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 חוק רישוי סביבתי משולב

 
 טיוב רגולציה סביבתית לתעשייה ועסקים  

 כחלק מקידום צמיחה ירוקה

 



 גיבוש תכנית לאומית לצמיחה ירוקה

,  שותפים מהמגזר העסקי 600-כ

 הציבורי והמגזר השלישי
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 מומחים בשיחות פרטניות 50-כ

בעלי עניין לקחו חלק בפעילות  300-כ

 אתר האינטרנט



 תובנות
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 (אירופאית) מתקדמתקבלת רגולציה סביבתית 

הגברת ההגנה על הסביבה ובריאות הציבור 

 יישום טכנולוגיות מיטביות להפחתת זיהום(BAT) 

 רגולטוריחוסר וודאות 

אדמיניסטרטיבי מיותר נטל 

 בין ההיתריםאינטגרציה העדר 

 חדשנותחסם בפני יצירת 

 השלטון המקומיחלוקת עבודה עם חסרה 

 למידע לקויה הציבורנגישות 

 

 



2015יולי  -הערכות להפעלה  
 חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה 

9.2.2014מתוך מצגת של חברת דליה אנרגיות למשרד   

 ס"איש קשר בהגה נושא תקנה/ חוק

1 
 ס"חוממרכז -דרום מחוז חומרים מסוכנים חומרים מסוכנים חוק

2 
 קרינה מייננת   תקנות קרינה בלתי

אגף מניעת רעש וקרינה  

 (מטה)

 ערים אשקלון איגוד ניטור מזהמים חוק אויר נקי   3

4 
 עסקים רישוי רישוי עסקים  תקנות

מרכז רישוי   -מחוז דרום

 עסקים

 איגוד ערים אשקלון רעש (רעש)תקנות למניעת מפגעים  5

6 
 מרכז זיהום אויר -מחוז דרום פליטות (היתרי פליטה)תקנות אויר נקי 

 (  מניעת זיהום מים)המים  תקנות 7

 (חוות מכלי דלק)

דליפות   מניעת

 ממכלי סולר

אגף קרקעות מזוהמות  

 (מטה)

8 
 (  מים מניעת זיהום)תקנות המים 

 (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים)
 פינוי תמלחת

קרקעות   מרכז -מחוז דרום

 מזוהמות

 ?אחר ?אחר 9



 פברואר  

12 

חידוש היתר  
 לשנה

 13מאי  

שינוי  
בהיתר  
והוספת  
 דרישות

 

  13מרץ 

חידוש היתר  
 לשנה

 

ספטמבר  
12 

שינוי בהיתר  
הוספת  
 חומרים

 

   12יולי 

שינוי  
בהיתר  
הוספת  
 חומרים

 12מאי 

שינוי  
בהיתר  
הוספת  
 חומרים

ספטמבר  
13 

שינוי בהיתר  
והוספת  
 חומרים

 

אוקטובר  
13 

שינוי בהיתר  
והוספת  
 חומרים

 

 רעלים

 13מרץ  09יוני 

 הזרמה לים

  14מרץ 

 הגשת בקשה
 פליטה לאוויר

חידוש היתר לחמש  

 בתנאיםשנים 
סירוב לתיקון היתר והוספת   

 תנאים

 

 13אוקטובר   13אוקטובר 

אישור לקלוט  

 זרם פסולת

 10דצמבר  13אפריל 

הוספת תנאים לעניין הגשת 

 מסמכים

הוספת תנאים לעניין  

 דיווח
 ברישיוןתנאים 

 05מאי 

 13יוני 
אישור לקלוט   אישורי מנהל

 זרם פסולת
אישור לקלוט  

 זרם פסולת

אישור לפינוי  

 זרם פסולת

 13יוני 

 רישיון עסק

 (  דשנים וחומרים כימיים)דוגמת מפעל  –מצב נוכחי
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 ריבוי רגולטורים בתחומי הסביבה
 ז"בלוחוסר תיאום / סותרות/ דרישות תוספתיות
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מניעת 
אירועי  

 ס"חומ

 ר"פקע ה"כב
משרד 
 הכלכלה

מניעת 
זיהום  
 סביבתי

משרד 
התשתיות  
האנרגיה  
 והמים 

משרד 
 הבריאות

משרד 
 הפנים



 (B)בינוניים 
2,500 

 (C)קטנים 
10,000   

 (  A)גדולים 

250 

 פיקוח חסר על מפגעים סביבתיים
 חלוקת עבודה עם השלטון המקומי -פתרון מוצע 
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 לא מפוקחים מפוקחים



הדירקטיבה האירופית  פ "סטנדרטים ע 

 בריאות הציבור  ו הסביבהשמירה על 

הרישויהליכי  איחוד 

 ברורים ומחייביםזמנים לוחות 

 ישראליתטכנולוגית חדשנות ליישום מנגנון 

עם מערכות רגולציה משיקות תיאום 

 השירותשיפור one stop shop 

שקיפות 

 8 

 המהלךעקרונות 



 הערכות ליישום
 Twining)פרויקט )

יורו מליון 1האיחוד האירופי : מימון 

וחציבמשך שנה משרד הסביבה של גרמניה : ביצוע 

בניית יכולות: 

רישוי סביבתי משולב 

פיקוח סביבתי משולב 

מידע סביבתי לציבור על פליטות והעברות מתעשייה 
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http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://twinning.com.ua/images/stories/twinning/News/twinning-logo.jpg&imgrefurl=http://twinning.com.ua/index.php?lang=english&h=709&w=709&sz=153&tbnid=cTUyYzJ6c8oD5M:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__3lAgDmabW2cnUUqWLHaZA7xznLo=&docid=2XCezSR7XY0_SM&sa=X&ei=qOuAUeaBBMLI0AWh8IHQCA&ved=0CGEQ9QEwBw&dur=577


 אבני דרך להמשך

 31.12.14עד תזכיר חוק 

 (חודשים 3)משרד האוצר עם משאבים בחינת תוספת 

 המקומי  עבודת מטה עם משרד הפנים בנוגע לשלטון

 (  חודשים 5)

 (חודשים 5)נוספים רגולטורים עם הסדרת ממשקים 

  צוותי עבודה לגיבוש החוק 

מ  "ל משרד רוה"צוות מעקב בראשות מנכ 
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