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  המשרד לאיכות הסביבה. 19' ט   
  אגף קרינה .1  

  נושא גז ראדוןבמחקרים והתכתבות , סקרים )1(  לצמיתות

  )ריאאנטנה לטלפון סלול(שיון למוקד שיגור יר )2(   שנים50

  חות יבוא של חומרים רדיואקטיביםדו )3(   שנים40

  דוחות תפוצה של חומרים רדיואקטיבים )4(   שנים40

  היתרים למתקנים רדיואקטיבים )5(   שנים50

היתרים למתקנים רדיואקטיבים חדר אחסון  )6(   שנה50
  לחומרים

  אגף ים וחופים .2  
  דוחות ניטור )1(   שנים10

  תכנית עבודה שנתית )2(  לצמיתות

  תותכניות חירום לאומי )3(  לצמיתות

  הסכמים בינלאומיים )4(  לצמיתות

  פרוטוקולים של ועדות )5(  לצמיתות

  היתרים ובקשות )6(   שנים30

  מחקרים עבור האגף )7(  לצמיתות

  אגף איכות המים .3  
  סקרים של מקורות מים שונים )1(  לצמיתות

  אכיפה על גורמי זיהום )2(   שנים30

  תיקי בדיקות )3(   שנים30

  אגף אגרואקולוגיה .4  
  דוחות שנתיים בדבר ניטור רעלים )1(  לצמיתות

  מחקרים )2(  לצמיתות

  סיכומי סיורים )3(   שנים10

  סיכומי דיונים )4(   שנים20

  המדען הראשי .5  
  ח מחקר סופי"תיקי מחקר כולל דו )1(  לצמיתות

  אגף איכות אויר .6  
  בסיס נתונים של מערכת ניטור אויר )1(  לצמיתות

  ח חריגים חודשי"דו )2(   שנים10

   תיקים שעוררו עניין ציבורילמעט, תלונות ציבור )3(   שנים5

  קשרים עם גופים ירוקים )4(   שנים10

  חוות דעת לתזכירי תכנון )5(   שנים20

  חוות דעת לגופים ציבוריים )6(   שנים20

  אגף רעש  .7  
  דוחות מיפוי אש )1(  לצמיתות

  הכנות לחקיקה ותקנות )2(   שנים20



  סיירת איכות הסביבה  .8  
  )םבית משפט שלו(, למעט מבחר, תיקי חקירה  )1(   שנים15

  )חודשי(פרוטוקולים של ישיבות צוות  )2(   שנים15

  ח חודשי של סקר"דו )3(   שנים10

  ל"ח חודשי למנכ"דו )4(   שנים20

  אגף לחימה במזיקים .9  
  )היתרים(תיקים אישיים למדבירים  )1(   שנים20

  תיקי חומרי הדברה )2(   שנים20

  פיקוח על רשויות )3(   שנים25

  ארכיון צילומים של מזיקים )4(  לצמיתות

, דוחות פעילות(כתבות עם גופים ומחוזות הת )5(   שנים30
  )הנחיות, ממצאים

  אגף חינוך והסברה .10  
  התכתבות בנושאי חינוך והסברה )1(   שנים25

  אגף פסולת מוצקה .11  
  תיקי אתרים )1(  לצמיתות

  תקנות וחקיקה )2(   שנים20

  תיקי תקציב לפי רשויות )3(   שנים15

תכנית מתאר ( ניסוח חדש –מועצה ארצית לתכנון  )4(   שנים30
  )ית לסילוק אשפהארצ

  אגף חומרים מסוכנים .12  
  התכתבות עם רשויות )1(   שנים20

  תרגילי חומרים מסוכנים )2(   שנים7

  סקרים )3(  לצמיתות

  )חומר רקע והכנה(אמנות בינלאומיות  )4(   שנים15

  למעט מבחר, רועיםיתיקי א )5(   שנים35

  התכתבות עם מחוזות )6(   שנים20

  A מפעלים יתיק )7(  לצמיתות

  למעט דוגמאות, B מפעלים יתיק )8(   שנים30

  למעט דוגמאות, Cתיקי מפעלים  )9(   שנים25

 עם רכזי הנחיות ונהלים, סיכומי פגישות חודשיות )10(   שנים30
   חומרים מסוכנים 

  מבצע אכיפה )11(   שנים25

  אגף ליחסים בין לאומייםה .13  
  אמנות בין לאומיות )1(  לצמיתות
תיק (הסכמים ושיתוף פעולה עם ארגונים , קשרים )2(  לצמיתות

  )ארגונים
תיקי (הסכמים ושתוף פעולה עם מדינות , קשרים )3(  לצמיתות

  )מדינות



התכתבויות והסכמים עם מדינות האזור בעקבות  )4(  לצמיתות
יחסים (ת דיפלומטיות הסכמי שלום או שיחו

  )ת"מזה(אזוריים 
  ל"נסיעת עובדים לחו )5(   שנים7

 
 


