
 לדיגום ארובות הנחיות למילוי טופס דיווח מקוון

 אופן מילוי קובץ האקסל: לעהסבר 

 .כל קובץ יכיל דיווח על דיגום או דיגומים בארובה אחת בלבד וביום דיגום אחד בלבד 

  מרשימה. כשעומדים על התא מופיע מצד שמאל משולש בהם יש לבחור ערך שישנם שדות

 לפתיחת הרשימה.

 דואר לקבל את הרשימות, לצורך הטמעה במערכות המעבדה או המפעל, בפנייה ל אפשר

 arubot@sviva.gov.il אלקטרוני

 לכתוב לדואר אלקטרוני עליומדווח רוצה להוסיף שיטת דגימה או מזהם לרשימה,  אם 

arubot@sviva.gov.il 

  את התאריך יש למלא כךDD/MM/YYYY 

  שעות כך:  24את שעת תחילת הדיגום וסיום הדיגום יש למלא לפיHH:MM 

  ללא הסימן % 100 -ל 0מספר בין בשדות עם ערך ביחידות של אחוזים יש למלא 

 לא את הריכוזים במ"ג/מק"ת ואת קצבי הפליטה בק"ג/שעהיש לשים לב כי נדרש למ 

 ריכוז  ,ריכוז נמדד שדות אלו ריקים:עבור מזהמים שנמצאו מתחת לסף הגלוי, יש להשאיר ב

 יש למלא את ערך סף הגילוי בעמודה המתאימה.מנורמל וקצב פליטה ריקים. 

 הגילוי בעמודה  כאשר התוצאה היא מעל סף הגילוי אך מתחת לסף הכימות, יש למלא את ערך סף

 המתאימה ואת ערך סף הכימות בעמודה המתאימה.

  ערך מינימלי ועד ערך מרבי. את הערך המרבי טווח מ   היאתוצאת מדידת דיאוקסינים ופוראנים

יש למלא בעמודת ריכוז נמדד )ולהעתיק אותה גם לעמודת ריכוז מנורמל( ואת הערך המינימלי יש 

 למלא בעמודת ריכוז נמדד מינימלי.

 (. בשדות כאמור לעיל סף הכימותבוסף הגילוי כאשר מדובר ב)למעט  כל השדות הם שדות חובה

רמול, יש לרשום את תוצאות אחוז חמצן וריכוז מנורמל, כאשר לא מבוצע נ רמולאחוז חמצן לנ

 נמדד וריכוז נמדד.

 אופן שליחת קובץ האקסל: לעהסבר 

 פר המפעל )מספר זיהוי של המשרד להגנת הסביבה(, שם קובץ האקסל יהיה )משמאל לימין(: מס

תאריך הדיגום  -מספר הארובה כפי שמופיע במערכת המידע של המשרד, מקף  -מקף 

(DDMMYYYY .) 
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 הוא מספר הארובה 102952הוא מספר המפעל, ו  82553כאשר 

  לדואר אלקטרוני:לקבלת מספר מפעל ומספר ארובה יש לפנות arubot@sviva.gov.il 

  לדואר אלקטרוני:את הקובץ יש לשלוח כקובץ מצורף stacksampling@sviva.gov.il 

  אלקטרוניהדואר האין צורך לרשום טקסט בגוף. 

 (:PDFאופן שליחת קובץ דוח הבדיקה )על הסבר 

 .כל דוח בדיקה יכיל דיווח על דיגום או דיגומים בארובה אחת בלבד וביום דיגום אחד בלבד 

  בו נשלח האקסל, את קובץ ה  דואר אלקטרוניחובה לצרף בכלPDF  של דוח הבדיקה השייך

 המעודכן.  2002לאקסל. דוח הבדיקה יוגש כנדרש בנוהל בדיקת ארובה 
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 ( שם קובץ דוח הבדיקהPDFיהיה )  לימין: מספר המפעל )מספר זיהוי של המשרד להגנת משמאל

תאריך הדיגום  -מספר הארובה כפי שמופיע במערכת המידע של המשרד, מקף  -הסביבה(, מקף 
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 קליטת הדיווחים במערכת המידע

 של השולח אלקטרוניהדואר יישלח אוטומטית לכתובת ה אלקטרוניהדואר אישור קבלה של ה. 

 הקובץ אינו נקלט במערכת המידע המשרדית )עקב בעיה במילוי האקסל או בשמות הקבצים(,  אם

דרישה ב אלקטרוניהדואר ממנה נשלח השחוזר אל הכתובת  דואר אלקטרונייישלח אוטומטית 

 .לשליחה חוזרת. הודעה זו תפרט את שם הקובץ התקול

  דואר אלקטרונילבירור הבעיה בקבצים יש לשלוח בקשה לכתובת arubot@sviva.gov.il. 

 תיקון דיווחים

  במערכת המידע של המשרד דיגום מוגדר לפי כל הפרמטרים הבאים כמכלול: מספר מפעל, מספר

לכן שליחת אקסל שמכיל את כל  ארובה, שם מזהם, תאריך דיגום ושעת תחילת דיגום.

תחילת דיגום(, תמחק את הדיווח הקודם  עבור חומר מזהם )לרבות שעתב הנ"להפרמטרים 

עבור אותו חומר מזהם. הדיווח האחרון שהגיע עם מכלול הפרמטרים הנ"ל הוא זה בשנשלח 

 שיוצג במערכת.

כלומר, כאשר המדווח גילה שיש טעות באחד הערכים בדיווח הוא יכול לשלוח דיווח מתוקן 

 בעצמו. במקרה זה על האקסל להכיל את כל השורות.

  דואר צרף את דוח הבדיקה המתוקן באותו , יש לדואר אלקטרונינשלח אקסל מתוקן בכאשר

 .אלקטרוני

  לדואר אלקטרוניבכל מקרה של שליחת תיקון דיווח יש לשלוח arubot@sviva.gov.il  דיווח על

  .החלפת הקובץ ובו פירוט לגבי טעות שתוקנה

  אם המדווח מעוניין לתקן את שעת תחילת הדיגום, הרי ששליחת דיווח עם שעה מתוקנת לא

שעת תחילת הדיגום הוא אחד ממכלול הפרמטרים שמגדירים שתחליף את הדיווח השגוי, מאחר 

 דואר אלקטרונילהודיע על הדיווח השגוי לובמקרה זה יש לשלוח דיווח אקסל מתוקן דגום. 

arubot@sviva.gov.il  .בצירוף הקובץ השגוי לצורך מחיקה ידנית 
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