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ראשי פרקים

רגולציה סביבתית בישראל•

אחריות נושאי משרה•

איכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים  •

מאיכות הסביבה לתעשייה ברת קיימא•

סיכום•
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רמתגםוכמוה-האחרונותבשניםוגברההלכהלסביבההציבורשלהמודעות•

.סביבתיותהשפעותשלהםעסקיםעלוהפיקוחההסדרה

סביבתייםלביצועיםומצפה,מהיצרניםיותרדורשהסביבהלהגנתהמשרד•

.יותרטובים

מתקדמתרגולציהעלהסתמכות:בישראלהסביבתיתהרגולציהקביעת•

הנדרשותבהתאמות,בעולם

כללבדרךהינם,הזרההסביבתיתהרגולציהשלופרשנויות,אלוהתאמות•

.לחומרה

:דוגמאות•

ליישוםמיטביתטכנולוגיהקביעתאופן•

בנזן-סביבהערכיתקנות•

רגולציה סביבתית בישראל
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בהתאםלהיערךמנתעלחקיקתיתודאותחייבתתעשייה–ודאות•

.סביריםובלתיקצריםזמניםבלוחותלפעוליכולהאינהוהיא

התאחדותשיתוףתוך,התקינהבהכנתמירביתשקיפות-שקיפות•

.התהליךבכלהתעשיינים

.המחוזותובכלהארץבכלבדרישותואחידותעקביות•

.(פופוליסטיותהחלטותקבלתמניעת)וישימהיעילהחקיקה•

מפותחותבמדינותלמקובלבהתאםסביבתיתרגולציהקביעת•

.ל"בחומצליחיםמודליםעלובהתבססות

צרכי התעשייה -תקינה וחקיקה סביבתית 



??למה זה רלוונטי לקורס דירקטורים

אחריות נושאי משרה•



אחריות נושאי משרה בתאגיד

:שני סוגים אופייניים

אחריות נגזרת ❖

(אחריות נגזרת מהסטאטוס)

(אחריות פיקוח)אחריות ישירה ❖



אחריות נגזרתנוסח אופייני של 

גםלהכאחראירואים,אדםבניחברבידיזהסעיףלפיעבירהנעברה"•

,חבראותושלאחראיפקידאו-מוגבלשותףלמעט-שותף,מנהלכל

מניעתפקודת)"העבירהאתהואעברכאילוולהענישולדיןלהביאוואפשר

.(בשמןמי־יםזיהום

אדםכלגםבעבירהיואשם–תאגידידיעל14סעיףלפיעבירהנעברה"•

,דיןכללפירשוםמנהלאופעילמנהלהיההעבירהביצועבשעתאשר

תאגידבאותובכירמינהליעובדאו-מוגבלשותףלמעט-שותף

אובידיעתםשלאנעברהשהעבירההוכיחולאאם,הנדוןלענייןואחראי

חוק)"זהחוקשלשמירתולהבטחתהסביריםהאמצעיםכלאתשנקטו

.(עסקיםרישוי



:אחריות ישירהנוסח אופייני של 
(מתוך חוק אויר נקי)

אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד

ולעשות כל שניתן למניעת לפקחמעביד ונושא משרה בתאגיד חייבים ( א.)64•
בידי התאגיד או בידי עובד מעובדי  , ביצוע עבירה לפי חוק זה בידי עובד מעובדיו

; לפי העניין, התאגיד

בידי תאגיד או בידי עובד מעובדי  , נעברה עבירה לפי חוק זה בידי עובד( ב)•
הפר  , לפי העניין, או נושא המשרה בתאגיד, חזקה היא כי המעביד, התאגיד

אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את , (א)את חובתו לפי סעיף קטן 
.חובתו

שותף למעט שותף , נהל פעיל בתאגידמ–" נושא משרה בתאגיד", בסעיף זה( ג)•
או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו , מוגבל

(.א)63לעניין עבירה כאמור בסעיף וכן דירקטור , נעברה העבירה



משמעות עבירה סביבתית

אחריות פלילית  •

:  אחריות קפידה•

היא עבירה שבה  ( מלשון קפדנות)אחריות קפידהשלעבירה,במשפט הפלילי–

יסוד  ואין צורך להוכיח,  התקיים היסוד העובדתידי להוכיח כי 

. רשלנותאומחשבה פליליתשלנפשי

עליו  חזקה,משעה שהוכח כי אדם ביצע את המעשה המהווה עבירה, כלומר–

.  שעבר עבירה פלילית

התביעה אינה צריכה להוכיח כי היה מודע לקיום נסיבות העבירה או כי התרשל  –

.  במעשיו

.  בעבירות של אחריות קפידהשנטל ההוכחה מתהפך זאת אומרת –



אחריות  –עמדת המשרד להגנת הסביבה 

נושאי משרה

במיצויעליונהחשיבותרואההסביבהלהגנתהמשרד..."

במסגרתבתאגידיםבכיריםמשרהנושאיעםהדין

,בתאגידבכיריםמשרהונושאימנהליםלפיההתפיסה

הכחובידםבתאגידהמתרחשכלעלאחראיים

"...התאגידהתנהלותאתולשנותלהשפיעוהשליטה

ל בכיר לאכיפה במשרד להגנת הסביבה"סמנכ, מתוך מצגת מר יצחק בן דוד



איכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים

פעילות מאקרו•

פעילות מיקרו•
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:פועליםהסביבהואיכותפרמצבטיקה,הכימיהאיגודתחת•

(הסביבהאיכותמנהליפורום)הסביבהאיכותועדת•

לאווירהוועדהתת•

מסוכניםלחומריםהוועדהתת•

לשפכיםהוועדהתת•

כל הוועדות פתוחות בפני תעשיינים החברים בהתאחדות התעשיינים

תהליכי עבודה וקביעת מדיניות  -מאקרו 
בהתאחדות התעשיינים
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,הוועדהישיבותבמסגרתנעשיתההתאחדותעמדתקביעת•

במייליםובהתייעצויות

:עבודהשיטת•

להערותטיוטהמעבירממשלתימשרד✓

הרלוונטיתהמקצועיתהוועדהחברילהתייחסותמפיץהאיגוד✓

הערותמעביריםהחברים✓

בנושאדיוןנקבענדרשאם✓

עמדהניירטיוטתלחבריםומעבירניירמנסח,ההערותאתמרכזהאיגוד✓

הערותמעביריםהחברים✓

העמדהאתלקדםמנתעלופועלהממשלתילמשרדהסופיהנייראתמעבירהאיגוד✓

.רלוונטיאחרגורםכלאו,משרדאותובפני

באמצעות השתתפות בוועדות  , בידכם להשפיע על המדיניות

תהליכי עבודה וקביעת מדיניות  -מאקרו 
בהתאחדות התעשיינים



המומחים בתחום הסביבה-מיקרו 

ניר קנטור  
מנהל האיגוד  

אסנת אביטל  
ראש תחום איכות  

הסביבה 

נעמה כרמון
ראש תחום איכות  

הסביבה

מירב אנקורי  
קלינטקראש תחום 

ופיתוח עסקי

נעמה כרמון  



ההתמחות שלנו

:מידע וידע•

הוראות, תקנות, חוקים–

(טכנולוגיות סביבה)קלינטקפתרונות –

שיפור הפעילות הסביבתית של המפעל–

:ייעוץ והכוונה•

,  איגודי ערים, הגנת הסביבה: פעילות מול הרגולטורים השונים–

...,ר"תמי, כבאות, פיקוד העורף, משרד הבריאות, תאגידי מים

במידת הצורך, הכוונה ליועצים–



!אין ספק, אם יש ספק

דרישות איכות הסביבה  –רישוי עסקים •

אוויר•

היתר פליטה–

(א"מנ, ניטור רציף)דיגום ארובות –

דודי קיטור–

משקעים, קירוי, דיכוי אבק–

קרקע•

...זיהום קרקע, סקר קרקע, סקר היסטורי–

חומרים מסוכנים  •

(מערכת ממוחשבת)היתר רעלים–

(מציאת פתרונות מלבד נאות חובב, קטלוג פסולות)פסולת מסוכנת –

מרחקי הפרדה–



!אין ספק, אם יש ספק
שפכים•

חיוב חריגים ואסורים מתאגיד המים–

...סולפיד, שמנים ושומנים, pHטיפול ב–

צמיחה ירוקה וכלכלה מעגלית•

מענקים–

(  ס"מפלדיווחי )שיפור מדדים סביבתיים –

(והפחתה במקור)ייעול משאבים –

תו ירוק–

בטיחות וביטחון•

סייבר–

עמידות מתקנים מפני רעידות אדמה–



...חיפוש פתרונות

ראש תחום פיתוח עסקי–מירב אנקורי 

...בפליטות לאוויר, לטיפול בשפכיםקלינטקפתרונות •

ניהול פסולת•



דגשים

.פליליתאחריות=קפידהאחריותסביבתיתבחקיקה,כאמור•

.איתנוולהיוועץיישוםלבדוק,רלוונטיותלבדוקמומלץ,כןעל

לא להקל ראש בדרישות

להליכיםהגעהלפנישלנוטיפוללתחילתמובהקתעדיפותקיימת•

.משפטיים



חזון לתעשייה ברת קיימא  



?קיימא-מה זה פיתוח בר

חברהכלכלה

סביבה לכאן אנחנו שואפים



מעגל מחזיקי עניין

תעשייה

קהילה

סביבה

כלכלה

עובדיםרגולציה

משקיעים

לקוחות

<סוגיות מפתח 



קהילה

מפעל

פליטות לסביבה➢

תאונות ומפגעי בטיחות➢

חוסר בנגישות➢

ניצול משאבים➢

קהילה מפעל

העסקה איכותית➢

השבחת הון אנושי➢

רווחה פנים מפעלית➢

השקעה בפיתוח אזורי➢

תרומה לקהילה➢

קהילה-קשר תעשייה

חיכוךמקטינימגדילי חיכוך



רגולציה

תעשייה

רגולציה הפכפכה➢

היעדר תיאום בין  ➢

רגולטורים

דרישות קיצוניות➢

ביורוקרטיה מטורפת➢

חוסר ציות לרגולציה➢

רגולציה תעשייה

רגולטוריתוודאות ➢
(RIA)בחינת השלכות רוחב ➢

חקיקה יעילה וישימה➢

עמידה בדרישות רגולציה➢

הידברות עם הרגולטור➢

רגולציה-תעשייהקשר

חיכוךמקטינימגדילי חיכוךמגדילי חיכוך



כלכלה

תעשייה

עלויות ייצור גבוהות יחסית➢

חסרון לגודל➢

העלאת יוקר המחייה➢

ניצול כוח שוק➢

כלכלה תעשייה

הקטנת נטל ביורוקרטי➢

תחרות חופשית➢

בייחוד  , הבטחת תעסוקה➢

לאוכלוסייה מוחלשת

אתיקה עסקית➢

כלכלה  = תעשייה חזקה ➢

חזקה

כלכלה-תעשייהקשר

חיכוךמקטינימגדילי חיכוך



סביבה

תעשייה

דרישות מופרזות➢

פליטות לסביבה➢

הגברת פסולת➢

עד כדי )ניצול חומרי גלם  ➢

(הרס משאבים

היעדר ציות➢

סביבה תעשייה

ברמה )בחינת עלות תועלת ➢

(פרטית ומשקית

מוצרים שהשפעתם על  ➢

ואף מיטיבה, הסביבה פחותה

קלינטק➢

כלכלה מעגלית➢

סביבה-קשר תעשייה

חיכוךמקטינימגדילי חיכוך



עובדים

תעשייה

שכר לא הוגן➢

פערי שכר➢

חשיפה לסיכונים בריאותיים➢

עובדים תעשייה

תגמול ראוי➢

העסקת אוכלוסייה מוחלשת  ➢

בצורה נאותה

שיפור סביבת העבודה➢

מדיניות רווחה➢
"התאגידיDNA"חיבור ל➢

עובדים-תעשייהקשר

חיכוךמקטינימגדילי חיכוך



לקוחות

תעשייה

חשיפה להשפעות מזיקות➢

ניצול כוח שוק➢

הטעיית צרכנים➢

לקוחות תעשייה

ייצור נאות➢

עידוד לצריכה מושכלת➢

אמת בפרסום➢

התאמה לצרכים ייחודיים➢

לקוחות-תעשייהקשר

חיכוךמקטינימגדילי חיכוך



משקיע

תעשייה

הפסדים➢

לא  "בזבזנות יתר על סוגיות ➢

"חשובות
מהירexitחשיבה על ➢

משקיע תעשייה

רווחים➢

שקיפות➢

השבחת חברות➢

ניסיון חיצוני➢

משקיעים-תעשייהקשר

חיכוךמקטינימגדילי חיכוך



פיתוח בר קיימא יתקיים ככל שפעילות  

החברה תתייחס במדיניותה להיבטים  

מחזיקי העניין  העיקריים המעניינים את 

כלכלית( ה)רווח



יש עוד זמן לדבר על תדמית  

???התעשייה 



רקע

חברות התעשייה בישראל מהוות את אחד הנדבכים הכלכליים המשמעותיים •

. בחברה הישראלית

גלגליאתקדימהומניעיםשהניעוהןהתעשייהחברות,המדינהקוםמימיעוד•

,תעסוקה,ייצוא,צמיחהכמושוניםלאספקטיםתרומהבאמצעותהמשק

.ועודההוןשוק,בטחון

נוקבתציבוריתביקורתעםכיוםמתמודדותאלוחברות•



האתגר

את הביקורתהמקטיניםגורמים את הביקורתהמגביריםגורמים 

מודעות הולכת וגוברת בקרב 

הציבור הרחב בעניין החשיבות  

לשמירה על איכות הסביבה

ירידה דרמטית בפליטות

חוסר אמון של הציבור הרחב כנגד 

על רקע , הסקטור העסקי בכללותו

הפערים החברתיים והמחאה  

החברתית

השקעות עתק באיכות הסביבה

איבוד לגיטימיות של הרגולטורים  

בעיני הציבור

שקיפות



האתגר

קיים פער בין העשייה האמיתית של התעשייה והמודעות וההערכה של •

.עשייה זו אצל הציבור

ונראה כי המציאות התקשורתית , השיח כיום נעשה בוטה ואלים יותר מבעבר•

השתנתה בצורה חדה ביחס לתקופות מוקדמות יותר ובעיקר ברשתות 

. החברתיות

-ובכך להשיג הון פוליטי, נלווה לכך הצורך של גורמים שונים להקצין עמדות•

(.רשויות מקומיות)הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית 



סביבה ותקשורת

התקשורת מהווה זירה משמעותית בקיום שיח בין הצדדים•

שקיפות מידע וידע•

נדה ציבורית'קידום אג•

נדה עסקית'קידום אג•

נדה אישית'קידום אג•

נדה תקשורתית  'קידום אג•



(?)כותרות מושכלות 



!כותרות מוטעות
:  מציאות מאחורי הסיפור

מחלוקות בין רגולטורים



כותרות המונעות מחששות



כותרות המונעת ממניעים צרים



תדמית תעשייתית בעייתית•

היעדר אמון בין הצדדים•

פגיעה בתעשייה•

תחושת איום תמידית של הציבור•

יש לחץ נוסף על הרגולטור וחוסר אמון של הציבור בו, בשל כל זאת•

רגולציה  
מחמירה

לחצים על  
התעשייה

חוסר  
שקיפות  
בתעשייה

הציבור חש  
חוסר אמון

לחץ ציבורי  
על 

הרגולטור

משמעויות



דוגמא לשינוי בהיקף השיח ברשתות חברתיות

מפרץ חיפה–כמות שיחות ביום ממוצע 

שיחות ביום250-300

שיחות ביום350-500

שיחות ביום2,400

2016מאי -2015דצמבר 



מפרץ חיפה–שינוי בהיקף השיח 

חצי שנתי מקבילים/השוואת רבעון

שינוי20152016

15,07926,586423%רבעון 

12,26330,316147%ינואר עד אפריל



?"מעגל הלחצים"כיצד שוברים את 

מדיניות של אחריות תאגידית



תאגידיתאחריות 
הענייןלמחזיקיכראוילהתייחסהמבקשתאגידשלהתנהגותכללי•

.אותוהסובבים

קידוםחשבוןעללבואיכולההארגוניותהמטרותהגשמת-הקושי•
.בכללווהציבורהסביבה,העובדים–אחריםשלמטרותיהם

ולאהסביבהולאיכותלחברהמחויבותפיעלכיוםנמדדיםבעולםעסקים•
.הפיננסיתההצלחהפיעלרק

שלרחבבמגוון,רבזמןכברבעולםמפותחהתאגידיתהאחריותתחום•

,בידור,השקעות,שווקחברות,בנקים,תעשייהמפעלי:עיסוקתחומי

.ועודתחבורה

מטרות בעלי  
העניין השונים

מטרות  
כלכליות



תאגידיתאחריות 

:הבאותמהסיבותמאחתרביםבמקריםנובעהגישהאימוץ

ביקורתבשילובלאומייםרבקונצרניםהתחזקות-חיצוניציבורילחץ•
קונצרניםהוביל,הקונצרניםשלהכלכליכוחםניצולעלענפהציבורית

עלהסתכלותרקולא,שוניםענייןמחזיקילטובתפעילותלקידוםלפעול
.הרווחשורת

לאחריותמודליםבאמצעותהשארבין-הזדמנויותוזיהויסיכוניםגידור•
.תאגידית

פעולותלמניעתמחויבותולגביהעסקיהמגזרשלפנימיתוהפנמההבנה•
פגיעהשלסוגיותזהובכלל,הענייןבמחזיקיהתחשבותבגדרשאינן

.ועוד,שוחד,בסביבהפגיעה,בעובדים

לאומיותרב)חברותשלדרישות-העסקיהמגזרבתוךהדדייםלחצים•
אחריותשלמדיניותלהטמיעומלקוחותיהםמספקיהם(כללבדרך

.אלוחברותעםלהתקשרותכתנאי,כךעלולדווחתאגידים



תאגידיתאחריות 

לתחוםבהתייחסותוקדימהצועדבישראלהעסקיהמגזר,ככלל•
התאגידיתהאחריות

ואחריותקיימותלפיתוחתוכניותמיישמיםתאגידיםויותריותר•
.הענייןמחזיקיכלעםרציףבאופןדיאלוגומנהליםתאגידית

.התעשייהכנגדנוקבתציבוריתלביקורתעדיםאנו,זאתלמרות•

מקוויםאנוכך,תאגידיתאחריותשליותררבההעמקהשתהיהככל•
.והחששותהביקורותלהפחתת

בערימה"רקוביםתפוחים"מהימנעות•



לסיכום

סבוכהמאדהזירה•

רביםומקצועייםאידיאולוגייםפעריםקיימים•

השחקניםביןאמוןחוסרקיים•

וביצועיםהתעשייהמצדגבוההנכונותקיימת,זאתעם•

עשייההמוכיחים

אחריותשלמתפשרותובלתימתקדמותגישותאימוץ•

,מוקפדיםניהולייםסטנדרטיםעלשמירהתוך,תאגידית

יותרטוביםוחברהכלכלה,סביבהקיוםתוך,לעסקיםיועילו



תודה רבה

:לפרטים נוספים
nirk@industry.org.il

03-5198865
050-7478805

mailto:nirk@industry.org.il

