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 מעורבות הרגולטור בניהול משאבים יעיל

רגולציה של ניהול משאבים נובעת מדינים שונים 
 המשפיעים הן באופן ישיר והן באופן עקיף

תנאים , באמצעות קביעת סטנדרטים, למשל
,  המלצות להתייעלות אנרגטית, ברישיונות והיתרים

 תמריצים כלכליים ועוד



 מגמת הרחבה של מעורבות הרגולטור

למה שקורה  
 בתוך המפעל

מהתמקדות במה  
שנפלט מהמפעל 

 לסביבה



בעל העסק יכין ויפעיל נוהל למידוד הביצועים הסביבתיים של העסק לשם ניהול "....

באמצעים כמו התייעלות  , ושיפור ההיבטים הסביבתיים והשלכותיהם הסביבתיות

 . הישימים בעסק על פי שיקול דעתוומניעה במקור 

למידוד היחס בין היקף הפעילות לבין היקף  הנוהל יכלול קביעת קריטריונים 

 ."צריכת מים ויצירת פסולת, לרבות פליטות לשפכים, וההעברותהפליטות 

של הביצועים ( Benchmarking)מידוד 
 הסביבתיים של העסק

 טיוטה לתנאים ברישיון עסק



 

 

 טיוטה לתנאים ברישיון עסק

 

" העסק יתקין ויבצע ניטור ובקרה אחר צריכת המים של צרכני מים מרכזיים בתהליכי הייצור ובמערכות שירותי בעל

המחוברים לאוגר נתונים וזאת באמצעות התקנת שעוני מים ... מערך שטיפת משאיות, דוודים, ROובכללם , העזר

 ;בעל קיבולת של שנה לפחות

 והפחתת הזרמת  לאופטימיזציה של צריכת מים בעל העסק יערוך בחינה לאפשרות יישום טכניקות מיטביות זמינות

שעל פי שיקול דעתו הן זמינות  בעסק ויפעל למימוש האפשרויות הישימות יקבע מהן האפשרויות , שפכים

 :כגון... וישימות בעסק

שימוש חוזר במים; 

איסוף מי עיבוי הקיטור; 

יישום ניקוי יבש לפני ניקוי רטוב; 

 המיםהפחתת קוטר צינור". 

 ניהול צריכת מים



 

 

בעל העסק יפעיל נוהל לבקרה על חומרי הגלם על מנת ... לפי לוח הזמנים בנספח

שנוכחותם מפריעה למיצוי השימוש המלא  לא יכילו חומרי לוואי שככל הניתן 

 .ויתעד את הביצוע, ותורמת ליצור פסולת או שפכיםבהם 

 ניהול צריכת חומרי גלם

 טיוטה לתנאים ברישיון עסק



 (.2014)מתוך הנחיות להגשת מסמך מידע לצורך אסדרה סביבתית משולבת 

 

  –הוראות לאופן שימוש במתקנים במפעל 
   קבלת מידע אודות המפעל

מקורות פליטת  , מסירת מידע אודות תהליך יצירת המזהמים

 המזהמים ודרכי הטיפול בהם

 חומרי  , תוצרי לוואי, תוצרים)יש לפרט על החומרים בתהליך

 (גלם וחומרי ביניים

סקר  
 תהליכים

הגשת מאזני מסה של החומרים המעורבים בתהליכי הייצור 

התוצרים והפסולת , הגשת תרשים שכולל את חומרי הגלם

 (סוג וכמות)

מאזן  
 מסה



   –הוראות לאופן שימוש במתקנים במפעל 
 תנאים בהיתר פליטה 



 ניהול משאבים יעיל בתחום האנרגיה

 

מינוי אחראי לקידום יעילות צריכת האנרגיה 

 תקנות שעוסקות בפיקוח על יעילות צריכת אנרגיה

 

 סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה בהתאם לתכנית מאושרת על ידי הממונה

 ובהתאם למפרט לביצוע סקר שפרסם משרד האנרגיה

לממונה סמכות כניסה למפעל בכל עת לווידוא אמינות הסקר 

 תקנות שעוסקות בפיקוח על יעילות צריכת אנרגיה



 כללי

התקנת מערכות  
ממוחשבות 

 לניהול אנרגיה

הדרכה והסברה  
במפעל למעקב  

על צריכת  
 האנרגיה

מניעת פעולות 
 סרק

מערכות  
 חשמל

חלוקה אחידה  
 בין פאזות

שיפור נצילות 
 מנועים ומשאבות

הסקה וחימום  
 מים

 ניצול חום שיורי

ניצול אנרגית 
 השמש

דודי קיטור  
ומתקני  
 שריפה

שיפור נצילות 
 שריפה

הסבה לדלק  
 כבד יותר

ניצול חום מי ניקוז  
 וגזי פליטה

  –ניהול משאבים יעיל בתחום האנרגיה 
 המלצות להתייעלות אנרגטית במפעל



  –הוראות למניעת דליפות ואירועים סביבתיים 
 תנאים בהיתר רעלים



  –הוראות למניעת דליפות ואירועים סביבתיים 
 תנאים ברישיון עסק



חובות איסוף ומחזור  –חוקי הפסולת 
 בהתאם ליעדים שהוגדרו

פרסום   –חוק הפסולת האלקטרונית 
הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה 

לשימוש חוזר עבור ציוד אלקטרוני 
 וסוללות

  –תמריצים עקיפים 
 הוראות בקשר לשימוש חוזר ומחזור  



  –היטלים סביבתיים 
 להגנת הסביבה סמכות השר

היטל על פליטת  לקבוע 
 מזהמים לאוויר

היטל למניעת זיהום הים 

  –ודירוגים  ס"מפל
  מרשם נתוני הפליטות

 לסביבה של מפעלים
  דירוג ציות לדין הסביבתי של

 חברות ציבוריות וממשלתיות
"הרשימה האדומה" 

  –תו ירוק 
  עמידה במפרט ירוק כתנאי

 לקבלת התו
  מפרטים ירוקים כוללים דרישות

,  הפחתת פליטות, להתייעלות
 מחזור והשבת חומרים

 –תמריצים עקיפים 
 כלים כלכליים ותדמיתיים  
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