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עדכון לקוחות
המשרד להגנת הסביבה משיק מסלול אישור

לטכנולוגיות חדשניות להפחתת מזהמים

 
לקוחות וידידים יקרים,

 
אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל הליך טיפול

 
במתקן חלוץ (פיילוט) לטכניקת סביבה חדשנית הטעון רישוי סביבתי: קישור לנוהל.

 
 

חלוץ מתקני  של  סביבתי  לרישוי  לבקשות  ליווי  לתהליך  מתווה  קובע  שפורסם  הנוהל 
לבחינת טכניקות סביבה חדשניות במעבר משלב בדיקות ההתכנות במעבדה לפיילוט בקנה
מידה תעשייתי, על ידי נציג תחום טיפול משולב בתעשיות במשרד להגנת הסביבה. כמו כן,
נועד הנוהל להנחות את נותני האישור במשרד להגנת הסביבה במתן אישורים, היתרים

 
ותנאים למתקנים אלה.

 
 

רמה חלוץ לטכניקות חדשניות שעשויות לאפשר  ומפעלים המבקשים להתקין מתקני  יזמים 
,(BAT) שוות ערך או גבוהה יותר של הגנה על הסביבה מאשר הטכניקות המיטביות הזמינות
היתרי רעלים,  היתרי  כגון  סביבתיים  והיתרים  רישיונות  בקבלת  בקשיים  להיתקל  עשויים 
לביצועים בנוגע  הוודאות  חוסר  רקע  על  זאת,  עסק.  ברישיון  סביבתיים  ותנאים  פליטה 

 
הסביבתיים של המתקנים.

 
 

תהליך הליווי נועד להקל על החסמים הרגולטוריים העומדים בפניהם ונמצאים בתחומי
הסמכות של המשרד להגנת הסביבה, בהתאם למדיניות המשרד המבקשת לקדם חדשנות
סביבתיים בתעשייה ביצועים  שנועדו לשפר  טכניקות  והטמעה של  פיתוח  ולעודד  סביבתית 

 
היצרנית.

 
 

להלן עיקרי הנוהל:
יזמים של טכניקות סביבה חדשניות או בעלי מפעלים המעוניינים לקדם במפעלם מתקן  .1
חלוץ, ונדרשים לקבלת אישורים ורישיונות מהמשרד להגנת הסביבה, רשאים להגיש בקשה
לליווי של תחום טיפול משולב בתעשיות. הבקשה תוגש בהתאם לטופס המצורף לנוהל
והסיכונים הסיכויים  ועל  שבה  והחדשנות  הטכניקה  מאפייני  על  מידע  היתר,  בין  ותכלול, 

הסביבתיים הצפויים מהשימוש בה.   
 

הליך ויקדם  המוצע  המתקן  בביצועי  הסיכונים  ולרמת  הטכניקה  למאפייני  יותאם  הליווי   .2
רישוי בראייה מתכללת ובשיתוף פעולה בין היזם, המחוז ונותני הרישוי הרלוונטיים במשרד
בתנאי אי ודאות לעניין הביצועים זאת באופן שיאפשר למתקן לפעול  להגנת הסביבה. 

הסביבתיים של הטכניקה, תחת בקרה הולמת.
 

הנחיות לגבש  במקרים ספציפיים אפשרות  לאוויר, תבחן  פליטה  היתרי  לעניין  לדוגמה,  כך 
מקוצרות להגשת בקשה ייעודית ולקצר את הליך הרישוי ככל שהדבר תלוי במשרד להגנת

הסביבה, בהתחשב בכך שמדובר בהיתר שניתן לזמן קצר ולמתקן בסדר גודל מוגבל.
 

לבחון היא  המתקן  שמטרת  בכך  בהתחשב  תתבצע  הזמנים  ומסגרת  הדרישות  קביעת   .3
ולתקף את הטכניקה לצורך שיווק מסחרי שלה, כלומר קביעת תנאים מקלים בהקשרים
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מסוימים לצד בקרה מוגברת. בהקשר זה, מודגש כי רישוי מתקן החלוץ אינו גורע מהחובה
להסדיר את פעילותו במעבר לשלב הקבע, בין אם באמצעות הליך חדש לבקשת רישיון ובין
כתלות הקבע  לשלב  מעבר  שיאפשרו  מדורגים  תנאים  של  מראש  קביעה  באמצעות  אם 

בביצועים הסביבתיים של הטכניקות המוטמעות.
 

 
אנו לרשותכם למידע וסיוע בנושא.

 
 

ייעוץ או  דעת  חוות  בבחינת  ואינה  החדש  הנוהל  עיקרי  את  להציג  נועדה  שלעיל  הסקירה 

 
משפטי.

 
 

 
בברכה,

 
צוות מחלקת איכות הסביבה

הרצוג פוקס נאמן

 
מידע שימושי

 
למידע נוסף על מחלקת איכות הסביבה ושינוי

 
אקלים, לחץ כאן.

 
למידע נוסף על מחלקת ייצור תעשייתי, לחץ כאן.

 
אנשי קשר

 

 
ד"ר רות דגן | שותפה

ראש מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים ומחלקת

 
ייצור תעשייתי 

 
טלפון: 03-6925960

 
daganr@hfn.co.il 

 

 
חן תירוש | שותפה

 
מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים 

 
טלפון: 03-6925960
he�rosh@hfn.co.il
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