
 

 
 רגולציה סביבתית 

 והעתקה של מפעלי תעשייהבהקמה 
 

 
 שותפה , ר רות דגן"ד

 הרצוג פוקס נאמן
  

 התעשייניםעיון בהתאחדות יום 
 2017, במרץ 29

 



 חדש מפעל הקמת 
 קייםוהרחבת מפעל 



 מיקום האתרמקדמיים בקביעת שיקולים 

? 



 תסקיר השפעה על הסביבה

מי נדרש להכין  
 ?תסקיר

תחנת  מתאר ארצית שעוסקת ב תוכניתמתאר מחוזית או  תוכנית, מקומית תוכנית•
 בית זיקוק או אתר לטיפול ולסילוק פסולת מסוכנת, נמל, כוח

אזור  ועוסקת בלגרום להשפעה ניכרת על הסביבה שיש בביצועה כדי  תוכנית•
אתרי חציבה  , אחסון או שינוע של חומרים מסוכנים, מרכזי ייצור, תעשייה

 וכרייה

 אזור בעל רגישות סביבתית או אזור שחשוף למפגעים סביבתיים•

מה כולל  
 ?התסקיר

 תיאור הסביבה•

 אחרות חלופותבחינת היתרונות והחסרונות של התוכנית המוצעת ושל •

,  משאבי הטבע שינוצלו, שימושי קרקע)תיאור הפעילות הנובעת מביצוע התוכנית •
 (תשתיות

 הערכת ההשפעות הסביבתיות הצפויות•

 הצעות לאמצעים למניעת השפעות שליליות על הסביבה•

 

ההשלכות  
האופרטיביות  

של עריכת  
 תסקיר

 להכנת התסקיר והערכתו על ידי מוסד התכנוןפרק הזמן •

 של תחילת הפרויקט פוטנציאל עיכוב•

 ניסוח התסקירהקפדה על   שקיפות לציבור •

 הכרוכות בעריכת התסקיר עלויות כספיות•



 מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים



 ושיקום קרקעותסקירה 

  – (2016אוקטובר )מדיניות המשרד להגנת הסביבה לקרקעות מזוהמות 
הליכי תכנון ורישוי בניהשילוב פעולות סקירה ושיקום קרקעות ב 

 

או  חשודהסקירה תתבצע כאשר התוכנית או ההיתר נוגעים לשטח ה
תוספת שעלולה לחשוף אוכלוסייה לגזי )הרחבה לבניה קיימת ב, מזוהםכ מוכר

 בניה חדשה לגמריאו ב (קרקע
 

העסקת  , עקב הכנת מסמכים עיכוביםו הוצאות כספיות: השלכות
 יועצים וביצוע פעולות השיקום



 סקירת גורמי עניין

 מומלץ לערוך סקירה של הגורמים הרלוונטיים על מנת לצמצם
 הפרוייקטחששות מהציבור שעשויים לעכב את 



 רישיונות והיתרים סביבתיים

מקור  
טעון 
היתר 
 פליטה

הגשת 
בקשה 
להיתר 
 פליטה

קבלת 
היתר 
 בניה

קבלת 
היתר 
 פליטה

קבלת 
רישיון 

 עסק

אינטגרציה בין היתרים ודרישות מתחומים שונים 

 ממשק עם  , לוח זמנים, אגרות –הגשת בקשות להיתרים ורישיונות
 הרגולטור



 דרישות הרגולטורעדכון היתרים ומילוי  –קיים הרחבת מפעל 

 חוק אוויר 
 נקי

 תנאי בהיתר
 רעלים

תנאי ברישיון 
 העסק



 תפעולי קייםמאתר יציאה 
 (סגירה, יציאה, העתקה)



 תנאים בהיתרים ורישיונות

תנאי ברישיון 
 עסק

 תנאי בהיתר
 רעלים



 סקר קרקע

 תנאי בהיתר
 רעלים

תנאי ברישיון 
 עסק

 הנחיות  
חדשות של    

 הרגולטור



 פסולת וציוד, ס"חומפינוי מלאי 

מיפוי סוגי הפסולת הנותרים במפעל 

יעדי פינוי כתלות בסוג הפסולת 

 ייצוא , הובלת פסולת מסוכנת –וידוא קיומם של היתרים מתאימים

 החזקת חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת

החזרה לספק של חומרי גלם נותרים/מכירה 

בחינת אפשרות מכירת רכיבי מכונות וסוגי פסולות 

שמירת מסמכים 

 



 M&Aהיבטים משפטיים במסגרת עסקאות 

 חלוקת סיכונים הנובעים מהעתקה או סגירה של מפעל בין

 הרוכש למוכר

 הערכת עלויות צפויות ועלויות בלתי צפויות עקב–  

הצורך בחידוש רישיונות עקב העתקת מפעלים 

חשיפות עבר בגין מטרדים סביבתיים 

זיהומי קרקע ומי תהום 

 המשפיעים על  רגולטורייםשינויים 

 כדאיות חלוקת הסיכונים    

 
 
 



 במסגרת הליכי כינוסהיבטים משפטיים 

 להתמודדות עם  ( 2010מנובמבר )הנחיות כונס הנכסים הרשמי

  – בהליכי חדלות פירעוןסיכונים סביבתיים 

יידוע המשרד להגנת הסביבה 

זיהוי הסיכון הסביבתי וקבלת הערכה שמאית של העלויות 

 החשיפה בשיתוף פעולה עם הרגולטורניהול 

 



 אכיפה

העמדה לדין 
בגין הפרה  
של תנאי  

ברישיון או 
 בהיתר

צו פינוי  
רעלים מכוח  
חוק חומרים  

 מסוכנים

צו ניקוי  
מכוח חוק  
שמירת 
 הניקיון

צו לתיקון 
המעוות 

מכוח חוק  
 המים
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