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צוות האיגוד



רכז הפורוםר הפורום"יומספר חבריםועדה\שם הפורום

כרמל פלדמן  אורן רייס5פורום הגזים התעשייתיים

כרמל פלדמן  ללאResponsible Care14פורום 

כרמל פלדמןזיו דגן13פורום הגנת הצומח

מירב אנקוריללא54הקלינטקפורום 

מירב אנקוריללא32וניהול פסולתהמיחזורענף 

יעל שכטרחיים הורביץ20ענף התרופות

יעל שכטרגיל תומר20מקצועית תרופותועדה

יעל שכטרללא10חיפושי נפט וגזענף

יעל שכטראמיר ארז4מ"הגפענף 

יעל שכטרללא3ענף חברות החלוקה

יעל שכטרללא20פורום ציוד רפואי

יעל שכטרללא15פורום ניסויים פרה קליניים

יעל שכטרר יהודה לבנה"ד8פורום פטנטים

ענפי האיגוד



רכזת הפורוםר הפורום"יומספר חבריםועדה\שם הפורום

אסנת אביטלגולדשטייןנעם114איכות הסביבהמנהלי

אסנת אביטלמית מרמורער"ד47תת הוועדה לאוויר

אסנת אביטליוסי יוגב116ס"לחומתת הוועדה 

אסנת אביטלקולטיןדורית 83תת הוועדה שפכים

ועדות איכות הסביבה



בוצע  : צבע שחור•

ללא הצלחה: צבע   אדום•

.  קיימות פעילויות רבות נוספות שלא קיבלו ביטוי בסיכום זה* 

הפעילות * סיכום עיקרי

פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, איגוד הכימיה



, פעלנו לזירוז הליכי רישום תרופות במשרד הבריאות:עיכובים ברישום תרופות מרשם•
.ובכלל זה פגישות עם נציגי משרד האוצר לעניין הוספת תקנים באגף הרוקחות

ראשית על ידי  , פעלנו למניעת שחיקת מחירי תרופות מרשם:מניעת שחיקת מחירי תרופות•
, (מתן אפשרות שלא לשחוק מחירי תרופות ספציפיות)קביעת מסלול חריגים לוועדת מחירים 

תהיה הקפאה של מחירי תרופות המרשם  2019ובהמשך על ידי החלטה שהחל מינואר 
. כולל אפשרות לעלות מחיר של התרופות הגנריות שהתעשייה מוכרת, הגנריות

פעלנו למניעת תיקונים  :מניעה של תיקון עקיף לחוק הפטנטים במסגרת חוק העיצובים•
אשר עלולים היו להגביל את פעילות חברות התרופות במקרים  , עקיפים צפויים בחוק הפטנטים

.של מחלוקת בנוגע להפרת פטנט

כולל מפגשים  , ר"אמפעלנו לזירוז הליכים לקבלת אישורי :ר"אמעיכובים בקבלת אישורי •
.  לליבון נהלי המשרד ולפתרון בעיות עקרוניות, ר"אמעתיים של התעשייה עם ראש אגף 

,  פעלנו לקידום תמיכות לתעשיית הביוטכנולוגיה:תכנית תמיכה בתעשיית הביוטכנולוגיה•
.באמצעות רשות החדשנות

טרם התקבלה  . פעלנו לקידום מדיניות ליצוא קנאביס רפואי:עידוד יצוא קנאביס רפואי•
. הכרעה בנושא

מדעי החיים  –סוגיות מרכזיות 



פעלנו  : 2016כניסה לתוקף של תכשירים להגנת הצומח שנרשמו בשנת •
בתחילה על , לשיפור לוחות הזמנים לרישום תכשירים חדשים להגנת הצומח

ולאחר כן על ידי ייתור הצורך , ידי זירוז דיונים בוועדת העבודה של הכנסת
.  בקבלת אישור הוועדה

הגנת הצומח–סוגיות מרכזיות 



מ  "פעלנו להקטנת הפגיעה בחברות הגפ:התמודדות עם דרישות בתחום הגנת הצרכן•
כתוצאה משינויי רגולציה בלתי מידתיים בתחום הגנת הצרכן

פעלנו לשינוי אופן קביעת :מ"שיפור יכולת מועמדים לעבור מבחני הכשרה לטכנאי גפ•
.  מבחני הכשרת טכנאים

פעלנו לשיפור שיתוף הפעולה עם כבאות אש בהקשר של :שיתוף פעולה עם כבאות אש•
.  התמודדות עם אירועי דליפת גז

מ"גפ–סוגיות מרכזיות 



:החרגת גזים רפואיים מדרישת החזקת מלאי ברזל של משרד הבריאות•
את חברות הגזים התעשייתיים מחובת החזקנה מלאי להחריגפעלנו והצלחנו 

חירום של גזים רפואיים  

פעלנו להקלת אישורים לשינוע גזים תעשייתיים  :שינוע גזים תעשייתיים•
.  בפרט בכבישים בהם קיים איסור לתנועת משאיות בשעות מסוימות, בכבישים

גזים  –סוגיות מרכזיות 
תעשייתיים



פעלנו לקדם תמריצים של המשרד להגנת הסביבה  :תמיכה כספית במתקני טיפול בפסולת•
המשרד להגנת הסביבה מענקים  פירסם, בעקבות פעילות זו. לתמיכה בהקמת מתקני קצה

.להקמה ושדרוג של מתקני קצה לטיפול בפסולת

כך שתשקפנה את מחיר הקרקע , פעלנו להסדרת נושא שומות מטמנות:שומות מטמנות•
.מיחזורמעשה גם בהקמת מתקני המהלך יסייע ל.  הנכון

בהשתתפות  , קיימנו את כנס תעשיית המיחזור השלישי:כנס תעשיית המיחזור השלישי•
אשר הדגיש את חשיבותה של תעשיית המיחזור ואת החסמים  , משתתפים 300-למעלה מ

.אשר מונעים את התפתחותה

פעלנו לחיבור אינטנסיבי בין צרכים של תעשייה לבין פתרונות סביבה  :פיתוח עסקי•
.ואיתור הזדמנויות עסקיות רבות לחברות בעלות פתרונות סביבה, יעילים וכלכליים

קלינטק–סוגיות מרכזיות 



שתכלול ראיה  , פעלנו לגיבוש אסדרה סביבתית מתקדמת: אסדרה סביבתית של התעשייה•
בשל . תועלת נאותים-לוחות זמנים ליישום הרגולציה ויישום מבחני עלות, אינטגרטיבית

.  עצרנו את המשך ההליך, מחלוקות מהותיות בין המשרד להגנת הסביבה לביננו

פעלנו כנגד ההחלטה של ראש עיריית חיפה  : האמוניהמאבק למניעת סגירת מיכל •
. כולל הצטרפות כצד לעתירה בנושא, האמוניהוהמשרד להגנת הסביבה לסגירת מיכל 

. נסגר בסופו של דברהאמוניהמיכל , לצערנו

פעלנו להפחתת אגרות השפכים ששולמו :הפחתת עלויות הזרמת שפכים אסורים לביוב•
פעילות זו הייתה  . בגין הזרמת שפכים חריגים ואסורים למערכות הביוב, על ידי התעשייה

.  בשתי עתירות לבית המשפט, בין השאר, כרוכה 

פעלנו להפחתת הנטל הבירוקרטי  :הפחתת הנטל הבירוקרטי בתחום ניטור שפכי תעשייה•
,  בעקבות הפעילות פורסם נוהל ניטור אחיד. הכרוך בכפילות בדרישות ניטור שפכי תעשייה

וכך  (. תאגידי המים)משרד הבריאות ורשות המים , המשותף למשרד להגנת הסביבה
.התעשיינים נדרשים לבצע ניטור אחד במקום שלושה

איכות  –סוגיות מרכזיות 
הסביבה



איכות  –סוגיות מרכזיות 
הסביבה

לפיה יש ( מישור רותם, מפרץ חיפה)פעלנו לקידום עמדתנו : הקמת מועצות תעשייתיות•
לבחון הקמת מועצות תעשייתיות באזורי תעשייה בהם קיים היקף משמעותי של מפעלי  

טרם התקבלו  . אשר נדרשים להתייחסות שונה לעומת אזורים אחרים, תעשייה כבדה
.החלטות בהקשר זה

קידמנו עם משרד הכלכלה והתעשייה  : עידוד פרויקטים להתייעלות במשאבים בתעשייה•
פרסם משרד הכלכלה  , בנוסף. לבדיקת היתכנות, פיילוט להתייעלות במשאבים בתעשייה

והתעשייה מסלול התייעלות משאבים לתעשייה במסגרת תכנית מענקי הפריון של הרשות  
.להשקעות

על מנת לסייע  , קיימנו למעלה מעשרים ימי עיון והדרכות לתעשייה: ימי עיון והדרכות•
 .כולל מפגשים עם הרגולטורים הרלוונטיים, בהיערכותה לרגולציה הסביבתית

המפעלים התמודדו בתחום  עימןסוגיות פרטניות 500-מ בלמעלהסייענו : סיוע פרטני•
וכולל יצירת  , במידת הצורך, כולל ליווי המפעל לפגישות עם הרגולטורים, הסביבתי

.   שיתופי פעולה בין חברות



תודה רבה


