו"ל גם את הנתונים על החריגות האמורות 

 . 2016בפליטות תחמוצות חנקן משנת 

לעומת זאת, לא כלל המחוז בפנייה זו את הנתונים על הריכוז הגבוה של 

חמצני שמצא כאמור בבדיקתו, והמשרד להג"ס הסביר -הפחמן החד

הגורם לכך שהמחוז כי  2018וביוני  2017למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
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לא כלל נתונים אלה הוא שבהוראות האישיות שחלו על כאו"ל בעת 

, וכי "לא הייתה כל 72הבדיקה לא נקבע לה ערך פליטה מרבי למזהם זה

 כוונה ואין יכולת לנקוט בהליכי אכיפה". 

לאחר סיום החקירה ובחינת הלשכה המשפטית של , 2019רק בינואר 

 תובע חיצוני לצורך הכנת כתב אישוםהמשרד להג"ס, הועבר התיק ל

 .בגין החריגות בפליטות תחמוצות חנקן

)התראה בגין  2017ממכתב ששלח מחוז חיפה לחברת כאו"ל בינואר  .5

 הפרת תנאי היתר פליטה( עולה - [73]חשד לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר

דיגומי פתע בשתי ארובות  ביצע המשרד להג"ס 2016כי בדצמבר 

המפעל; ובשלוש בדיקות עוקבות באחת הארובות מצא חריגות ניכרות 

ביותר בריכוז גזי פליטה הנפלטים לאוויר "ביחס לריכוזים המרביים 

 המותרים שנקבעו בהיתר הפליטה": חריגה ממוצעת בשיעור של 

וחריגה ממוצעת בשיעור  ;פריתוהג תחמוצת-דו של בפליטות 309%-כ

 (. COחמצני )-בפליטות של פחמן חד %2,756

הציגה שוב חברת כאו"ל ממצאי  2017בתשובתה למחוז חיפה מסוף ינואר 

תחמוצת -בדיקות מקבילות שביצעה בארובות האמורות, ולפיהם ריכוז דו

הגופרית היה אפס בלבד, והודיעה כי היא דוחה "מכל וכל" את ממצאי 

חמצני -החריגה בערכי הפחמן החד הבדיקות שעשה המשרד להג"ס. לעניין

טענה החברה כי "לא ניתן ליחס לתוצאות שהתקבלו על ידי המשרד 

בתנורי השמן הינה סוגיה פתוחה   COכתוצאות מהימנות" וכי "נושא ערכי

 אשר הובאה לשולחן הדיונים עוד בטרם קבלת היתר הפליטה הסופי".

, במהלך הביקורת הנוכחית, פנה מחוז חיפה במשרד להג"ס 2017ביולי 

למשטרה הירוקה בבקשה להרחיב את החקירה נגד כאו"ל, שנפתחה 

, ולכלול בה גם בירור חשדות 2016בעקבות הבקשה האמורה מספטמבר 

חמצני -לעבירות על חוק אוויר נקי עקב חריגות ניכרות בריכוזי פחמן חד

(COאך לא ביקש ,)  שהמשטרה תחקור גם את החריגות בפליטות של 

 תחמוצת הגופרית. -דו

 2018בעניין זה טענה קבוצת בז"ן בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 

כי "ברור כי הייתה בעיה בדיגום או במעבדה הבודקת ולא הייתה חריגה מן 

התקנים... לעניין זה, נקיטת עיצום כספי למשל על ידי המשרד מקום בו 

פעל טוען כי גם בבדיקה אחרת וגם נוכח החומרים המשמשים בתהליך המ

אינם מעידים ו/או יכולים להעיד על ריכוזים הייתה מביאה את המשרד 

 
חמצני נקבע לכאו"ל לראשונה בהיתר הפליטה שנתן לה -ערך הפליטה המרבי לפחמן חד  72

 .2016המשרד להג"ס ביולי 

ם אוויר כחזק או בלתי סביר, בין השאר, כל )ב( בחוק אוויר נקי צוין בין היתר: "יראו זיהו3בסעיף   73

( פליטת מזהם לאוויר 2(; )2)א()6( חריגה מערכי סביבה שנקבעו לפי סעיף 1אחד מאלה: )

 בניגוד להוראות חוק זה".
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 סביבתיים בדיגומים
 קבוצת מפעלי שביצעו

-ו 2010 בשנים ן"בז
 ריכוזים נמצאו 2011

 20-ב בנזן של גדולים
נקודות מדידה, ואף 

שמדובר בחומר 
מסרטן ודאי לא נקט 
המשרד להג"ס נגד 
מפעלים אלה צעדי 

 אכיפה

 

לדיוני סרק בבית המשפט, לבזבוז כספי ציבור ומיקוד לא נכון של הקבוצה 

 ב'מפגעים' לכאורה".

 צעדי לכדי זה ייןבענ"ס להג המשרד פעולותלא הבשילו עדיין  2019 ינוארב

ריכוזי  שנמצאו בבדיקותיו בנושא החריגות בגין"ל כאו חברת נגד אכיפה

  .הגופרית תחמוצת-דו של הפליטות

בנזן הוא חומר הידוע כחומר מסוכן שהחשיפה הסביבתית אליו עלולה  א.  .6

לגרום למגוון רחב של השפעות בריאותיות מזיקות לטווח הארוך. 

(, הכימיקל בנזן IARCלאומית לחקר הסרטן )-הביןלטענת הסוכנות 

לתקנות אוויר  2016מוגדר כחומר מסרטן ודאי בבני אדם. בתיקון משנת 

, נקבע ערך 2011-נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראות שעה(, התשע"א

מק"ג/מ"ק ביממה  3.9סביבה למזהם בנזן העומד על ריכוז מרבי של 

. על פי מסמכי המשרד להג"ס ערך סביבה יממתי( -בממוצע )להלן 

"מפעלי תשלובת בז"ן הם מקור הבנזן הגדול והמשמעותי במפרץ 

 .74חיפה"

נתן מחוז חיפה לקבוצת בז"ן התראה בגין חריגות  2011בדצמבר 

מההוראות האישיות וממנה עולה, בין היתר, כי בדיגומים סביבתיים 

דולים של נמצאו ריכוזים ג 2011-ו 2010שביצעו מפעלים אלה בשנים 

 נקודות מדידה שונות.  20-בנזן, חלקם גדולים במיוחד, ב

הביקורת העלתה כי אף שמדובר בחומר מסרטן ודאי לא המשיך 

המשרד להג"ס לטפל בממצאים חריגים אלה ולא נקט צעדי 

 אכיפה נגד מפעלי קבוצת בז"ן.

כי על פי תקנות  הג"סלמשרד הבתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר 

ו"לאור תדירות הדיגום, לא  2011אוויר נקי האמורות שהיו בתוקף בשנת 

ניתן היה לחשב את הריכוז השנתי של החברה ולפיכך לא ניתן היה 

לבצע אכיפה על תוצאות הדיגומים שהתקבלו. על אף זאת, המשרד 

 2013-דרש מהקבוצה תכנית לצמצום פליטות הבנזן שהוגשה למחוז ב

פורטו פרויקטים ומתקנים שעל המפעל להקים לצורך צמצום ובה 

... התכנית... שולבה בדרישות של היתרי בפליטות אלה עם לו"ז לביצוע

הפליטה בכל אחד מההיתרים של מפעלי הקבוצה בהתאמה... אושרה 

 והקבוצה החלה לבצעה בהתאם". 2017בינואר 

נה מספקת": התבהר למשרד כי "התכנית שהוגשה אי 2017בשנת  ב.  

מתחילת שנה זו נמדדו בתחנות הניטור הסביבתיות הסמוכות למתחם 

התעשייה הפטרוכימי במפרץ חיפה ריכוזים החורגים מערך הסביבה 

שלח המשרד להג"ס לקבוצת  2017היממתי של המזהם בנזן. במאי 

בז"ן "הזמנה להשמעת טענות טרם החלטת המשרד על נקיטת צעדים" 

וע(, ובה ציין בין היתר כי "ניתוח המאפיינים הזמנה לשימ -)להלן 

 
לנציגי קבוצת בז"ן לפני החלטה על נקיטה באמצעי  24.5.2017מתוך "סיכום שימוע מתאריך   74

 ק ובלתי סביר בבנזן".אכיפה בגין חשד לזיהום אוויר חז
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המטאורולוגיים וסיכום המידע מצביע כי נמצא קשר ברור בין ריכוזי 

הבנזן הגבוהים הנמדדים... לבין כיווני הרוח המגיעים ממתחם בז"ן". 

עוד צוין בהזמנה לשימוע כי חריגות מערך הסביבה היממתי של בנזן 

ביצעו מפעלי קבוצת בז"ן עצמם, וכי התגלו גם בדיגומים הסביבתיים ש

שעתי" -חל גידול ניכר מאוד במספר המקרים שבהם נמדד ריכוז "חצי

 . 75גבוה של בנזן

צוין בין היתר כי "מצב  2017בסיכום השימוע שהתקיים בסוף מאי 

הדברים לפיו מתגלות חריגות בנזן חוזרות ונשנות הוא מצב של חזרה 

יר במפרץ חיפה..."; וכי המשרד אחורה במאבק לצמצום זיהום האוו

להג"ס "לא יוכל לקבל חריגות מערך סביבה בבנזן על המשמעויות 

הבריאותיות והסביבתיות שלהם". בעקבות השימוע הוציא באוקטובר 

 45"צו מינהלי לפי סעיף המשרד להג"ס למפעלי קבוצת בז"ן  2017

אוויר  , למניעה או לצמצום של זיהום2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח

חזק או בלתי סביר בשל חריגות מערך הסביבה בבנזן שמקורו 

 בפליטות מתחום המפעלים של קבוצת בז"ן".

בצו המינהלי ציין המשרד להג"ס, בין היתר, כי יש לו "יסוד סביר להניח 

כי התנהלות החברות גרמה לחריגות מערך הסביבה כהגדרתו בחוק, 

מכאן שהפעלת מפעלי הקבוצה וגרמה לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר. 

מהווה שימוש במקור הפליטה תוך הפרה מתמשכת או חוזרת ונשנית 

של הוראות לפי החוק. כמו כן, העובדה שממשיכות להימדד חריגות 

מערך הסביבה היממתי והשנתי של בנזן וכי עד כה החברות לא 

הצליחו להפסיקן, יוצרת חשש ממשי לגרימת זיהום אוויר חזק ובלתי 

יר ולפגיעה בסביבה ובבריאות הציבור". כמו כן קבע המשרד להג"ס סב

בצו המינהלי כי על מפעלי קבוצת בז"ן להפסיק את הפעולות הגורמות 

לזיהום האוויר ולהגיש לו בין היתר: מיפוי של מקורות הבנזן בעיתות 

שגרה ובחריגות שאירעו, תוכנית להקמה ולהפעלה של מערכת לניטור 

על ממצאי הניטור, ותוכניות להפחתת פליטות בנזן  מזהמים ולדיווח

 ולמניעת חריגות מערכי סביבה.

המשרד להג"ס מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "גישת 

 יביאו אשר עתיד צופי בצעדים ובראשונה בראש לפעול הינה המשרד

 את להשלים מכן לאחר ורק מידי באופן בבנזן החריגות להפסקת

 תהליך זה, העבר. במקרה הפרות על כיפהא צעדי בדמות המהלך

 המשרד …רב זמן שאורך ומורכב מסובך תהליך הוא החריגות הפסקת

 לראות וניתן החברות ידי על הצו דרישות יישום אחר בדקדקנות עוקב

 יישום בסביבה, לאחר נמדדים אשר הבנזן בריכוזי משמעותי שיפור

 והמעקב המנהלי הצו הוצאת הליך השלמת לאחר כאמור. הדרישות

 הסביבה להגנת המשרד הפליטות, שוקל יישומו, והפחתת אחר הצמוד

 .אלה" הפרות בגין הקבוצה כנגד האכיפה הליכי את

 
לדברי המשרד להג"ס ריכוזים חצי שעתיים גבוהים "אמנם אינם מהווים חריגה מהריכוז המרבי   75

היממתי שנקבע בתקנות או מערך הסביבה, אולם מהווים אינדקציה להחמרה במצב איכות 

 האוויר".
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 קבוצת שמפעלי אף
 למשרד הגישו ן"בז

 תוכניות ס"להג
 פליטות להפחתת

 שיפור אף ועל, בנזן
 עולה - הבנזן בריכוזי

 2018 בשנת גם כי
 בנזן של ריכוזים נמדדו

 מערך החורגים
 בתחנות הסביבה

 הסביבתי הניטור
 שטחם סביב

 

ואולם אף שמפעלי קבוצת בז"ן הגישו למשרד להג"ס כנדרש 

תוכניות להפחתת פליטות בנזן, ועל אף השיפור האמור בריכוזי 

יבור באתר האינטרנט שלו מדיווח של המשרד להג"ס לצ -הבנזן 

נמדדו "ריכוזים של בנזן  2018עולה כי גם בשנת  2019בסוף ינואר 

החורגים מערך הסביבה... בתחנות ניטור סביבתי סביב שטחן 

של החברות בתי הזיקוק, גדיב וכרמל אוליפינים )מתחם בז"ן( 

ובדיגום הסביבתי שנעשה על ידן במשותף". המשרד להג"ס 

"זימן... את מנהלי בתי הזיקוק )בז"ן( וגדיב בחיפה  דיווח לציבור כי

לשימוע כדי להשמיע את טענותיהם. זאת בטרם יקבל המשרד 

החלטה על נקיטת צעדים כנגד החברות בקבוצה, ובכלל זה 

 45הוצאת צו למניעה או לצמצום של זיהום אוויר, מכוח סעיף 

 ן".לחוק אוויר נקי, בשל חריגות מערך הסביבה של המזהם בנז

יצוין כי ב"הזמנה להשמעת טענות טרם החלטת המשרד על נקיטת 

-צעדים כנגד החברות..." ששלח המשרד להג"ס לקבוצת בז"ן ב

נמדדו  2017פורטו, בין היתר, החריגות האמורות: בשנת  30.01.19

חריגות "מהריכוז  50בדיגומים הסביבתיים מסביב למתחם בז"ן 

ה "מהווה חריגה מערך היממתי", ובשלוש נקודות מדידה החריג

הסביבה של בנזן ומהווה זיהום חזק ובלתי סביר". בדיגומים אלה נמצאו 

באחת מנקודות המדידה נמדדה  -גם חריגות מערך הסביבה השנתי 

נמדדו בשתי  2017". בשנת מערך הסביבה 14.3הגבוהה פי חריגה "

"עליות מעל ערך הסביבה היממתי  12תחנות ניטור סביבתיות באזור 

לבנזן", ובאחת מהתחנות המדידות "מהוות חריגה מערך הסביבה 

חריגות  49נמדדו בדיגומים הסביבתיים  2018היממתי לבנזן"; בשנת 

"מהריכוז היממתי", ובשתי נקודות מדידה החריגה "מהווה חריגה מערך 

הסביבה של בנזן ומהווה זיהום חזק ובלתי סביר". בדיגומים אלה נמצאו 

באחת מנקודות המדידה נמדדה  -הסביבה השנתי גם חריגות מערך 

". בשתי תחנות ניטור מערך הסביבה השנתי 6.1הגבוהה פי חריגה "

"עליות מעל הערך היממתי של בנזן" ובאחת התחנות מדובר  15נמדדו 

ב"חריגה מערך הסביבה במזהם זה". באחת מתחנות הניטור, המוצבת 

חריגה מערך גם ""באזור מסחרי בו נמצאת אוכלוסייה" נמדדה 

 " )ההדגשות במקור(.הסביבה השנתי למזהם בנזן

בסופו של דבר המשרד להג"ס לא נקט פעולות אכיפה במישור 

הפלילי נגד מפעלי קבוצת בז"ן ולא פתח נגדם בהליכים להטלת 

, לאחר השימוע 2019עיצום כספי, אלא הוציא לקבוצה במרץ 

לחוק  45סעיף  , צו מינהלי נוסף לפי2019שהתקיים בפברואר 

אוויר נקי "בשל חריגות מערך הסביבה בבנזן שמקורו בפליטות 

מתחום המפעלים של קבוצת בז"ן". בצו נדרשה הקבוצה לנקוט 

פעולות שונות לעניין מכלי האחסון ולעניין הפליטות מרכיבי 

 הציוד.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי מאחר שמדובר 

המוגדר כחומר מסרטן ודאי בבני אדם,  בריכוזים חורגים של חומר

עדיין  2017ומאחר שעל אף הצו המינהלי שהוצא באוקטובר 

נמדדים ריכוזים כאלה, ראוי כי לא יסתפק בהוצאת צווים בלבד 

ויקפיד לפעול בנושא על פי עקרון "הזהירות המונעת" שאימצה 

ועל פי מדיניות של "אפס סובלנות" שעליה הצהיר  76הממשלה

ב באופן שוטף וביסודיות אחר הפעולות ו; כי הוא יעק77צמוהמשרד ע

מפעלי קבוצת בז"ן; יקפיד שהקבוצה תבצע את כל  שנוקטים

המוטל עליה במסגרת לוח הזמנים שנקבע; וינקוט בהקדם, כפי 

שמסר כאמור למשרד מבקר המדינה, צעדי אכיפה אם יתברר כי 

ים באזור הקבוצה אינה מבצעת את המוטל עליה וכי עדיין נמדד

 ריכוזים חריגים של בנזן. 

מדוח המרכז לניתוח מידע עלו "חריגות יומיומיות של נוקסים ]תחמוצות  .7

מהמוגדר בהיתר הפליטה של בז"ן. נראה כי החריגות עלו  300%חנקן[ כדי 

בקורלציה להפסקת אספקת האמוניה ]המשמשת להפחתת תחמוצות 

דוח ש"פליטות של נוקסים החנקן[ מחיפה כימיקלים לבז"ן". עוד העלה ה

 לאוויר רווי מזהמים יוצר מזהמים שניונים מסוכנים".

כי "יעמוד  2017לדברי מחברי הדוח, המשרד להג"ס טען בפברואר 

על אכיפה מלאה", אך בפועל הוא לא עמד בהבטחתו ולא אכף את 

 החוק בעניינן של "חריגות כרוניות".

מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "בבתי זיקוק  המשרד להג"ס

קיימים שני מתקני טיפול אשר הפעלתם דורשת שימוש באמוניה להפחתת 

פליטות תחמוצות חנקן... המשרד... דרש מהמפעל להציג בפניו את 

עמדה זו  .2017עד ליולי הפעולות שנקט למצוא פתרון חליפי לאמוניה 

לאור המצב אליו . 30.6.17-הלתאריך  הביאה את המפעל למצוא פתרון עד

נקלע המשק עם הפסקת אספקת האמוניה ולאור העובדה שהמשרד 

השתכנע כי המפעל פעל למציאת פתרונות חלופיים לאספקת חומר זה, לא 

מצא המשרד לנכון לנקוט צעדי אכיפה על מפעלי הקבוצה בגין חריגות 

 אלה".

 

 הפרת חוקים והוראות

משרד מבקר המדינה בדק את פעולות האכיפה שנקט המשרד להג"ס כל אימת 

שסבר כי מפעלי קבוצת בז"ן הפרו דרישות שונות שנקבעו בחוקים, בצווים 

 
 לעניין התוכנית הלאומית מפרץ חיפה.  529כפי שנקבע בהחלטת הממשלה   76

 להג"ס. דשרמשל ה 2017מתוך הודעות לתקשורת ממאי   77



 ביקורת מיוחד דוח  |  60

האישיים, ברישיונות העסק, בהיתרי הפליטה ובנהלים שהתקין המשרד להג"ס, 

 ולהלן עיקרי הממצאים: 

הפרה במפעליה כמה פעמים  מצא המשרד להג"ס כי קבוצת בז"ן 2011בשנת  .1

הוראות אישיות שהוטלו עליה. בהתראה האמורה שנתן מחוז חיפה לקבוצה 

שעות חריגה  50-בדצמבר אותה שנה צוינו בין היתר גם ההפרות האלה: כ

; 78מערך האטימות המרבי המותר בפליטות עשן שחור 2011-ו 2010בשנים 

פליטות ממכלי  חתתחריגה מלוחות הזמנים שנקבעו להתקנת אמצעים להפ

אחסון ולהתקנת מערכות להפחתת פליטות של תחמוצות חנקן; שימוש בגז 

עמידה -דיגום דלקים בעת ביצוע בדיקות ארובה; אי-בעירה לא מאושר; אי

בדרישות להתקנת ניטור רציף ולהעברת נתונים מקוונים בזמן אמת של 

עמידה -ובות; אימקורות פליטה מוקדיים; ליקויים בביצוע תוכנית דיגום אר

ביצוע -בדרישות בנושא כמות הגזים המועברת ללפיד בעיתות שגרה ואי

 הוראות צו פינוי רעלים. 

 . במסגרת79בהמשך למתן ההתראה הוגש כתב אישום נגד מפעלי קבוצת בז"ן

הסדר הטיעון האמור שקיבל בית משפט השלום בחיפה הוא הרשיע 

קיום או -גם בהפרת הוראות אישיות ובאי את קבוצת בז"ן 2017באוגוסט 

בהפרה של תנאים שהותנו ברישיון עסק. בהודעה לעיתונות שפרסם 

המשרד להג"ס באותו חודש הוא ציין כי כתב האישום שהוגש נגד הקבוצה 

כלל הפרה של הצו האישי בגין התעלמות ממושכת מדרישותיו להתקין 

קיום צו פינוי -של אי אמצעים להפחתת פליטות ממכלי אחסון ועבירות

 רעלים. 

בז"ן כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "העובדה כי כתבי קבוצת 

אישום הוגשו רק בגין חלק מההפרות מקורה בין היתר ביכולת ההוכחה 

הנדרשת לקיום הפרה. עובדה זו אינה מובילה למסקנה כי יתר המקרים היו 

 הפרות או כי הפרות נותרו ללא טיפול".

ל נקט המשרד להג"ס אמצעי אכיפה נגד מפעלי קבוצת בז"ן רק בפוע

בשל מקצת הפרות ההוראות האישיות שעליהן התריע המשרד עוד 

 לפני קבוצת בז"ן, ואילו הטיפול ברוב ההפרות לא מוצה.  2011בשנת 

קיים המשרד להג"ס סיור פיקוח בבז"ן ומצא בין היתר כי  2013באוגוסט  .2

קיים  2014בנוהל ניטור רציף בארובה. ביולי המפעל אינו עומד כנדרש 

המשרד שוב סיור בבז"ן ומצא כי בז"ן עדיין לא טיפל בנושא. בסיכום 

הפגישה, שהועבר לבז"ן, שהתקיימה לאחר הסיור בין נציגי המשרד לנציגי 

בז"ן צוין בין היתר כי "על החברה לבצע כיול מלא לכלל מערכות הניטור 

( בתוך שנה ולא יאוחר 2011לתוקף )בנובמבר  שהותקנו מאז כניסת הנוהל

ולמערכות שהותקנו טרם כניסת הנוהל לתוקף יש לבצע  10.3.16מתאריך 

 
ריכוזי חלקיקים באוויר הנאמדים באמצעות מדידה, על ידי מד אטימות, של כמות האור הנחסם   78

 בארובה על ידי אותם חלקיקים.

 .'ואח' בעמ לנפט זקוק בתי' נ ישראל מדינת, 17067-07-015ת"פ   79
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בכפוף להגשת תכנית , 10.3.17כיול בתוך שנתיים ולא יאוחר מתאריך 

)ההדגשה  "2015במרץ  10-כיול שתוגש למשרד עד לתאריך ה

 במקור(. 

ומערכות  ,טרם תוקן הליקוי 2017כאמור לעיל, הועלה כי בדצמבר 

 .בארובהכנדרש בנוהל ניטור רציף לא עמדו "ן שבבזהניטור 

במהלך נובמבר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד להג"ס כי "

 ן לישיבת בירור שהתקיימה "הזמין המחוז את מנהלי קבוצת בז 2017

 עם שלושת מפעלי הקבוצה, בנוגע לעמידת מערכות הניטור 9.1.18-ב

תכנית ", וכי בעקבות הישיבה הגיש בז"ן "הרציף שלהם בנוהל ניטור רציף

העביר למשרד דו״חות כיול מתוקנים, אשר " וכאו"ל "מתוקנת לגישור פערים

 על ידי המשרד. "נבדקים

קובע כי ארובות  2009בנובמבר  ג להוראות האישיות שניתנו לבז"ן14סעיף  .3

המפעל יצוידו בפתחי דיגום ובאמצעי דיגום העומדים בדרישות נוהל בדיקת 

, וכי הנגישות אליהם תישמר )נוהל דיגום בארובות( מזהמי אוויר בארובה

 בכל עת. 

עולה כי לדעתו "למרות  2016ממכתב ששלח מחוז חיפה לבז"ן ביולי 

"ן עדיין אינן עומדות בדרישות חלוף הזמן", חלק מהארובות בבז

 הנוהל. 

כיום כל ארובות המשרד להג"ס מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "

המתחם הפטרוכימי עומדות בנוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, מלבד 

", וכי ארובה זאת תותאם ארובה אחת, שלא נכללה בהוראות הצו האישי

 "במהלך השיפוץ הבא". לנוהל

 להג"סהשר  2010ראות האישיות שנתן לכאו"ל באוקטובר בהו 3בסעיף  .4

דאז צוין בין היתר כי "החברה תנקוט באופן מתמשך בצעדים ובאמצעים 

הדרושים לפי הטכניקה המיטבית הזמינה לזיהוי ולמניעה, וכאשר זה לא 

ניתן, להפחתה, של פליטות בלתי מוקדיות ממתקניה, לרבות פליטות 

הנובעות מתפעול, תחזוקה, תקריות, תקלות, ופליטות שהופנו לתשומת לב 

וצאה מתלונות". כמו כן צוין בהוראות האמורות כי על החברה החברה כת

לנקוט את הצעדים והאמצעים המפורטים בהוראות האישיות "לשם הפחתה 

של פליטות בלתי מוקדיות ממתקניה", ובהם "ביצוע תכנית לאיתור ותיקון 

מכלל מתקני החברה  (VOCS)של דליפות של חומרים אורגניים נדיפים 

להוראות נקבע כי החברה תמסור הודעה מיידית  11סעיף (". בLDAR)להלן 

למנהל איגוד ערים חיפה ולמנהל מחוז חיפה, בין השאר, על כל פעולה לא 

תקינה, תקלה, כשל של ציוד, מתקן, פעילות או תאונה או פליטה בלתי 

 מוקדית העלולים לגרום לפליטה לא מוקדית חריגה.
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 ל"כאו שמפעל אף

 גדולה כמות פולט
 תרכובות של במיוחד

, נדיפות אורגניות
 הפליטה בהיתר
 2016 ביולי לו שניתן
 הנוהל בהוראות הקלו
 הקשור בכל

 של החלפה/לתיקון
 דולפים רכיבים

 החלפתם/שתיקונם
 השבתת מחייב

 המתקן

 

מחוז  2016ש בספטמבר מ"בקשה לפתיחת חקירה" נגד כאו"ל שהגי

חיפה של המשרד להג"ס למשטרה הירוקה )ראו להלן( עולה כי אף 

שבמשך השנים פחתו פליטות התרכובות האורגניות הנדיפות 

)הידועות כחומרים מסוכנים ומסרטנים( מרכיבי הציוד בכאו"ל, עדיין 

נפלטים מרכיבי הציוד האמורים שלה מדי שנה מאות טונות של 

ער המשרד להג"ס לכך  2011ם אלה, וכי משנת חומרים מסוכני

לאיתור פליטות לא מוקדיות   LDARשכאו"ל מתקשה לעמוד בנוהל

ולטיפול בהן מכיוון שיש בה "מערך ייצור בעל תנאי עבודה יחודיים". 

ממסמך זה גם עולה כי אף שהמפעל של כאו"ל הוא אחד המפעלים 

ות נדיפות במפרץ הפולטים כמות גדולה במיוחד של תרכובות אורגני

"הקלו... על  2016, הוראות היתר הפליטה שניתן לכאו"ל ביולי 80חיפה

הוראות הנוהל בכל הקשור לתיקון/החלפה של רכיבים דולפים 

 שתיקונם/החלפתם מחייב השבתת המתקן". 

בהיקף  120%-חל גידול של כ 2015עוד עולה ממסמך זה כי בשנת 

באופן  הפליטות של תרכובות אורגניות נדיפות מרכיבי ציוד בכאו"ל

טונות בשנת  244טונות )לעומת  534-שהיקפן האמור הסתכם ב

, 2015(, וזאת עקב "תקלת חשמל" שאירעה במפעל בפברואר 2014

אך למשרד להג"ס ולאיגוד ערים חיפה נודע על הגידול בהיקף 

, וזאת למרות האמור 2016בפברואר  -הפליטות רק שנה לאחר מכן 

להודיע בלא על החברה  היהע כי להוראות האישיות, הקוב 11בסעיף 

"ס והן לאיגוד להג למשרד הן דיחוי על "פליטה לא מוקדית חריגה"

 ערים.

קבוצת בז"ן כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, בין היתר, כי "עם 

היוודע דבר העלייה בכמות הפליטות, כאו"ל יזמה תכנית חירום להפחתה 

ע"י סגירת מתקנים וטיפול בפליטות". לעומת זאת המשרד להג"ס  מיידית

לגידול בפליטות הייתה שהמפעל פעל בניגוד  הסיבה"כתב בתשובתו כי 

לנוהל ולא ביצע את התיקונים הנדרשים ברכיבי הציוד בסמוך לגילוי 

 הפליטות".

, ובמסגרתו פירטו קיים המשרד להג"ס שימוע לכאו"ל 2016בסוף פברואר 

נציגי החברה כמה צעדי חירום שבכוונתם לנקוט על מנת להפחית את 

הפליטות. מאחר שצעדים אלה לא עמדו בדרישות המשרד, ומאחר שגם 

צו מינהלי לפי סעיף  2016כאו"ל לא עמדה בהם הוציא לה המשרד במרץ 

ליטות לחוק אוויר נקי, ובו הורה לכאו"ל לנקוט כמה צעדים להפחתת הפ 45

הבלתי מוקדיות, לבצע בדיקות של כלל רכיבי הציוד אחת לחודשיים ולדווח 

לו אחת לשלושה חודשים על הדליפות שהתגלו, על ריכוזן, ועל קצב 

פליטות החומרים. כמו כן ציין המשרד כי יש לו "יסוד סביר להניח כי 

התנהלות המפעל להפחתת פליטות מרכיבי ציוד כפי שהיא מתנהלת עד 

ם יוצרת חשש ממשי לגרימת זיהום אוויר בלתי סביר בגורמי זיהום, היו

שחלקם מסוכנים לסביבה ולבריאות...". עוד נכתב בצו כי אם יעלו מממצאי 

 
 .2016המשרד להגנת הסביבה מפברואר מתוך הודעה לעיתונות של דובר   80
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הבדיקות האמורות שכאו"ל לא צפויה לעמוד בקצב הפליטה הנדרש ממנה 

בצו, היא תידרש להפסיק את פעילותה "מידית ולתקן את כל הדליפות 

ית ולקזז את הפליטות", באופן שתעמוד בקצב הפליטה השנתי בכדי להפח

 שנקבע לה לאותה שנה. 

הגיש מחוז חיפה למשטרה הירוקה "בקשה לפתיחת  2016בספטמבר 

חקירה נגד חברת 'כרמל אולפינים בע"מ' בגין הפרת הוראות אישיות 

עלייה משמעותית  -למניעת זיהום אוויר מפליטות לא מוקדיות מרכיבי ציוד 

יחסית לשנה קודמת". בבקשה צוין בין היתר  2015בפליטות לאוויר בשנת 

כי "עולה חשד כי החברה לא נקטה בצעדים הדרושים לפי טכניקה מיטבית 

זמינה לזיהוי ולמניעת פליטות מרכיבי ציוד ובכך הפרה את חובתה שעפ"י 

 )א( להוראות האישיות".3סעיף 

חיצוני לצורך הכנת כתב  לתובעה החקירתיק  הועבר 2019 בינוארכי  יצוין

"ס. להגאישום לאחר סיום החקירה ובחינת הלשכה המשפטית של המשרד 

היקף הפליטות של תרכובות אורגניות נדיפות פחת  2016עוד יצוין כי בשנת 

, אך עדיין היה גדול מהיקפן טונות 260-הסתכם בו"ל בכאומרכיבי ציוד 

 .2014בשנת 

שרד להג"ס כי הפחתת היקף משרד מבקר המדינה מעיר למ

הפליטות כאמור אינה סותרת את העובדה שיש כשל מתמשך 

בטיפולו בסוגיית הפליטות לאוויר של תרכובות אורגניות נדיפות 

 -מרכיבי הציוד בכאו"ל; וכי בד בבד עם הפעולות שהוא נוקט כיום 

עליו לבצע  -ובהן פעולות נגד כאו"ל, שיש לבצען בזריזות וביעילות 

דם תחקיר יסודי ומעמיק כדי להפיק לקחים בנוגע לסוגיית בהק

 הפליטות האמורה. 

במפעל של כאו"ל, בדומה למפעלים פטרוכימיים במדינות אחרות,  .5

מופעלים תנורים לשריפת גזים בעלי קיבולת גדולה הפועלים בלא קיטור 

לפידים(. הלפידים משמשים אמצעי בטיחות הכרחי המיועד לטפל  -)להלן 

 . 81ת גזים, ותפקידם לשרוף עודפי גזים לפני פליטתם לסביבהבפליט

לעיתים השימוש בלפיד נעשה ביוזמת כאו"ל במסגרת פעולות תחזוקה 

במתקנים, אולם על פי מסמכי המשרד להג"ס, הפעלה לא תקינה של לפיד 

עלולה להביא לפליטת מזהמים, להיווצרות עשן שחור )סמיך( ולזיהום אוויר 

 .82סבירחזק ובלתי 

ציין משרד מבקר המדינה כי במהלך הייצור של כאו"ל  2004בדוח משנת 

פלטו הלפידים  2003עלול להיפלט מארובותיה עשן שחור, וכי בספטמבר 

שבמתחם עשן שחור, והוא כיסה את אזור מפרץ חיפה; מדוח שהכין מנהל 

 הםמזואלפי קובים של אויר  עשרותמחוז חיפה עולה שבאותו אירוע "נפלטו 

 
 .21.5.17, לעיתונות הודעההמשרד להג"ס,   81

הזמנה להשמעת טענות קודם לקבלת החלטתו של המשרד להג"ס בדבר נקיטת צעדי אכיפה   82

 .27.10.16-וסיכום שימוע לחברה מ 13.10.16-נגד חברת כאו"ל מ
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"; שונותבחומרים אורגניים נדיפים ארומטיים ובעוד תרכובות  בחלקיקים

, ו את הפליטות המוגברותרשממכשירי הניטור לא לדברי המשרד להג"ס, 

פליטות מוגברות ולפיכך נגרמו " לתקלה מסוג זה, הערוכ תהיילא ה וכאו"ל

ועד תוצרים הרבה יותר  סוגיהםשל חלקיקים, של פחמימנים על כל 

 . 83"טנים למיניהםרומס ...ליםרעי

אירעו בשני  2016בביקורת הנוכחית נמצא כי בספטמבר ובאוקטובר 

, שגרמו להזרמת כמויות תאריכים שונים כמה תקלות במתקני כאו"ל

גדולות של גזים באופן מתמשך ולשריפה בלפיד שבשטח המפעל 

ואף לפליטת עשן שחור, המעידה על הפעלה לא תקינה של הלפיד 

 ומהווה סיכון פוטנציאלי לתושבי האזור. 

בעקבות התקלות האמורות הזמין המשרד להג"ס את כאו"ל לשימוע 

וע צוין בין היתר כי "עולה חשד כי . בסיכום השימ27.10.1684-שהתקיים ב

החברה הפרה את הוראות היתר הפליטה בכל הנוגע לתפעול הלפידים 

בשלושת האירועים נשוא השימוע ויתכן אף מעבר לכך... בגין ההפרות 

שהתגלו יפעל המשרד לנקיטת צעדי אכיפה כנגד החברה". כמו כן צוין 

הדרישות בהיתר  בסיכום השימוע כי המשרד להג"ס פועל להחמיר את

 2017הפליטה, וכי על החברה להכין תוכניות להסדרת הנושא. בפברואר 

הפנה מחוז חיפה למשטרה הירוקה בקשה לפתיחת חקירה נגד חברת 

כאו"ל ונושאי משרה בה בגין הפרות של דרישות היתר הפליטה הנוגעות 

מסרה המשטרה הירוקה למשרד מבקר  2019לתפעול לפידים. בפברואר 

המשרד  ינה כי "החקירה הסתיימה והתיק בסיכומים". בד בבד הטילהמד

מיליון ש"ח בשל  2.174על כאו"ל עיצום כספי בסך  2.11.17-"ס בלהג

הגשת דיווחים ותחקירי -הפרת היתרי פליטה בבקרת הלפיד ובשל אי

הגשת תוכנית מפורטת -אירועים הקשורים להשבתת המתקן וכן בשל אי

 תראה.להתקנת מערכת בקרה וה

 
 .77, עמ' 2004הדוח משנת   83

( 20.10.16-ג"ס לכאו"ל את ההזמנה לשימוע התרחש אירוע נוסף )בלאחר ששלח המשרד לה  84

 שבעקבותיו הוזרמו גזים לשריפה בלפיד.
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 בחומרה לראות יש
 אף כי העובדה את

 ער ס"להג שהמשרד
 רבות שנים זה

 תקינה הלא לפעולה
, ל"בכאו הלפיד של
 2016 באוקטובר רק

 צעדי לנקוט החל הוא
  בעניין אכיפה

 זה חשיבות-רב

 

בחומרה את  הוא רואהמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי 

העובדה כי אף שהוא ער זה שנים רבות לפעולה הלא תקינה של 

-הוא החל לנקוט צעדי אכיפה בעניין רב 2016הלפיד, רק באוקטובר 

על המשרד להג"ס לפעול בנחישות מול כאו"ל כדי חשיבות זה. 

כל הצעדים הדרושים לפתרון מיטבי  שהיא אכן נוקטת אתלהבטיח 

של הבעיות הכרוכות בהפעלת הלפיד, בשים לב לעובדה שלמרות 

, הצעדי האכיפה האמורים התקלות בחברה זו חוזרות ונשנות; לדוגמ

המשרד להג"ס ואיגוד ערים חיפה למשרד מבקר  שמסרועל פי מידע 

 177 ועקב כך הוזרמורעה שוב תקלה בכאו"ל יא 8.11.17-המדינה, ב

ראוי כי נוסף על צעדי גזים ללפיד במשך שבע שעות.  טונות של

אכיפה אלה, יקיים המשרד להג"ס תחקיר יסודי ובמסגרתו ייבחנו 

הפעולות והצעדים שהוא ואיגוד ערים חיפה נקטו בעניין זה במשך 

  השנים.

כי הוא "יהיה שותף  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד להג"ס

לכל הליך הבדיקה ]שיזם בעניין זה איגוד ערים חיפה[ על מנת להביא 

לפתרון מיטבי של הבעיות הכרוכות בהפעלת הלפיד ומניעת הישנות 

התקלות. זאת, בנוסף למעקב הצמוד של המשרד אחר כל אירוע של 

הפעלת לפיד הנדרש בדיווח, ולהליכי האכיפה שהמשרד נוקט במקרים 

 ם הפעלת הלפיד אינה בהתאם לדרישות היתר הפליטה". בה

 עשן שחור מהלפיד בכאו"ל :3תמונה 

 

 8.11.17 - גיל יאיר צילם
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התריע מבקר המדינה, בין היתר, על כך  2004כבר בדוח משנת 

שהנושא של מניעת זיהומים לסוגיהם הנגרמים מפעילותן של חברות 

, אינו זוכה לתשומת לב בז"ןקבוצת תשתית האנרגייה, ובהן מפעלי 

מספקת, והמליץ לגופים המופקדים על שמירת איכות הסביבה, ובהם 

המשרד להג"ס, להפעיל את סמכויות האכיפה שהחוק מקנה להם 

כלפי חברות תשתית האנרגייה הגורמות להיווצרות מפגעים 

 סביבתיים.

מספרן הגדול של החריגות, התקלות, הפרות החוקים וההוראות 

בוצת בז"ן שמצא המשרד להג"ס בשנים האחרונות, ואשר במפעלי ק

צוינו בפרק זה, מלמד שעל אף הערות מבקר המדינה כבר משנת 

, פעילותו של המשרד להג"ס עדיין לוקה בחסר במידה ניכרת 2004

בכל הנוגע להפעלת אמצעי האכיפה השונים העומדים לרשותו נגד 

"ס כמה צעדי הקבוצה. אומנם במהלך הביקורת נקט המשרד להג

אכיפה נגד הקבוצה, אולם חלקם ננקטו זמן רב לאחר ביצוע העבירות 

לכאורה, והדבר מעורר חשש לאובדן האפקטיביות שלהם ולפגיעה 

 ביכולת ההרתעה של המשרד.

בתשובה הנוספת של המשרד להג"ס כתב המשרד כי מחוז חיפה שלו 

"תבצע את כל המוטל עליה ולשם כך המחוז  מקפיד על כך שקבוצת בז"ן

הציב שני רכזים שעיקר תפקידם לפקח על עמידת מפעלי הקבוצה 

 "ןבז קבוצתהמשרד לרבות קיום הדרישות בצווים המינהליים".  בדרישות

השיבה למשרד מבקר המדינה כי "נוכח היקף פעילות הפיקוח והאכיפה 

ניתן לומר בצורה חד משמעית כי תשומת הלב של המשרד לפעילות קבוצת 

בזן היא מרבית ואף חורגת מתחום הסביר והרצוי עד כדי אכיפה סלקטיבית 

שאינה עומדת בהכרח בקנה אחד עם מחויבויותיה כגוף מנהלי ציבורי". עוד 

"ן כי "לאורך הדוח מופיעים נתונים/ממצאים על 'חריגות', בזבה קבוצת כת

  ".הממצאים על חולקת" וכי היא "ללא כל הסתייגות

משרד מבקר המדינה מבהיר כי הגורם העיקרי המוסמך על פי חוק 

לנקוט פעולות אכיפה בתחום הסביבתי הוא המשרד להג"ס, והוא גם 

ה מתנאי רגולטורי או בוצעה הגורם המוסמך לקבוע אם הייתה חריג

עבירה סביבתית אחרת. במסגרת יישומם של הליכי האכיפה 

המינהליים והפליליים שמנהל המשרד להג"ס מתקיים בירור עובדתי 

ומשפטי ובו, בין היתר, מושמעות טענות המפוקחים. לפיכך הליכים 

אלה הם המסגרת המתאימה לבירור יסודות העבירה ולשמיעת טענות 

ו כל גורם מפוקח אחר, לרבות טענות הכופרות בקיומה של בז"ן א

עבירה. משרד מבקר המדינה מוסיף כי ראוי שהליכי האכיפה יינקטו 

 בעניינה של כל עבירה סביבתית שמאתר המשרד. 
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המשרד להג"ס הציג נתונים על עבירות סביבתיות שביצעו חברות 

רים חשש כי תשתית האנרגייה, ובכלל זה מפעלי קבוצת בז"ן, המעור

הן גורמות להיווצרות מפגעים באזור מפרץ חיפה. נוכח זאת, על 

המשרד להג"ס להמשיך לייחד תשומת לב מרבית לפעילותן של 

חברות תשתית האנרגייה ולנקוט בנחרצות ובסמוך ככל הניתן למועד 

זאת כל אימת  -איתור העבירה את סמכויות האכיפה שהחוק מקנה לו 

 עבירה סביבתית.  שהוא סבור כי בוצעה

 

 

 ביצוע תחקירים והפקת לקחים 
בד בבד עם הפיקוח על המפעלים ונקיטת צעדי אכיפה, ובהם ביצוע חקירות 

פליליות, נגד מפרי הוראות הדין, ראוי שהמשרד להג"ס גם יבחן מפעם לפעם 

את אופן תפקודו שלו. זאת כדי לעמוד על חולשות וכשלים בעבודתו ולהפיק 

הישנותם של אירועים סביבתיים את אחר שיישומם יכול למנוע מכך לקחים, מ

ולצמצם את ההפרות המתמשכות של הוראות הדין. בחינה כזאת אמורה 

להתבצע בדרך כלל במסגרת תחקירים, הן במישור המטה והן במישור המחוז, 

יש  התחקירים המתבצעים סמוך ככל הניתן לאירועים סביבתיים שונים. בסיום

 להפיק שיש והלקחים ממצאיהם יפורטו שבו, לקחים הפקת דוח מקום להכין

יצוין כי לעניין אירועי חומ"ס עוגנה החובה לביצוע תחקירים  .הישנותם למניעת

 ובה נקבע בין היתר כי על המשרד להג"ס 201285בהחלטת ממשלה מנובמבר 

להקים יחידה ייעודית לביצוע תחקירים לאחר אירועים כאלה. להלן פרטים על 

 כמה מקרים המעוררים חשש לפגמים בתפקודו של המשרד להג"ס בעניין זה:

במהלך הדיונים הרבים שקיים המשרד להג"ס בעניין החריגות מתקני  .1

במפעלי קבוצת בז"ן ולאחר פתיחת החקירה  2011הפליטה שנמצאו בשנת 

נציגת שכתבה  שא הועלו קשיים רבים בנוגע לתיק החקירה. במכתבבנו

 -שליוותה את החקירה )להלן  הלשכה המשפטית של המשרד להג"ס

 ולסמנכ"לתעשיות ל לסמנכל"ית 28.1.14-ב היועצת המשפטית(סגנית 

 של המשמורת ופסיליקויים רבים בט)א(   :ובהם ,קשיים כמה פורטואכיפה 

ת דיגומי בהירות לגבי פרטי איסופה והכנתה של כל -כגון אי, 86הארובו

זהות הדוגמים שאספו כל דגימה, והתנאים שבהם הוכנה, ובכלל זה  דגימה

מאיסוף וביצוע של המשרד  הימנעותו של )ב(  נבדקה ונשמרה כל דגימה;

 קבלת-)ג( אי  על דגימות שביצעו המפעלים עצמם; דגימות בעצמו והסתמכותו

מחוז( השל המשרד ) הקפדה-)ד( אי  ם( מחברת הדיגום;נתוני תהליך )נהלי

הבדלים  )ה( נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה;  -על עבודה לפי צ'ק ליסט 

 הניטור הרציף שמסר נתוני ובין שמקורם בדגימותהגולמיים  בין הנתונים

מאחר שחלק מהבדיקות הצורך לחשב מחדש את התקן ) איגוד ערים חיפה;

 
 .8.11.12-מ 5217החלטת ממשלה   85

תיעוד האופן שבו נשמרת הדגימה מעת לקיחתה עד למועד ביצוע האנליזה במעבדה וקבלת   86

 התוצאות.
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שתמש בגז במסגרת תהליך הייצור, ואילו בדיקות אחרות העלו כי המפעל ה

לאתר את מקור הזיהום  והקושי העלו שהמפעל השתמש הן בגז והן במזוט(;

 הנפלט מארובה כאשר כמה תנורים מחוברים לארובה אחת.

היועצת המשפטית לא סגנית הועלה כי בעקבות מכתבה האמור של 

תחקיר, במסגרת המטה או במסגרת המחוז,  קיים המשרד להג"ס

 לבחינת התקלות החמורות שצוינו במכתבה.

 במכתב שכתב אגף איכות אוויר במשרד להג"ס למשרד מבקר המדינה 

הוא טען "כי מדובר בהתכתבות פנימית בתוך המשרד בין סגנית  5.12.16-ב

היועצת המשפטית לבין הסמנכ"לים אשר נעשתה בקונטקסט של בחינת 

איות לצורך הליך פלילי ובהתאם לאמות המידה לבחינת ראיות ברמת ר

הוודאות הנדרשת בפלילים. כך, בהחלט ייתכן שהליכי דגימה מסוימים 

יעברו את הסף הנדרש לצרכי הבקרה הרגולטיבית של המשרד, אך לא 

יהיה בהם די לצורך מעבר הרף המחמיר של 'מעבר לספק סביר' כנדרש 

 בפלילים". 

קר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי הקשיים האמורים משרד מב

היועצת המשפטית מעידים לכאורה, בין היתר, על סגנית שהעלתה 

חולשות וליקויים באופן שהוא מפקח על המפעלים, שעלולים לגרום 

לעיכוב מיותר בפעולות האכיפה ואף להפסקתן ולפגיעה בהליך 

תר שאת את הפלילי, אם הליך זה אכן מתבצע. הדבר מדגיש בי

הצורך בביצוע בחינה מעמיקה ומקיפה בהקדם האפשרי לאיתור 

 הכשלים. 

כדי שרגולטור יוכל לפקח באופן מיטבי על גופים שבאחריותו עליו לרכז את  .2

כל המידע הנוגע להם, לתעד את פעולותיו ולרכזן באופן שיאפשר לעקוב 

 אחר הפעולות שנעשו בנושא.

שלחה הממונה על מתחם בז"ן במחוז חיפה דאז לבז"ן מכתב  2016ביולי 

אי  -"התראה בגין הפרת הוראות אישיות למניעת מפגעי זיהום אוויר 

התאמת ארובות במפעל בתי זיקוק חיפה לדרישות שעפ"י 'נוהל בדיקת 

מזהמי אוויר בארובה' של המשרד להגנת הסביבה". בתשובת בז"ן מאותו 

ין היתר כי היא לא הפרה את הוראות הצו האישי לגבי מידת חודש נטען ב

עמידתן של הארובות בנוהל כאמור, שכן מסיבות שאינן תלויות בה לא 

הסתיים ההליך שנקבע בו. בתשובתה האמורה פירטה בז"ן את השתלשלות 

העניינים, שממנה עולה בין היתר כי חלק מהתוכניות הוגשו למשרד להג"ס 

 בתו בעניינן.אך לא התקבלה תגו

בעקבות זאת כתבה הממונה על מתחם בז"ן במחוז חיפה לעובדים במחוז 

העוסקים בפיקוח על בז"ן ובאכיפה בעניינה כי היא מבינה מתשובת בז"ן 

"שהבסיס העובדתי לא היה מונח לפנינו/לא נבדק בעת שהכנו את 

ההתראה. מסתבר שבז"ן כן הגישו תכנית לעמידה בנוהל, ובהזדמנויות 
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 שבמחוז חשש עולה
 המשרד של חיפה
 חוסר שורר ס"להג
 לפגוע העלול סדר

 של התקין במהלך
 בשל: עבודתו

 מחד עובדים תחלופת
 על הקפדה-ואי, גיסא
 מאידך תיעוד נוהלי
 חיוניים מסמכים, גיסא

 יד בהישג נמצאים לא

 

לפי  ונות הגישו תכניות פרטניות למשרד להתאמת פתחי דיגום הארובות.ש

טענתם חלק מהתוכניות שהוגשו למשרד לא נענו... גם כאשר מתחלפים 

האנשים העוסקים בנושא בתוך המשרד... חייב להיות רצף בעבודה שלנו 

כרגולטורים... אם היו סיכומים/אישורים/התכתבויות של המשרד מול 

 צריך להיות לפנינו בטרם נוקטים בפעולת אכיפה...".המפעל הכול 

שורר של המשרד להג"ס במחוז חיפה ש מהאמור לעיל עולה חשש

תחלופת בשל : של עבודתו במהלך התקין העלול לפגועחוסר סדר 

גיסא, הקפדה על נוהלי תיעוד מאידך -, ואיגיסא מחד עובדים

מחוז בתפקוד הפוגע הדבר ו ד,בהישג י יםלא נמצא יםחיונימסמכים 

. על המשרד להג"ס לבחון בהקדם את הנושא, לרדת משרדוה

לשורש העניין, ולעשות כמיטב יכולתו כדי לשפר את אופן שמירתם 

של מסמכים ונתונים חיוניים ואת הנגשתם לעובדים לצורכי עבודתם 

השוטפת, כדי למנוע טעויות ונקיטת הליכי סרק כלפי מפעלים 

  ח על פעולתם.וחברות שהמשרד אמור לפק

מסר בתשובתו כי "אכן יש צורך בהסדרת נושא התיעוד  המשרד להג"ס

ושמירת המסמכים במחוז, כחלק מהליך הטיוב של נושא זה החל המשרד 

להפעיל מערכות ממוחשבות אשר בהן נעשה תיעוד אוטומטי של הליכי 

 הפיקוח והאכיפה, אשר לכלל עובדי המשרד והמחוז גישה אליהן".

בשנים האחרונות התרחשו במפרץ חיפה כמה אירועים ותקלות שגרמו  .3

לזיהום חריג תוך פגיעה בסביבה וסיכון האוכלוסייה, ובהם: הגידול הניכר 

בהיקף הפליטות של תרכובות אורגניות נדיפות מרכיבי ציוד בכאו"ל; 

הפעולות הלא תקינות האמורות של הלפיד בכאו"ל; דליפות אמוניה 

 מכל בנזין בבז"ן. ושריפת ענק ב

" מטה"תחקירי  ביצע"ס להג המשרד אומנם כי העלתה הביקורת

עדיין  2019 בינואר"ן, אולם בבז והשריפה האמוניה דליפותבעקבות 

האמורים תחקירים מעמיקים  האירועים יתרבעקבות לא בוצעו 

 לקחיםולא הופקו  ומקיפים לבירור נסיבות הליקויים והמשתמע מהם

  .בנושא

 45.13תו למשרד מבקר המדינה טען המשרד להג"ס כי "הוראה בתשוב

לתקשי״ר אוסרת על המשרד הקמת ועדת פנימית לבירור תלונות וחשדות 

בדבר עבירות משמעת ועבירות פליליות שעובדי המשרד נחשדו שעברו 

אותן. על כן תחקירים בעניין אופן תפקודו של עובד משרד, לא יכולים 

 ."המשרדלהיערך על ידי הנהלת 
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 שהתרחשו האירועים

 תמרורי" בגדר הם
 מפרץ לאזור" אזהרה
 במפעלי הרווי, חיפה

 בעלי תעשייה
 לזיהום רב פוטנציאל

 נדרש לפיכך. אוויר
 להגיב ס"להג המשרד

 זה ובכלל, במהירות
 אופן את לבחון

 תפקודו

 

מדובר בהכרח  איןמבקר המדינה מעיר למשרד להג"ס כי  משרד

 בתפקוד לכשליםבעבירות משמעת ובעבירות פליליות אלא בחשש 

 באמצעות לבדוק בהחלט ניתן כשלים שאותם - המחוז או המשרד

ביצוע תחקיר והסקת  .המשרד במסגרת המבוצע יסודי תחקיר

מסקנות ממנו נועדו מטבעם להתבצע סמוך ככל האפשר למועד 

האירוע, והם מאבדים מערכם ככל שחולף הזמן. האירועים שהתרחשו 

הם בגדר "תמרורי אזהרה" לאזור מפרץ חיפה, הרווי במפעלי תעשייה 

בעלי פוטנציאל רב לזיהום אוויר, אשר מאוחסנות בו כמויות גדולות 

רים מסוכנים. לפיכך נדרש המשרד להג"ס להגיב במהירות, של חומ

ובכלל זה לבחון את אופן תפקודו שלו ואת אופן תפקודו של המחוז 

בכל האירועים הסביבתיים המתרחשים באזור זה, להפיק לקחים, 

להסיק מסקנות ולהקפיד ליישמן; במועד סיום הביקורת טרם 

ם שהתרחשו במפרץ הושלמה פעולה כזאת בכל הנוגע לכל האירועי

  חיפה.
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 הפיקוח פעולות נוכח

 שנקט והאכיפה
 ס"להג המשרד
 האחרונות בשנים

 מקורות של בעניינם
 נייחים אוויר זיהום

 חיפה במפרץ
 מצב תמונת מצטיירת

 את מניחה שאינה
 ומחייבת הדעת

 ביצוען את בדחיפות
 תיקון פעולות של

 

 סיכום

הריכוז הגדול של מפעלי תעשייה באזור מפרץ חיפה, שרבים מהם 

משתמשים בחומרים מסוכנים, וכן זיהום האוויר שמקורו במפעלים, בכלי 

הם גורמי סיכון כבדי משקל העלולים לפגוע באיכות  -התחבורה ובנמל 

האוויר והסביבה ובבריאות תושבי אזור חיפה ובשוהים בו. הפיקוח 

שרד להג"ס בנושא הם אמצעים חשובים שאמורים והאכיפה שמבצע המ

לסייע לו במניעת גידול בזיהום האוויר ואף בהפחתתו ולמנוע את הפרתם 

ברישיונות  -מכוח חוקים שונים  -של תנאים שהציב בעניין זה למפעלים 

לכן, כדי העסק שלהם, בהיתרי פליטה ובצווים אישיים שניתנו להם. 

יהום האוויר שמקורו בתעשייה ובמקורות זבהיקפו של למנוע את הגידול 

כנית הלאומית מפרץ ו, נקבע בתואף להפחית אותו פליטה נייחים נוספים

 חיפה כי על השר להג"ס להגביר את הפיקוח על מקורות פליטה אלה.

מממצאי ביקורת זו על פעולות הפיקוח והאכיפה שנקט המשרד להג"ס 

אוויר נייחים במפרץ חיפה בשנים האחרונות בעניינם של מקורות זיהום 

מצטיירת תמונת מצב שאינה מניחה את הדעת ומחייבת בדחיפות את 

ביצוען של פעולות תיקון. המשרד גם טרם יישם מסקנות והמלצות 

קודמות של מבקר המדינה בנוגע לכלי הפיקוח והאכיפה שברשותו, וספק 

ו אם הוא משתמש בכלים אלה באופן המיטבי. השרים להג"ס טרם קבע

בתקנות הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר ממקורות נייחים, 

והמשרד להג"ס ומחוז חיפה שלו מתקשים לנקוט פעולות פיקוח ואכיפה 

אפקטיביות על מנת שהמפעלים יעמדו בנהלים, בתקנים ובהוראות שכבר 

נקבעו. נוסף על כך, דוח זה מעיד על כשל בניהול מערכי הניטור הרציף 

ם בארובות המפעלים, שעדיין אינו מאפשר למשרד להג"ס והדיגומי

ולציבור לקבל תמונת מצב מהימנה ומדויקת על ריכוז המזהמים הנפלטים 

  מהמפעלים ועל כמותם.

נוכח הנזקים, לרבות הבריאותיים, הנגרמים ממפגעים סביבתיים וכן נוכח 

העלויות הגבוהות הכרוכות בטיפול בהם, על הגופים המופקדים על 

ומחוז חיפה שלו,  המשרד להג"ס -שמירת איכות הסביבה באזור חיפה 

להפעיל כראוי את  -חיפה והרשויות המקומיות החברות בו ערים  איגוד

סמכויות הפיקוח והאכיפה שהחוק מקנה להם כלפי מפעלי התעשייה 

המזהמים שבמפרץ חיפה, כדי להניע מפעלים אלה להקפיד על ביצוע 

 ההוראות הנוגעות לשמירת איכות הסביבה, וכן כדי ליצור הרתעה יעילה

ומועילה ולהביא לכך שהפרת הוראות אלה לא תהיה כדאית מהבחינה 

הכלכלית. כמו כן על המשרד להג"ס ועל איגוד ערים חיפה להקפיד על 

שקיפות מלאה לציבור בנושאים אלה: נתוני הניטור והדיגומים של מזהמים 

הנפלטים על ידי המפעלים האמורים; מידת עמידתם של מכשירי הניטור 

ת הנדרשת ובנהלים; והדיוק והאמינות של המידע על כמויות ברמה הטכני

המזהמים שפולטים מפעלים אלה לאוויר. הקפדה זו תאפשר להציג 

לציבור תמונה מהימנה של המצב לאשורו, ותגביר את אמון הציבור 

בנתונים שמפרסמים המשרד להג"ס ואיגוד ערים חיפה ובפעולותיהם 

 להפחתת הזיהום מהמפעלים.
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 הם והאכיפה הפיקוח

 בצמצום חשובים כלים
 האוויר זיהום

 במישרין המשפיעים
 הסביבה איכות על

 בריאות ועל בכלל
 חיפה אזור תושבי
 על לפיכך; בפרט

 ואיגוד ס"להג המשרד
 לפעול חיפה ערים

 לתיקון בהקדם
 שהועלו הליקויים

 בדוח

 

יקוח והאכיפה הוא כלי חשוב בצמצום זיהום האוויר ממקורותיו נושא הפ

השונים, זיהום המשליך במישרין על איכות הסביבה ועל בריאות תושבי 

אזור חיפה בפרט; לפיכך על המשרד להג"ס ואיגוד ערים חיפה לבחון 

ביסודיות את ממצאי דוח ביקורת זה ולנקוט בהקדם את הפעולות 

  ם שפורטו בו, ויפה שעה אחת קודם.הדרושות לתיקון הליקויי

 


