
 

 

   ה׳תשפ״ב  בחשוון כ״א
 2021 אוקטובר 27

 

 לכבוד 

 ח"כ אלון טל 

 

בעניין "היתרים סביבתיים   12.8.2021כ אלון טל מיום "של ח 372מס' מענה לשאילתה הנדון: 
 מצב נוכחי וצפוי"

 
 חבר הכנסת אלון טל שאל את השרה להגנת הסביבה 

 (:2021באוגוסט   12) ביום ד' באלול התשפ"א 

 

על מנת ללמוד ולהבין את ההיתרים הסביבתיים שבסמכות המשרד, ואת אלו שהוצעו במסגרת  

 חוק ההסדרים. 

 

 רצוני לשאול: 

 כמה היתרים יש כיום מכל סוג, וכמה היתרים יהיו לאחר החלת "היתר סביבתי משולב"? .1

 יותר ובכמה לא? בכמה היתרים כיום הדרישות הסביבתיות הן המתקדמות ב .2

בכמה היתרים משולבים יישארו פערים בין הדרישות הסביבתיות המופיעות בהם בכל  .3

 ?BATהתחומים ובין עמידה בתנאי 

 

 מענה:

כפי שציינת המשרד להגנת הסביבה מקדם בימים אלו רפורמה מקיפה ברישוי והפיקוח הסביבתי  

לקצר זמני מענה   בתיים להיתר משולב,לתעשייה. הרפורמה נועדה לאחד את עיקר ההיתרים הסבי

לפניות התעשייה ולהגדיל וודאות רגולטורית למפוקחים, תוך עמידה בסטנדרטיים סביבתיים של 

 . OECD -האיחוד האירופי והמלצות ארגון ה

להיום   ו הנכון  עסקים  הרישיונות  של  פרטנית  סביבתית  לאסדרה  המשמשים  המרכזיים  היתרים 

 :הם כדלהלן ומפעלים

 לפי חוק אוויר נקי; לאווירהיתר פליטה  .1

 לפי חוק חומרים מסוכנים; לעיסוק בחומרים מסוכנים  רעליםהיתר  .2

 לפי חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים;  ליםהיתר הזרמה  .3

לפי חוק רישוי עסקים, במסגרתו מוסדרות כלל המדיות וההיבטים    לרישיון עסק אישור   .4

 הסביבתיים, או כלל המדיות וההיבטים הנותרים שלא הוסדרו בסמכות אחרת.  

 



 

 

הסביבה קבעה כי החוקים    להגנת  במשרד  הרגולציה  הליכי  שעניינה ייעול   223החלטת הממשלה מס'  

  האירופאית   הרגולציה  ושתתו על עקרונותשיונות וההיתרים יתוקנו כך שיישמתוקפם ניתנים הר 

 Industrial Emissions Directive""   -  לדירקטיבה  בהתאם   פרטני   אינטגרטיבי   רישוי  ובכללם

(IED) הבאים  ועל בסיס העקרונות:   

פעילותו של מבקש היתר לפי כל אחד מהחוקים תהיה מוסדרת באמצעות היתר אחד, כפי שיפורט  

 להלן:  

יכלול גם את כל התנאים הנדרשים ממבקש ההיתר    -לאוויר לפי חוק אוויר נקי    היתר פליטה (1)

מכוח חוק החומרים המסוכנים וכל התנאים שהמשרד להגנת הסביבה רשאי לקבוע ברישיון  

 עסק על פי כל דין. 

, אשר לא נדרש להיתר  Bודרגה    Aהניתן לעסק דרגה  לפי חוק חומרים מסוכנים  היתר רעלים   (2)

נת הסביבה רשאי לקבוע ברישיון העסק על  יכלול גם את כל התנאים שהמשרד להג  -   פליטה 

 פי כל דין. 

, יוסדר באמצעות רישיון העסק או באמצעות  Cהעיסוק בחומרים מסוכנים לעסק בדרגה  

   תקנות.

רישיון עסק לעסקים שאינם מוסדרים באמצעות היתר פליטה או היתר רעלים יכלול את   (3)

 כלל ההיבטים הסביבתיים כפי שנעשה היום.  

(4)  ( ( לא יידרש לקבלת היתר רעלים, וכן לא  1למען הסר ספק, בעל היתר פליטה לפי פסקה 

( לפי פסקה  רעלים  היתר  לבעל  ברישיון העסק;  תנאים סביבתיים  לו  יקבעו  (  2יקבעו  לא 

 תנאים סביבתיים ברישיון העסק.  

ניתן היתר פליטה או היתר רעלים יראו את מתן ההיתר כאישור המשרד למתן רישיון עסק   (5)

 ואת תנאי ההיתר כתנאים ברישיון העסק.  

הזרמה לים  באופן שיאפשר מתן ההיתר  חוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים יתוקן   (6)

רעלים או היתר פליטה, במטרה לבצע   היתררישיון עסק, לאותם מועדים כמו מועד שניתן  ב

 הליך אחוד ואינטגרטיבי. 

 

הצפויים   והשינויים  ובמענה לשאלותייך, הטבלה שלהלן מרכזת את המצב הקיים  לכך,  בהתאם 

 רישיונות שמעניק המשרד:בו  םבהיתרי

  



 

 

פוטנציאל  
)דרגה(  

השפעה  
 סביבתי 

 מס היתרים 

רישיונות   מס' היתרים/
הכוללים דרישות  

מתקדמות לפי סטנדרט  
  אירופי

 כיום
 

היתרי   /  ]היתרי רעלים
ניתנים רק    פליטה לאוויר

  - למדיה סביבתית אחת
 / אוויר.   רים מסוכניםחומ

רישיון עסק ניתן לכלל  
המדיות או  הסביבתיות  

 הנותרות[ 

רישיונות   מס' היתרים/
שיכללו דרישות מתקדמות  

בעת   לפי סטנדרט אירופי
 י משולב רישו

 
]היתרים יהיו אינטגרטיביים 

  ותלכלל המדיות הסביבתי
, אוויר,  רים מסוכנים)חומ

 שפכים וכו'(   

ברישוי  כיום
 משולב

 היתרי רעלים לפי חוק חומרים מסוכנים
  - ו    Aמפעלי  

B    פוטנציאל
השפעה בינוני  

 גבוה  -
 

1000   –  
1500 

חומ רים רק 
 מסוכנים

1000 –  1500   
  המדיות לכלל  

 הסביבתיות

 עשרות בודדות  
 רים מסוכנים חומבנושא 

( בכלל (  1500  –  1000כולם  
   הסביבתיות המדיות

  Cמפעלי  
פוטנציאל  

 השפעה נמוך 

3000   –  
3600 

יועברו  
לאסדרה  

באמצעות  
רישיון  /תקנות

 עסק 

עומדים באמצעות   חלקם 
דרישות אחידות או  

 בהיתרים סקטוריאליות 

כולם באמצעות דרישות  
אחידות או סקטוריאליות  

 או ברישיונות עסק  בתקנות

 היתרי פליטה לאוויר לפי חוק אוויר נקי 
  Aמפעלי  
פוטנציאל  

 השפעה  גבוה 
 

בכל המדיות  כולם  רק באוויר כולם  180 180
 הסביבתיות

 רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים שהמשרד הוא נותן האישור 
  Aמפעלי  
פוטנציאל  

 השפעה גבוה 

 400  -  350  -כ
מדיות   לגבי 

שאינן  
מוסדרות  

בהיתר  
או   רעלים 

היתר  
 פליטה 

 בודדים 
כולם   )כמעט 
יוסדרו בהיתר  

היתר  רעלים /  
אוויר  פליטה ל

 ( יםמשולב

שעומדים   בודדים 
המתקדמות   בדרישות 

 בכלל המדיות. 
עשרות שעומדים  

בדרישות מתקדמות לגבי  
מדיות מסוימות )לדוגמא  

או   יר ולא שפכיםאוו
 ( הפוך

בכל המדיות  כולם 
 הסביבתיות

 

  Bמפעלי  
פוטנציאל  

השפעה  
 ביינוני  

 

כמה אלפים  
 בודדים 

אלפים   כמה 
)פחות  

העסקים  
שיוסדרו  

רעלים   בהיתר 
/אוויר    /

 משולב 

חלקם עומדים בדרישות  
מתקדמות במדיות  

 . מסוימות

יאותרו עסקים בעדיפות להם 
יזומים יערכו תהליכי חידוש  

 לפי דרישות מתקדמות. 
לפי   יוסדרו  העסקים  שאר 
בעת  מתקדמות  דרישות 
תהליכי   הרישיון,  חידוש 
החידוש לכלל המפעלים ייקח 

 שנים רבות 
   Cמפעלי  
פוטנציאל  

השפעה  
 מקומי 

חלקם עומדים בדרישות   כמה אלפים  כמה אלפים 
 מתקדמות  

סקטורים   יאותרו ויתועדפו
בעלי פוטנציאל השפעה יותר 

משמעותי ועבורם יעודכנו  
מפרטים אחידים לעמידה  

 בדרישות מתקדמות. 
 



 

 

          

 בברכה, 

  השרה להגנת הסביבה,

 תמר זנדברג      

 

 


