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מפת דרכים סביבתית. 1

מבוא

המשרד להגנת הסביבה מפרסם בתדירות גבוהה מסמכי מדיניות  •

.  הגוזרים עומס רגולטורי כבד על התעשייה, משמעותיים

המשמעות של כך הינה שבטווחי זמן קצרים יחסית נדרשים  •

חדשה נוספתהמפעלים להיערך ליישום רגולציה סביבתית 

.ומשמעותית



מפת דרכים סביבתית. 1

:( חלקי)להלן הרגולציה הרלוונטית מהתקופה האחרונה 

תנאים נוספים ברישיונות עסק•

מדיניות ניהול סיכונים•

מדריך סייבר לאחזקת חומרים מסוכנים•

סקר סיכונים מצרפי מפרץ חיפה•

הגנה מפני רעידות אדמה•

תנאים נוספים להוספת וניטור גלאים  •

היטלים לפליטות לאוויר•
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לפעילות  התעשייה לצורך  בנוסףל הינו "העומס הרגולטורי הנ

.  עמידה  ברגולציה הקיימת

ותוך פגיעה  , תעדוףללא , בטווחי זמן קצרים יחסית, זהו נטל כבד
.ברמת הוודאות הנדרשת לפעילות תעשייתית



פעולות נדרשות מוצעות

המתבססת על הרגולציה  , "מפת דרכים סביבתית"לגבש ולהציג .  א

סביבתי ודירוג באופן שיתווה  תיעדוףומגדירה , האירופית המקובלת

תוך התחשבות ביכולת התעשייה , לוחות זמנים הדרגתיים ליישום

.  לספוג את העומס הרגולטורי הנוסף

לצמצם את היקף הדרישות מהתעשייה , התיעדוףבמסגרת הליך .  ב
מבלי  ( good practice)ולקבוע בתחומים מסוימים מדריכים ליישום 

.לקבוע דרישה מפורשת

,  פרטני לגבי כל אחד מהליכי הרגולציה הרלוונטיים RIAלבצע הליך .  ג

.ולוודא ישימות בהתאם
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נדרשותפעולות

:הדרישותשלומדורגתמידתיתהטמעהלבצע.ד

ומשותףהסביבהלהגנתבמשרד(פיילוט)מבוקרהטמעהתהליך1.

הנובעותהחמרותהניתןככללמזערמנתעל,התעשייהעם

.במחוזותאישורגורמישלמחמירהמפרשנות

לעמידהארוכותהסתגלותתקופותלקבוע,באירופהכמקובל2.

של"העומסיםמפת"בחינתתוך,חדשיםותקניםבדרישות

.זמןלאורךהתעשייה

מודעיםאנו:התעשייהשלוהדיווחיםהביורוקרטיההיקףאתלהקטין.ה

ומציעיםהסוגיהלקידוםהסביבהלהגנתהמשרדבתוךלתהליכים
.המשרדעלוהןהתעשייהעלהןלהקלמנתעל,זאתלזרז
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חדשות ברישיונות עסק

:בשנה האחרונה הוחמרו הדרישות הסביבתיות של המפעלים
כחלק מהסדרה משלימה Aמפעלי •

.  בפרסום  תנאי רישיון עסק כלליםBמפעלי •

מטיל המשרד להגנת הסביבה מגבלות סביבתיות  , במסגרת זו•
.במסלולים עוקפי חקיקה
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חדשות ברישיונות עסק

:בולטותדוגמאותלהלן

סביבתיתתמונהראייתללאסביבתייםמדיהבמספרBATיישום.א

.איזוניםויצירתמערכתית

עולההשפכיםכמותכאשרשפכיםכמויותלצמצוםדרישה:לדוגמא

לצורךשהוקמוספיגהמערכותמפעילותכתוצאהמשמעותיבאופן
.הפליטהבהיתרשניתנומחמיריםפליטהבתקניעמידה



הקטנת עומס רגולטורי במסגרת דרישות  . 2

חדשות ברישיונות עסק

:בולטותדוגמאותלהלן

זמינותמיטביותטכניקותיישוםלאפשרותבחינהיערוךהעסקבעל.ב

כישימותשיזההאפשרויותויממשמיםצריכתשללאופטימיזציה
.יתועדוומסקנותיההבחינה.בעסק

היררכיתלפיבמפעלהפסולותלניהולכתובהתכניתיכיןהעסקבעל.ג

.לפיהויפעלהפסולת

הניתןשככלמנתעלהגלםחומריעללבקרהנוהליפעילהעסקבעל.ד

המלאהשימושלמיצוימפריעהשנוכחותםלוואיחומרייכילולא
.הביצועאתויתעד,שפכיםאופסולתליצורותורמתבהם
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חדשות ברישיונות עסק

:בולטותדוגמאותלהלן

זמינותמיטביותטכניקותיישוםלאפשרויותבחינהיערוךהעסקבעל.ה

כישימותשיזההאפשריותויישםניקויתהליכישללאופטימיזציה

.יתועדוומסקנותיההבחינה.בעסק

זרמיביןחוםלהעברתאפשרויותשלבחינהיערוךהעסקבעל.ו

באמצעותלקירורבמיםהשימושאתהמפחיתבאופןתהליך

הבחינהאתיתעד,הקירורומגדליחוםמחליפיביןלולאהמערכת
.בעסקכישימותשיזההאפשרויותויממשתוצאותיהואת
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חדשות ברישיונות עסק

:להלן דוגמאות בולטות 

השוחותואתהעיליתהצנרתורכיביהצנרותאתולתייגלסמןדרישה.ז

מזהמיחומריםהמכיליםנוזליםהמזרימותקרקעיותתתצנרותשל

שםעם,צנרתשילוטלענייןהרעליםבהיתרהאמורפיעל,קרקע

/סימןעםיתויגוהשסתומיםכל.הזרימהוכיווןבצנרתהמועברהחומר

שלהתהליךובתרשיםהשסתוםעלהמוצגייחודימזההמספר

.הםאףיסומנווצנרתברזים.המפעל

,  יישום דרישה זו במפעלים גדולים מהווה משימה מאד משמעותית

היות שלתעשייה זו עשרות רבות של קילומטרים של צנרות בקטרים  

משימה מסוג זה צריכה להיות  . המכילים חומרים שונים, שונים
.ופרושה על פני שנים, בעדיפות נמוכה יחסית
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חדשות ברישיונות עסק

:להלן דוגמאות בולטות 

וצמודהמתכתהעשויהקרקעיתעלבצנרתיתקיןהעסקבעל.ח

פיעלשיתוךמהנדסידיעלשתותקןקתודיתהגנהמערכתלקרקע
.ל"כנ.קתודיתלהגנהמומחההמלצות

והתרעהבקרהמערכתהבקרהבחדרויפעיליתקיןהעסקבעל.ט

אשרלפחותשניםלשלושנתוניםבאוגרהמצוידתממוחשבת

דרישהמטרתברורהלא.בשפכיםטיפולהקדםלמתקניתחובר
?זומטלהשלהסביבתיהעדיפותסדרומהזו
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חדשות ברישיונות עסק

:להלן דוגמאות בולטות 

,  דוח שנתי, במרץ כל שנה31-עד ה, בעל העסק יגיש לנותן האישור.  י

הדיווח יערך על גבי פורמט שיפרסם המשרד . שיוגש באופן דיגיטאלי

אז  , וכל עוד לא פורסם, להגנת הסביבה על עדכוניו מעת לעת
.  אלא אם נותן האישור קבע אחרת בכתב, בהתאם למפורט להלן

.דרישה זו מהווה כפל דיווח עם דרישות דיווח נוספות של המשרד

הגדרות של חריגות ופליטות לא שגרתיות מוגדרות בהיתרים .  יא

והוספת מחויבות ברישיון העסק תחפוף או תסתור הוראות  , ספציפיים
.קיימות
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חדשות ברישיונות עסק

:לטעמנונדרש,אלהכלבשל

מערכיתבראייההדרישותאתלבחון•

נחוצותאינןאשרהדרישותאתמשמעותיתלהקטין•

נמוכהתרומהבעלותאו

וחשיבותדחיפותמבחינתאותןלתעדף•

הדרגתיליישוםלדאוג•



טיוב רגולציה. 3

:רגולציהטיובהליךנערךבהםנושאים

חלוץמתקני•

ליםהזרמההיתרי•

ורעשקרינה•

בוצהשימושי•

(בתהליך)להיתרבקשהלהגשתדרישותוצמצוםפישוט•

(בתהליך)הסביבתיהדיווחהליכיהקטנת•

רגולציהטיובשלנושאיםאין2019לשנתהעבודהבתכנית•

.תעשיותלאשכולהקשורים
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:קידוםמבקשיםבהםלטיובנושאים

אחודותתורותוקביעתמשיקיםרגולטוריםעםהליכיםאיחוד•

(המיםרשות,הבריאותמשרד)שפכים–

(האנרגיהמשרד)אוויר–

,העורףפיקוד,אשכבאות,האנרגיהמשרד)מסוכניםחומרים–

(התחבורהמשרד,העבודהמשרד

היתר,סיכוניםניהולמדיניות)מתכללתסיכוניםניהולמדיניות•
(SEVESO,הפרדהמרחקי,אדמהרעידות,סייבר,רעלים

ופטורסיווגתקנותעדכון•



תודה רבה


