 11ינואר8112 ,
כ"ד טבת ,תשע"ח
סיכום ישיבת ועדת אוויר עם ד"ר צור גלין 71.07.7102 -
משתתפים :יו"ר הועדה – עמית מרמור (נשר) ,יוסי גולדשטיין (אדמה) ,ישראל אושר (רדימיקס) ,קובי
כגן (אבן וסיד) ,קובי מסטיי (טמפו) ,דב באסל (תנובה) ,עדי מליק (תעש מערכות) ,רוית יניב זיסהולף
(תעש מערכות) ,אנה מיאסקיבקר (החברה לשירותי איכות הסביבה) ,עינב סמיאלוף (החברה לשירותי
איכות הסביבה) ,נמרוד אוטיץ (בז"ן) ,גרגורי קומסקי (אקוסול) ,מירב אביגדור (שר יעוץ והדרכה),
אריק סמל (מכון האנרגיה) ,קרן וייס (הרצוג פוקס נאמן) ,עו"ד שלו בראנץ (עמית פולק מטלון).
התאחדות התעשיינים :ניר קנטור ,אסנת אביטל ,רותם גולן
המשרד להגנת הסביבה :צור גלין ,גיא לסט
לאחר סבב הצגת המשתתפים פתח ד"ר עמית מרמור ,יו"ר הוועדה ,בדברי ברכה על השתתפותו של ד"ר
צור גלין בישיבת הוועדה וחשיבות השיח בין המשרד לתעשייה ,וכן העלה נושאים חשובים שישמח לקבל
עליהם התייחסות :סבב נוסף לעדכון היתרי פליטה לאוויר ,נוהל דיגום ארובות ,הסמכת  ISOלתחנות
ניטור אוויר.

היתרי פליטה:
 .1ד"ר צור גלין :המשרד להגנת הסביבה יחל בקרוב סבב שני עם מפעלי המתכת .זהו הסקטור שקיבל
את הדרישות המחמירות ביותר ,בשל קביעת " BATמיטבי" כלשונו .המשרד שינה גישה .עדיין
יידרשו להתחיל מה  BATהמחמיר ביותר ,אבל המשרד פתוח לקבלת הסתייגויות .לדעתו ,שאר
הסקטורים כבר קיבלו דרישות  BATמקלות יותר .לגבי מסמכי הבקשה – המשרד הוריד נפח גדול
מהטפסים ,בחלק מהטפסים בכ.01%-01%
 .8אגרות :המשרד תומך בהפחתת האגרות ,מדובר בצורך בשינוי חקיקה ,ולא בטוח שנקבל תמיכה
מהאוצר ,כך שהתהליך ארוך.
 .3ניר קנטור :מצר על כך שאין קשב לטענות התעשייה .לדוגמא ,בעת קביעת האגרות העירה
ההתאחדות על העיוותים הנמצאים במנגנון קביעת האגרות ,אולם בחרו להתעלם מכך וכעת מבינים
שזו הייתה טעות.
צור :לדעתי כן יש הקשבה ,צריך להפריד בין תהליכים שבאחריות האגף או המשרד ,רק לאחרונה
השהנו מספר הנחיות בנושא בדיקות הארובות לבקשת ההתאחדות.
 .4ערכי איכות אוויר :ערכי הבנזן התבססו בין היתר על נתונים שהתקבלו מהמפעלים והצביעו שאין
בעיית פליטות בנזן גם ממפעלים שעוסקים בבנזן .בדיעבד ,גילנו שמפעלים הכניסו לבקשות להיתרי
פליטה נתונים לא נכונים.
מרמור :יש כאן שאלה עקרונית – מדוע צריך להחמיר על הקיים בחו"ל?

צור :הערך של  5מק"ג/מ"ק לקוח מה( EEA-הערך סביבה השנתי הקודם ,א"א) .עבדנו בתאום עם
משרד הבריאות לקביעת ערכי יעד ,ומול הנתונים שקיבלנו מהמקורות לקביעת יכולת היישום.
מרמור :בצורה זו אתם מונעים פיתוח עתידי .בעיה נוספת היא ההסתמכות על מודל שגם נותן
לפעמים סטייה .ובנוסף ישנם הרכזים במחוזות שמחמירים עם המפעלים.
צור :אנחנו לא יכולים לקבוע ערך לפי צופה פני עתיד .לגבי המחוזות – יש הטרוגניות ,יש מקלים
ויש מחמירים .בשביל זה יש אגף ורא"ג ומעליו סמנכ"לית ,את רובכם אני מכיר בגלל שאתם לא
מתביישים לפנות אלי.
 .5נמרוד אוטיץ :יש לפרסם חוזר מנכ"ל שיקבע כיצד בוחרים  .BATיש להפריד בין הדרישות
ממתקנים קיימים לחדשים .מהחדשים ניתן לדרוש  BATמיטבי.
גיא לסט :יש לנו שיקולים .גם במקרה של מפעלים קיימים ,אם יש חשש לחריגה או מזהמים מסוכנים
יותר (מסרטנים) נדרוש את הטווח הנמוך יותר .המפעל מציג במסמך איך הוא עומד בטווח ,ולמשרד
יש מסמך שמבהיר איך המשרד מתייחס למידע ובוחר ערך .ההנחיות אומרות להשוות לערך המחמיר
ביותר.
עו"ד בראנץ :ואם הייתה טעות של המפעל ,מה אז?
צור :קיימים מקרים בהם המשרד פתח היתרים כשהתיקון לטובת המפעל ,אם הייתה טעות של
המשרד בקביעת ערכים או במקרים בהם ביקש במפעל בחינה מחודשת והיא נמצאה מוצדקת .אנחנו
לא מעוניינים לפתוח היתר על מנת להחמיר אלא בנסיבות מיוחדות.
 .0יוסי גולדשטיין :זו בעיה שלא ניתן לעדכן שינויים תכופים בעסק .התעשייה לא יכולה לחכות 0
חודשים.
גיא לסט :אנחנו עובדים על נוהל לעדכון על שינוי שאינו מהותי ,בתקווה שיקל .אבל צריך לקחת
בחשבון שלפעמים מה שלמפעל נראה כלא מהותי בעבורנו הוא דורש בחינה נוספת.
יוסי גולדשטיין :צריך לשקול מנגנון של בדיקת כל השינויים אחת לתקופה ולא כל שינוי.
צור :אני מוכן לקבל הצעה לבחינה ,אבל לא נתפשר על כך ששינוים ירשמו בהיתר.

דיגום ארובות:
הועלתה הבעיה בדרישות המשרד לנושא הבטיחות.
צור :נבצע חשיבה פנימית נוספת האם הרשאת עבודה מספקת .מטרת הנוהל היא בראש וראשונה לוודא
דיגום תקין ,בין השאר לטובת תיקוף בבית משפט .נושא הבטיחות הוא להבטחת שלום העוסקים במלאכה
(שדוגמים לא יפלו דרך גג אסבסט ולא ישפך אליהם קיטור) בנושא רשימת ציוד – נקבע רשימת ציוד
בסיסית ואם למפעל יש דרישות נוספות עליו לציין זאת בתוכנית הניטור מראש.

לגבי מרפסות ארעיות – הנושא בבדיקה ,אם וכאשר יאושר אנחנו נדרוש שהציוד הארעי יהיה זמין
בהגעת הדיגום.
סוכם :ההתאחדות תעביר הצעה לרשימת ציוד בסיסית.

הסמכת  ISOלתחנות ניטור:
עמית מרמור :הדרישה של המשרד להסמכת  ISOלמפעל המחזיק פחות מ  3-תחנות ניטור אינה סבירה
ויש לחזור למתווה שהוסכם עליו בעבר .ייתכן וכדאי להקים מערך ארצי ,בטיפול ממשלתי ,תוך תשלום
אגרה מצד המפעל.
צור :אנחנו נצטרך לשבת למצוא פתרון .יש פגישה מתוכננת בנושא עם הרשות להסמכת מעבדות.

רשמה :אסנת אביטל

