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מנכ"ל
המשרד להגנת הסביבה
מר סמט הנכבד,
הנדון :בקשת התאחדות התעשיינים להתחשבות בנוהל חירום תחתיו התעשייה פועלת כרגע
משבר הקורונה אשר פוקד את העולם ומדיניות הממשלה לצמצום פעילות המשק הישראלי
מצריכים היערכות מחודשת של התעשייה הישראלית לעמידה באתגרים אלו ,תוך המשך אספקת
מוצרים ורציפות כלכלית נאותה.
אנו מבקשים את ההתחשבות והסיוע הדחוף של המשרד להגנת הסביבה ,על מנת לאפשר לתעשייה
להתמקד במשימות העיקריות והקריטיות להמשך תפקודה ,וזאת מבלי לפגוע כמובן באיכות
הסביבה באופן שוטף .לאור זאת ,אנו מבקשים שהמשרד להגנת הסביבה יפעל כלהלן:
 .1הארכה אוטומטית להיתרים קיימים :קיימים מפעלים רבים אשר נמצאים כעת לפני חידוש/שינוי של
ההיתרים ,ובכלל זה היתר פליטה ,היתר רעלים ,היתר הזרמה ,היתר הטלה ותנאים נוספים ברישיון
העסק .לכל אלה אנו מבקשים לקבל הארכה אוטומטית ,לתקופה קצובה שתתעדכן ככל שיימשך
המשבר כל עוד לא השתנו הנסיבות של פעילות המפעל.
 .2דחייה של דיווחים נדרשים מתוקף היתרי פליטה או מפל"ס.
 .3הימנעות מפיקוח יזום :לאור הצורך של עובדי המפעלים להתמקד בפעילות שוטפת תחת המגבלות
שחלות בתקופה מאתגרת זו ,אנו מבקשים מהמשרד להגנת הסביבה להימנע מצעדי פיקוח יזום
(ביקורות פתע) .יודגש כי הציפייה של ההתאחדות הינה שהחברות ימשיכו לפעול בהתאם לדרישות
החוק ,ואין אנו מבקשים הקלות בהקשר זה .עם זאת ,קיימת חשיבות רבה לאפשר לעובדי המפעלים
להתמקד בפעילותם השוטפת לשמירה על תקינות ובטיחות המתקנים.
 .4הקפאה של דרישות רגולטוריות חדשות :ישנם מספר נושאים רגולטורים הנמצאים על הפרק ,חלקם
בהליך היוועצות עם הציבור וחלקם בדיונים מתקדמים מול המשרד .אנו מבקשים לדחות בשלב זה את
התהליכים לקידום סוגיות אלו.
בנוסף ,אנו מבקשים לעצור בעת הזו את הדיונים והתהליכים שהמשרד מקדם ליישום הדרישות
החדשות ,ובכלל זה:
א .תנאים חדשים בהיתר רעלים בתחום הסייבר
ב .פיילוט לבחינת מדיניות ניהול סיכונים
ג .דרישה לחיבור גלאים על הגדר

אודה להתייחסותך בהקדם.
בברכה,
רובי גינל
העתקים :מר שי רינסקי ,מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
ד"ר אלי אברמוב ,יו"ר איגוד הכימיה ,פרמצבטיקה ואיכות הסביבה  ,התאחדות התעשיינים
מר ניצן משה ,יו"ר ועדת איכות הסביבה  ,התאחדות התעשיינים

