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ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי נוהל להסרת חסמים טיוטת הערות ל הנדון:
 סביבתי

 
( להערות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה )להלן: טיוטת הנוהלהנוהל שבנדון )להלן: טיוטת בהמשך לפרסום 

 כדלקמן: םלפנות אליכ ותמתכבד, הרינו 19.11.2020( ביום המשרד
 

מחזיקים ברישיונות ו הכפופים לרגולציה ומדיניות המשרד ,משרדנו מייצג שורה של עסקים ומפעלי תעשייה .1
נבקש להביא בפניכם את . יכולה להיות רלבנטית טיוטת הנוהלותו, אשר להם שבסמכ והיתרים סביבתיים

 .במסגרת זו המבוססת על ניסיוננו המעשיביחס לטיוטה, עמדתנו 
 

עלות סביבתית וצמצום השפעות בראשית הדברים, נבקש לברך את המשרד על קידום יוזמות של התיי .2
כידוע, במדינות האיחוד האירופי קיימת עדיפות ברורה להתנהלות סביבתיות על דרך של הפחתה במקור. 

סביבתית על דרך של פתרונות "מעלה צינור", דוגמת התייעלות והפחתה במקור, על פני פתרונות של "קצה 
השקעה  יםדורשגם יחד עם זאת, פתרונות אלה  .יםברורהסביבתיים הכלכליים והיתרונות צינור", נוכח ה

אמצעים ייחודיים למפעל ולא ברכישת בתכנון והתאמה של שכן מדובר בדרך כלל במשאבי זמן, תקציב וידע 
כי יש לחזק את התמריצים הרגולטוריים ליוזמות אלו ולהקל ככל האפשר  סבורותאנו נוכח כך, מוצרי מדף. 

 על מגבלות וחסמים. 
 

ויש בה לקדם את הנהוג בישראל ביחס היא אמנם יוזמה ברוכה, הנוהל  כי טיוטת סבורותבהיבט זה, אנו  .3
אולם המנגנון המוצע בה עדיין כולל ברירת המחדל. למדינות אירופה אשר בהן כאמור פתרונות מסוג זה הם 

על קידום ההתייעלות הלכה למעשה מחטיאים את מטרתו ומקשים בתוכו מספר חסמים וקשיים, אשר 
מהטיוטה נעוצים בעיקרם בכך שעולה הנכללים בטיוטת הנוהל חסמים וקשיים אלה וההפחתה במקור. 

התייחסות לתוכניות הפחתה במקור כאל תוכניות שניות במעלה, "סוג ב'", אשר יש להתייחס אליהן במשנה 
ובוודאי מחמירות ביחס לפתרונות  זהירות ולאשרן רק במידה והתוצאות הסביבתיות שלהן מחמירות ביותר

 של "קצה צינור".
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שמבוקש  -הרי שאין מקום לדרוש דווקא מתוכניות כאלו אולם אם מבקש המשרד לתמרץ תוכניות מסוג זה,  .4
ביחס לביצועים של תוכניות "רגילות" לעמידה בתקן סביבתי על ידי  מחמיריםביצועים  –כאמור לעודד 

ביחס לביצועים סביבתיים משני סוגי התוכניות ובוודאי  שוותיש להחיל דרישות פתרון "קצה צינור" סטנדרטי. 
שיש לשקול הקלות ביחס לביצועים סביבתיים, במידת האפשר. אין הכוונה כמובן להתפשר על ההגנה על 

 כי סבורותואנו הסביבה, אולם לצורך עידוד ותמרוץ יש מקום ליתר גמישות, שיקול דעת והקלות אפשריות, 
 כאן בקצרה. הדברים נעמוד עלאלה אינם באים לידי ביטוי מספק בטיוטת הנוהל. 

 
כנית ותכי אחד התנאים לאישור  טיוטת הנוהל קובע. ל.א4.4.2.2סעיף : BATתנאי לעמידה בערכי  .5

-של ה המחמירבטווח הערכים מסגרת יישום התוכנית הם ערכי הפליטה הצפויים בהוא שלהפחתה במקור 
BAT,ב. קובע כי תוכנית שתציג עמידה בטווח הערכים המקל של ה4.4.2.2סעיף  ; בדומה.-BAT  תאושר רק

קצה "פתרון על זו הצפויה ב תעלההכוללת הצפויה במסגרת התוכנית רמת הביצועיים הסביבתיים בתנאי ש
 ".צינור

 
כי הוראות אלו מחטיאות את המטרה להשגת יעדים סביבתיים באמצעות  סבורותלעיל, אנו כפי שציינו  .6

כי במסגרת מטרתה המוצהרת של טיוטת הנוהל להקל ולתמרץ על  סבורותהפחתה במקור והתייעלות. אנו 
ולא לדבוק במדיניות  BAT-יש לאפשר אימוץ טווח ערכים של ה התעשייה לאמץ הפחתה במקור והתייעלות,

חובה להציג תוצאות סביבתיות כוללות משופרות ב)או לחלופין,  BATוח המחמיר של של דרישת עמידה בטו
נזכיר כי בטיוטת חוק ההסדרים שהוצגה בקיץ, הוצע לתקן את  כתנאי לאימוץ ערך שאינו הטווח המחמיר(.

 אחת ככל ייחשבהחוק  לצורך BAT-ש כך 2008-"חתשס, נקי אוויר בחוק" זמינה מיטביתהגדרת "טכניקה 
, כלומר הנוהל אינו עומד בקנה אחד עם ביותר המחמירה הטכניקה רק ולא, BAT-ה בטווח מהטכניקות

  .BAT-מדיניות הממשלה לאימוץ תפיסה מרחיבה יותר של טווח ה
 

הנוהל יש שימוש במונחים עמומים לאורך כל טיוטת  :ים לאורך טיוטת הנוהלעמומומונחים אמות מידה  .7
הפתוחים לפרשנויות שונות, באופן המקשה על הבנתם. כך מוחמצת המטרה לקבוע תנאים ברורים ושקופים 
המאפשרים למפעלים להבין בקלות את התנאים לאישור תוכניות להתייעלות והפחתה במקור ובהתאמה 

 ליזום תוכניות כאלו. 
 

ישקול הקלה בערכי פליטה אם רמת הביצועים הסביבתיים תהיה י המשרד . כא4.4.2.3סעיף קובע כך למשל  .8
וכן מהו 'גרף העלייה'  טווח הזמנים המעיד על עקביותאותו מהו  הוגדר לאאולם  – "משופרת באופן עקבי"

כנית אשר לה השפעות ו. בנוסף, נכתב בנוהל שיכול כי תאושר גם תעקבי , אשר יעיד על שיפורהמתבקש
לא . שוב, (.א4.4.2.4)סעיף שליליות וזאת כאשר רמת הביצועים תהיה "משופרת משמעותית"סביבתיות 

 משמעותי. אשר יעיד על שיפור'גרף עלייה' מוגדר מהו אותו 
 

לחריגה מערכי  רומנהקובע כי נדרש שהפליטות לאחר יישום התוכנית לא תג 4.4.2.1לדוגמא נוספת, סעיף  .9
סביבה או ל"פגיעה משמעותית בסביבה", כאשר לא ברור מהי פגיעה "משמעותית" בסביבה; בדומה, סעיף 

 קובע כי תתאפשר הקלה בערכי פליטה כל עוד אין השפעות נלוות שליליות "משמעותיות".  4.4.2.3
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אמת התוכנית שהוא מבקש מונחים אלה הם כאמור עמומים וצפויים להקשות על מפעל לבחון את מידת הת .10
 לפיכך מוצע להבהירם ככל שניתן. להגיש לתנאי הנוהל.

 
בהתאם לסעיפים  כניותותשלטיוטת הנוהל קובע  4.4.2.6סעיף  :היסטוריית אי ציות של מפעלב תהתחשבו .11

השנים האחרונות ש"אינה  3-ביוגשו על ידי מפעלים בעלי היסטורית אי ציות לא יתקבלו, אם  4.3.2.3-5
 מאפשרת הקלה או חוסר ודאות כאמור בסעיפים הנ"ל". 

 
אי הציות של המפעל ובוודאי לא באופן בו הוא מנוסח בסעיף כי אין מקום להתחשב בקריטריון  סבורותאנו  .12

 לטיוטת הנוהל. 4.4.2.6
 

ראשית, נפוצים מאוד המקרים של מפעלים בעלי היסטוריית אי ציות, אשר אי הציות שלהם נובע מקשיים  .13
עלות משמעותית  –תפעוליים, טכנולוגיים, כספיים ואחרים לעמידה בתקני פליטה של "קצה צינור" )לדוגמא 

פחתה במקור. של מתקן טיפול בארובה(, אשר דווקא הם חותרים למציאת פתרונות של התייעלות וה
לעודד להתנסות ולהגיש דווקא מפעלים כאלה יכולים להוות "מאגר" פוטנציאלי של מפעלים אשר יש 

 תוכניות התייעלות והפחתה במקור, לדוגמא במסגרת הסדרה בהליך אכיפה מנהלי.  
 

, ונראה אות"שנית, נוסח הסעיף הוא עמום במובן זה שלא ברור כיצד אי הציות יכול למנוע "הקלה או חוסר וד .14
"פרס" בדמות ההקלה כ שנתפס מה אתממנו  מנועולכאילו מדובר בכוונה "להעניש" את המפעל המפר 

טווח -וארוכי עמוקים סביבתיים שיפוריםכלי מאפשר ליישום  להיות מטרתההאמורה. נזכיר כי טיוטת הנוהל 
נועדה להיות כלי אכיפה או ענישה. ככל  אינה היא. הסביבה איכות את לקדם מתוך וזאת תעשייה בתהליכי

יש בפניו את הכלים לעשות זאת. אין לערבב  –שהמשרד סבור כי אי ציות של מפעל מחייב נקיטת סנקציות 
שיקולים הנוגעים לקידום האסדרה של מנגנונים סביבתיים וכלכליים ברוכים של התייעלות  –מין שאינו במינו 

 והפחתה במקור, ושיקולי אכיפה. 
 

 .מוצע למחוק סעיף זה לפיכך .15
 

כי בנוסף לתנאים  מסוימיםטיוטת הנוהל קובעת במקרים  :היקף שיקול הדעת של גורם מקצועי בכיר .16
שקובע הנוהל, אישור תוכניות ההתייעלות וההפחתה במקור יהיה כפוף לאישורו של "גורם מקצועי בכיר" 

 הנושא(.  )המוגדר בטיוטת הנוהל כראש אגף או סמנכ"ל המופקדים על
 

לעיל, טיוטת הנוהל אמורה לקבוע תנאים ברורים  הסברנוכי אין מקום לקביעה כזו. כפי שגם  סבורותאנו  .17
לאישור תוכניות התייעלות והפחתה במקור, על מנת שמפעל יידע, טרם השקעת משאבים רבים, אם כלל 
משתלם לו לערוך תוכנית כזו ולבקש את אישור המשרד לה. תנאים ברורים כאלה הם אחד האמצעים 

 מפעלים לעריכת תוכניות מסוג זה.  להשגת מטרת טיוטת הנוהל, שהיא תמרוץ ועידוד
 

ברם, קביעה כי גם לאחר שהמפעל עמד על פניו בכל התנאים האחרים, עדיין נותר שיקול דעת רחב ועמום,  .18
צפויה לרפות את ידי המפעל  –ל"גורם המקצועי הבכיר" לדחות את התוכנית ללא כל קריטריונים מנחים, 
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מה גם, שהיעדר  .משרדכם של המנהלית הסמכות לגדר וץחיים חשש אף כי מדובר בכלל שהוא מוק מראש
 קריטריונים מנחים כאלה מקשה על בחינת סבירותה של החלטת הדחייה. 

 
כנית להתייעלות ולהגשת תלטיוטת הנוהל קובע כי תנאי סף  4.3.1סעיף  :הצהרה בחתימת המנכ"ל .19

, לפיה התוכנית המפעל הבבעלותכ"ל החברה אשר הצהרה בחתימת מנצירופה של הוא והפחתה במקור 
 לדרישה זו אין כל מקום. . מאושרת על ידו וכי ככל שהיא תאושר, בכוונת החברה ליישמה כמתוכנן

 
בדבר אימות עובדות  תצהירראשית, אין למיטב ידיעתנו אח ורע לחובת הגשת הצהרה מסוג זה. חובת הגשת  .20

שם  –ם, אך מדובר במאטריה שונה לחלוטין קיימת אמנם ביחס לבקשות להיתר פליטה או להיתר רעלי
כוונות , ואילו כאן נדרשת הצהרה על מנת לאמת לכאורה עובדותמדובר בתצהיר הנדרש כאמור לאמת 

 . חוקי. אין לכך בסיס ומדיניות
 

שנית, חובת הגשת הצהרה כזו מטילה נטל בירוקרטי מיותר, במיוחד בחברות גלובליות בהן ההנהלה  .21
חברות גלובליות או אף מקומיות אשר הן בעלות שבמה גם, הבכירה של החברה כלל אינה יושבת בישראל. 

ודאי לא בהיקפים באישור תוכניות מסוג זה )בואישית אינו מעורב כלל אתרים ועובדים רבים, מנכ"ל התאגיד 
 בדרך כלל ברמת המפעל עצמו. המאושרות  –של פיילוט( 

 
כנית, משמע כי שקד ומפעל אשר החליט להגיש תשלישית, יש בחובת הצהרה כזו מסר פוגעני כלפי המפעל.  .22

השקיע משאבי זמן, ידע וכסף בהגשתה ולכן ברור כי קיימת לאותו מפעל מידת רצינות ראויה ו עליה רבות
הרי עצם הגשת  –לפיכך, אין מקום עוד לדרוש ממנו הצהרה כי אכן הוא מתכוון ליישמה כנית. וומחויבות לת

ככל שהמפעל לא יהיה מחויב לתוכנית וכתוצאה מכך התוכנית מהווה אינדיקציה כי בכוונת המפעל ליישמה. 
לערבב נו לעיל, אין לדעתנו אימים. כפי שצייתיפר דין סביבתי כלשהו, עומדים למשרד כאמור כלי אכיפה מ

 בין שיקולי האסדרה הסביבתית ושיקולי האכיפה. 
 

כי מדובר במנגנון מבורך אשר טומן בחובו  סבורותועל היוזמה לפרסום טיוטת הנוהל  מברכותלסיכום, אנו  .23
סעיפים המהווים מטיוטת הנוהל להסיר מקום לעמדתנו משמעותית. מטעם זה יש  תרומה סביבתית וכלכלית

 ומחטיאים את מטרתו החשובה. חסמים
 

 נשמח להעלות את הדברים גם בעל פה. .24

 
 בכבוד רב,  

 
 

 ד"ר רות דגן         חן תירוש
 עורכת דין         דין-עורכת


