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יישור קו עם רגולציית האיחוד האירופי

קו עם הרגולציה הסביבתית של האיחוד האירופייישור -היעד 

היתרי  , היתרי רעלים)רישוי קיימים לרבות במסגרת מערכי , BATיישום •
(  פרק סביבתי ברישיונות העסק, פליטה

הדרישותרגולציה גרמנית כרגולציית ייחוס לקביעת תוכן •

:סגירת פערים•
אוכלוסייהמסכניבמפעלים ס"חומהערכה וניהול של סיכוני •

היוםגורמי הסיכון ומקורות סיכון בשפכי תעשייה שאינם מטופלים אסדרת•

יישום היררכיית הפסולת•

Cבנית יכולות וכלים חלופיים לטיפול במפעלי ; B-וAמיקוד במפעלי •

מרכז ידע להתייעלות שימוש במשאבים בתעשייה  :קידום חדשנות•



רגולציה טיוב תהליכי 

רגולציה המביאה בחשבון את צרכי הסביבה העסקית–היעד 

:טיוב דיווחים•

הפחתת כפילויות ודיווחים מיותרים•

דוח שנתי; דיגומים; מידי יידוע : סוגי דיווחים3-ארגון הדיווחים ל•

ס"מפלהדיווחים במסגרת תקנות אסדרת•

(:בגיבוש)טיפול טיוב תהליכי •

תהליכים ופליטות, האחדת דרישות לעניין מידע על נתוני מפעל•

ברישיונות והיתריםליישום הדרישות ז "לולקביעת קריטריונים •

והבהרת הדרישות ברישיונות והיתריםהנגשת•

דיגיטליפורטל לממשק הקמת •



בסיסי מידע ונתונים

מערכות מידע תומכות החלטות ושקופות לציבור  –היעד 

ולמפוקחים

י  "עתעשייה ארובות ושפכי -מקוון של תוצאות דיגומים דיווח •

י תאגידי מים וביוב"מפעלים וע

חיבור דיגיטלי בזמן אמת של מדי ניטור וגלאים למוקד ארצי במשרד•

מיפוי מרחקי הפרדה ממפעלים ואוכלוסייה חשופה•

מזוהמתמסד נתונים של מוקדי קרקע •



טיוב הפיקוח

מבוקר ושקוף, פיקוח שיטתי–היעד 

.  על  מידוד הסיכונים מהמפעלים המפוקחיםפיקוח המבוסס •

קבלת חיווי  , (הגשה מהמפעלים+ פיקוח )חות "דודיגיטציה של •

סטטוס באופן מקוון  

פנימית  אכיפה תמרוץבחינת •

פרסום דוחות פיקוח  •



(הליכים ראשוניים)ציבור שקיפות ושיתוף

שיפור אמון הציבור–היעד 

יצירת ערוץ תקשורת פתוח עם בעלי עניין•

בניית יכולות מקצועיות של המגזר השלישי•

י המשרד"המידע המפורסם עהנגשת•

העלאת הנגישות והפתיחות של המשרד לבעלי עניין•

הגדלת כמות יוזמות שיתוף הציבור במשרד•



2019עיקרי תכנית העבודה 

אשכול תעשיות



אוויראיכות 

עדכון תקנות איכות אויר•

אישור תכנית לאומית חדשה לצמצום זיהום אוויר•

החלת סטנדרטים מקצועיים לתוצאות דיגומים  המשך •

על עדכוניוT.A. luftעל פי ' הסדרת סקטורים במפעלי רמה ב•

טיוטה לטיוב תקנות האגרות•

היטליםבחינת •

תמיכה בהתייעלות באנרגיה ובאנרגיות מתחדשות•

ניהול בסיס מידע של פליטות גזי חממה•

2050גיבוש חזון לישראל •

HFC’sתיקון קיגאלי להפחתת תכנית עבודה ממשלתית ליישום •



חומרים מסוכנים

לפי  ס"חומסיווג : ופטור ואמות מידהתקנות סיווג הכנת תשתית לעדכון •
GHS/CLP +קביעת ספים עדכניים לרישוי

אוכלוסייה  מסכנימדיניות ומתודולוגית ניהול סיכונים ליישום במפעלים •
ויישום פיילוט  

יצירת מנגנון רישוי כימיקלים חדש•

ס"חומסגירת פערים בשינוע •

השלמת סקר סיכונים חיפה•

:פסולת מסוכנת

לדירקטיבה האירופיתתקנות פסולת מסוכנת בהתאם אישור •

והשבה  מיחזורהעלאת אחוזי •

הטמנהתשתית מקצועית להטלת היטל •



שפכים וקרקעות

שפכים

גורמי הסיכון ומקורות  ותעדוףזיהוי -מצב לשפכי תעשייה תמונת בניית •
סיכון בשפכי תעשייה שאינם מטופלים היום

מקוון לשפכי תעשייה דיווח •

ואגירהמדיניות לבריכות אידוי •

המשך אסדרה משלימה במפעלי הכימיה•

קרקעות

טיפול בקרקעות המדינה באמצעות זרוע ביצוע•

בניית מסד נתונים לקרקעות מזוהמות•

שבתעדוףסיום חקירה וקביעת תכנית טיפול במפעלים •

והדרכה לגביוחישובי פרסום מודל –סקר סיכונים •



חירום

מגזריקיברנטיוהקמה של מרכז תכנון •

סייברמפני תקיפות ניהול סיכונים במפעלים למיגון •

אדמה  ניהול סיכונים במפעלים למיגון מפני רעידות •

הדרכות למפעלים•



תודה


