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 אשכול תעשיות ורישוי עסקים

 
 5252מאי,  52

 ב' סיון, תש"פ
 
 

 
 מטעם המשרד להגנת הסביבה כלליות ות הנחי

 0202ספטמבר  –מאי שיונות לתקופה ילמחזיקי היתרים ור
 

 02.2.0202את מסמך ההנחיות למחזיקי היתרים ורישיונות מיום  מעדכןמסמך זה 
  של השבתת המשק באופן מלא או חלקי לתקופה

 

 

לאורך כחודש וחצי הצטמצמו  מפרוץ מגפת הקורונה עברו שינויים משמעותיים על כלל המשק ומשרדי הממשלה. 

לבקשות לרישיונות והיתרים  ובהתאם צומצם המענהבאופן משמעותי,  במשרדי הממשלהקפי כח האדם יה

  וצומצם היקף הפיקוח.

. עם וכוח אדם משמעותיתת פעילות יתה הפחתיהבחלק מהמפעלים הסביבה ערים לכך ש גורמי המשרד להגנת

 חלק מהמפעלים הגבירו את פעילותם על מנת לספק את צרכי המשק שגברו בתחומים מסוימים. ,זאת

מסמך הנחיות למחזיקי היתרים ורישיונות ובו  02.2.5252ביום המשרד על מנת לתת מענה לתקופת המשבר, הפיץ 

רטו העקרונות שהנחו את המשרד בתקופת החירום. ההנחיות הוכנו על בסיס הנחת עבודה לפיה תקופת פו

 .0.0.5252החירום תימשך עד ליום 

ואנו נערכים לעבודה ב"שגרת קורונה" תוך הערכות  ,החלה חזרה הדרגתית של העובדים 2.2.5252החל מיום 

מפרט את השינויים  מסמך הנחיות זה  החל מספטמבר.למצב אפשרי לפיו תתרחש התפרצות נוספת של המגפה 

בהיר את העקרונות המנחים את המשרד במהלך חמשת הוא מ, ו)המצ"ב( מסמך ההנחיות הקודםביחס ל

 החודשים הקרובים.

 

 הבהרות ומידע כללי .א

 :זובתקופה  אנו פועליםעקרונות לפיהם  שלושה .0

 המשך מתן הגנה ראויה לסביבה -

 צרכים כלכליים של המפוקחים במצב המשברהתחשבות בצרכי המשק  ו -

 רוקרטיהומתן שרות יעיל יותר לכלל המפוקחים תוך האצת תהליכים של טיוב בי -

 -)להלן  5252–תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש()הארכת תוקף ודחיית מועדים(, התש"ף .5

 02.2.5252 – 02.2.5252קבעו כי אישורים רגולטורים שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין  התקש"ח(

תוקף התקנות הסתיים  (.בתקש"ח כהגדרתה –)תקופת הדחיה מעבר למועד המקורי יוארכו בחודשיים 

 וחידוש רישיונות והיתרים יתבצע על פי המועדים הקבועים בהם ובתקש"ח. 

המשרד מבצע בחינה מקיפה של היקפי הרישיונות וההיתרים אשר יידרש לחדשם לפי הנתונים הרשומים  .2

  ערכות המשרד ולאור התקש"ח, בשאיפה לתת מענה ממוקד ויעיל לחידוש כלל הבקשות.במ
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מועד הדיווח שנדחה על פי ההנחיה הקודמת יעמוד  -דיווח למרשם הפליטות וההעברות לסביבה )מפל"ס( .4

 . 20.2.5252בעינו. יש להקפיד ולדווח עד ליום 

ת הביקורים והסיורים שייערכו במפעלים בתקופה ממאי עד ספטמבר יגביר המשרד א -פעולות פיקוח .2

ככל הניתן, לרבות במפעלים העתידים לחדש רישיונות החל מספטמבר וקיים חשש לא ניתן יהיה לבצע 

 סיורים באותה תקופה.

, ככלל, דרישות שנקבעו באופן מחייב בהוראות ובתנאים הן שרירות וקיימות - בקשות לשינויים ודחיות .6

יוכן נוהל  שינוי,במטרה לתת מענה מהיר ויעיל לבקשות  אלא אם ניתנה החלטה לבטלן או לדחותן.

שיטופלו ברמת המטה ובקשות אחרות שיטופלו  עשה אבחנה בין בקשות מהותיותעבודה לפיו ת

 מחוזות.ב

ם ער למצב הכללי במשק ולקשיים הכלכליים בפניהם עומדיהמשרד  – דרישות רגולטוריות חדשות .0

הערכה מחודשת לגבי הטמעת דרישות רגולטוריות חדשות בוצעה  לאחר החזרה לשגרהעסקים רבים. 

, שחלקן נדחו 5252שהיו מיועדות להטמעה במסגרת היתרים ורישיונות לפי תכנית העבודה לשנת 

 תכנית העבודהתעודכן , הבדיקההשלמת לאחר . בתקופת המשבר כפי שצוין במסמך ההנחיות הקודם

  .מהנושאים יוטמעו הדרישות בהתאם למידת הסיכון ובחלק

בנוסף לאמור לעיל, בכוונתנו לפעול להאצת תהליכי טיוב ביורוקרטיה והקדמת תהליכי דיגיטציה לצורך  .2

 שיפור השירות, בכפוף למשאבים.

 0992 –היתר רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  .ב

לפני חידוש ככלל,  .כבשגרהיטופלו  –שינויים בהיתר רעלים חידוש היתרים וביצוע מתן היתרים חדשים, 

  היתר או ביצוע שינוי מהותי יערך סיור.

  0222 –היתר פליטה מכוח חוק אוויר נקי, תשס"ח  .ג

, ניתנה דחייה במועדים לביצוע דיגום תקופתי בהתאם להנחיות הקודמות –יישום תנאי היתר הפליטה  .0

דוחות תקופתיים שגרתיים. יש להקפיד ולהשלים את ביצוע  לפי תנאי היתר הפליטה, וכן בהגשת

עד  ניתנה ארכה נוספת דוח שנתי לעניין הגשתהדרישות על פי המועד שצוין בהנחיות קודמות. 

20.2.0202. 

 רישיון עסק עם תנאים מטעם נותן האישור במשרד להגנת הסביבה .ד

ניתן פי שיקול דעתו של נותן האישור,  ככלל טרם חידוש רישיון יבוצע סיור בעסק. במידת הצורך ועל .0

 .יהיה לבצע סיור באמצעים טכנולוגיים לפיקוח מרחוק, בשיתוף נציג העסק

כי לא נמצאו ליקויים  ובכפוף לבדיקה פרטניתככלל,  –לעסקים עם מפרט אחיד ולמפעלי בטון ואספלט  .5

 .כנייםלפי התנאים העדלמלוא התקופה חידוש הרישיון לר ושיא יינתן, משמעותיים

במקרים בהם לא נמצאו ליקויים משמעותיים ובכפוף לבדיקה ככלל,  -לעסקים ללא מפרט אחיד  .2

במטרה לאפשר  מתן היתר זמני לשנה ללא שינוי בתנאים הקיימים ברישיוןלר ושיא פרטנית, יינתן

 לאחר תום השנה יעודכנו התנאים על פי הצורך. .למפעלים לחזור לפעילות שגרתית מלאה 


