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 רקע כללי  1

, התחיבה מדינת ישראל ליישם את עקרונות האסדרה הסביבתית OECD-עם צירופה לארגון ה

)להלן משרד להגנת הסביבה המיושמת בבהתאם לכך ובהתאם למדיניות  1המשולבת.

טיוב הרגולציה בנושא " 6.4.2014מיום  1546מס' בהחלטתה ממשלה ה  החליטה"המשרד"(, 

לפעול לשם טיוב הרגולציה וצמיחה ירוקה באמצעות   2"רישוי סביבתי משולב -הסביבתית 

רישוי הסביבתי המשולב בהתאם למתכונת האסדרה הסביבתית האירופית, לרבות  קידום חוק 

 Industrial)מהתעשייה לסביבה  פליטות הסדרת שעניינה  EU/2010/75דירקטיבה

Emissions Directive – "IED")3 .ועל בסיס מעטפת סמכויות האסדרה והאכיפה הקיימות , 

תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, פורסם  2015בהתאם להחלטת הממשלה, בחודש ספטמבר 

 .4)"תזכיר החוק" ו"החוק המוצע"( 2015-תשע"ה

אומצת בת מספר מלווה עבודת מטה מ החוק סדרה המשולבת והכנת תזכיר אקידום האת 

. בין היתר, שנים, אשר כוללת הליכי היוועצות מקיפים בנושאים שונים )כפי שיפורט בהמשך(

שמבצע המתמקדת בנושא הנטל הבירוקרטי הכרוך בפעילויות הרישוי עבודה מתבצעת 

  המשרד.

הליכי ההיוועצות עם בעלי העניין והתובנות שעלו גולטור, ציג את פעילות הרמסמך זה מ

במסגרת הליך הערכת המשרד לגבי הפחתת הנטל הבירוקרטי ואת  במסגרת שיח זה,

 .החקיקה

 

 פעילות הרגולטור  2

הגנה על הסביבה ושמירה על משאבי טבע מפני השפעות מזיקות חשובים לבריאות, לאיכות 

בעלות השפעות חוקים ותקנות, כי פעילויות רב של החיים ולכלכלה. המחוקק קבע, במספר 

, והטיל על המשרד ים, אישורים ורישיונות מגורמי המשרדהיתר סביבתיות מחויבות בקבלת

 לפקח על ציות ולאכוף הגנה ראויה על הסביבה.

                                                           

לגבי  הארגון המלצת את לקיים ישראל מדינת חייבההת OECD-ההסכם בין מדינת ישראל לבין ארגון הבמסגרת  1

 Recommendation of the Council on Integrated Pollution Prevention and - גישה אינטגרטיבית לזיהום

Control [C(90)164] . 

2
 -זמינה באתר משרד ראש הממשלה ההחלטה  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1546.aspx  

3
 http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm 
4
, זמין באתר המשרד להגנת הסביבה: 2015-תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, תשע"ה 

-http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/businesslicensingindustry/intmanagement/documents/memo
w.pdfla-regulation-environmental-integrated  

 

http://www.oecd.org/israel/45589058.pdf
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=39&InstrumentPID=36&Lang=en&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=39&InstrumentPID=36&Lang=en&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=39&InstrumentPID=36&Lang=en&Book=False
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1546.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1546.aspx
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/businesslicensingindustry/intmanagement/documents/memo-integrated-environmental-regulation-law.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/businesslicensingindustry/intmanagement/documents/memo-integrated-environmental-regulation-law.pdf
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האסדרה הקיימת של פעילויות תעשייה ויצור על ידי המשרד מפוצלת היום בין הליכי מתן 

הניתנים ים ונפרדים. באופן שגור, מפעל נזקק למספר היתרים ואישורים היתרים ואישורים שונ

. הליכים אלו לתקופות זמן שונות ועל ידי יחידות שונות במטה המשרד ובמחוזותיו

 .מלא ביניהםתיאום  מתאפשר  איחוד או, מבלי שמבוצעים במסגרות נפרדות

 בין ההיתרים הניתנים באופן בלתי אחוד ניתן למנות:

 להלן: "חוק אוויר נקי"(, מחייב  2008 –חוק אוויר נקי, התשס"ח  - ליטה לאווירהיתר פ(

מפעלים שהשפעתם על איכות האוויר משמעותית בהיתר פליטה לאוויר. ההיתרים ניתנים 

 לשבע שנים על ידי אגף איכות אוויר במטה המשרד. 

 התשכ"ח חוק רישוי עסקים– אישור המשרד לרישיון העסק והצבת תנאים ברישיון ,– 

 ים, קובע2013-, תשע"גצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(ו)"חוק רישוי עסקים"(,  1968

חלק איכות הסביבה מותנה ב פוטנציאל לפגיעה שהם בעליכי רישוי העסק של עסקים 

 שיציבבתנאים בכל המקרים אישור "נותן האישור" מהמשרד להגנת הסביבה ומהמקרים ב

 והתנאים ניתנים על ידי רכזי רישוי עסקים במחוזות המשרד.האישור . רישיוןב

 חוק החומרים המסוכנים"(,  1993 –חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  - היתר רעלים"(

עיסוק ברעלים המנויים בתוספת לחוק, בכמות או בריכוז מעל לקבוע היתר עבור מחייב 

אחת לשנה, שנתיים ות המשרד, כנים במחוזעל ידי רכזי חומרים מסו. ההיתר ניתן בתקנות

 בהתאם לסוג העיסוק או כמות החומרים המסוכנים בהם עוסק בעל ההיתר. שנים או שלוש 

 תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(,  - אישור לסילוק של פסולת מסוכנת

, מחייבות קבלת אישור ממטה המשרד לכל סילוק פסולת מסוכנת לשם 1990 –התשנ"א 

יפול בה לאתר שאינו אתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. אישורים אלו מוצאים באופן ט

אישור סילוק של קרקע במשרד. במסגרת זו ניתן גם  רים מסוכניםתקופתי על ידי אגף חומ

לכל סילוק של קרקע מזוהמת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים לשם טיפול  - מזוהמת

בה לאתר שאינו אתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. אישורים אלו מוצאים על ידי אגף 

 שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות במשרד.

 1988 –החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח  - היתר להזרמה לים, 

. של קולחים, שפכים או זרמים אחרים לת היתר תקופתי עבור הזרמה ליםקבמחייב 

היתרים אלו ניתנים על ידי וועדה בין משרדית שהוקמה בחוק, המרוכזת על ידי אגף ים 

הניתן על  ,אישור לסילוק תמלחות למסוף תמלחותוחופים במשרד. במסגרת זו ניתן גם 

 ום עם אגף ים וחופים.ידי אגף שפכי תעשייה או מחוזות המשרד, בתיא

 לפי תקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלח  – הקלה בערכי הזרמה של מזהמים למערכת הביוב

, וכן לפי תקנות נוספות למניעת זיהום מים מכוח 2003 –ג בשפכים תעשייתיים(, התשס"

חוק המים, נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים, או הממונה לפי תקנות המים, רשאי להקל 

 בחלק מהערכים, בהתקיים תנאים שפורטו בתקנה.
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מתוך  שפעה סביבתית.בעלי מאפיינים שונים של ההאסדרה הקיימת חלה על מפעלים 

מפעלים נחשבים כמפעלים  400-בהליכי רישוי על ידי המשרד, כהמפעלים הרבים המטופלים 

הנכללים בסקטורים עליהם חלה והם השפעתם הסביבתית משמעותית פוטנציאל אשר גדולים 

אינם נכללים בסקטורים עליהם חלה ים עסק 4,000-כ. )"מפעלי רמה א"( IEDדירקטיבה 

נוסף על  )"מפעלי רמה ב"(. השפעתם הסביבתית נחשב בינוניופוטנציאל   IEDדירקטיבת 

ועסקים הינם בעלי השפעה סביבתית נמוכה )"מפעלי רמה ג"(. מהם, מפעלים  26,500-כאלה, 

מצויים באחריות השלטון המקומי על פי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  22,500-כ

להיות מטופלים על ידי מתאימים אף הם ( 26,500-נוספים )מתוך ה 4,000-. כ2013-גהתשע"

 השלטון המקומי. 

, בין רמות ההשפעה של המפעלים כמתואר לעילמסגרת האסדרה הקיימת לא מבחינה 

 .ומצב דברים זה משפיע על העומס הבירוקרטי שחווים המפוקחים, כפי שיתואר בהמשך

כך, משאבי  של מפעלי רמה א ומפעלי רמה ב בלבד. משולב רישוי החוק המוצע עוסק בהליכי 

טיפול בגורמים בעלי ההשפעה הסביבתית המשמעותית ביותר. המשרד יופנו באופן ממוקד ל

בהתאמות נערכה ) ברמה א ורמה בפעילויות תעשיה וייצור האבחנה שתזכיר החוק מציע בין 

 ,EU/18/2012וכן בהתאם לדירקרטיבת , IED -ת הדירקטיבבהסתמך על   (הנדרשות

SEVESO III - Control of Major-accident Hazards – Involving Dangerous 

Substances,  וצמצום מסוכנים חומרים בהן שמעורבים תאונות של מניעה שעניינה 

 5השלכותיהן.

, בהתאם אחידיםבאמצעות מפרטים  על ידי השלטון המקומיהרישוי של מפעלי רמה ג יתבצע 

 .2013-לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

 

  

 השיח מול בעלי העניין תהליכי 3

, במסגרת השולחנות העגולים לצמיחה 2011שנת ב וחלעם בעלי העניין ההיוועצות ההליכי 

אישיים לאחר פרסום נמשכו בסדרת דיונים פרטניים וראיונות ירוקה, לפני פרסום תזכיר החוק, ו

  .2015תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב בספטמבר 

                                                           
5
 http://ec.europa.eu/environment/seveso/legislation.htm   

http://ec.europa.eu/environment/seveso/legislation.htm
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3.1 לפני פרסום תזכיר החוק תייעצותהליכי ה 

3.1.1 השולחן העגול לצמיחה ירוקה 

קבעה שלשם גיבוש התכנית  20116באוקטובר  23מיום  3768’ החלטת הממשלה מס

פעילו שולחן עגול י“לי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה ”הלאומית לצמיחה ירוקה, מנכ

לאומי לצמיחה ירוקה... ]אליו[ יוזמנו להשתתף נציגים ומשקיפים מהמגזרים השונים בחברה 

בנוסף, נקבעו מספר תפקידים לשולחן: גיבוש המלצות לתכנית, שיתוף פעולה ”. הישראלית...

תפים ביישומה, פורום להעברת מידע ועדכונים בקרב השותפים השונים, תיאום פעולות בין השו

  .OECD -ובניית מדדים תוך תיאום עם עבודת ה

אשר התמקדו כל  -לאחר כינוס השולחן המרכזי, התקיימה עבודה בשלושה שולחנות משנה 

בכל שולחן שכזה נקבע צוות הובלה  7אחד בתוצאת ביניים אחרת )ייצור, צריכה, חדשנות(.

משותף למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הכלכלה, כאשר בשולחן הייצור מונה יושב ראש שותף 

גם למגזר העסקי. ההיבטים השונים של רפורמה בהליכי ההסדרה הסביבתית נידונה בעיקרה 

 תגובות. 114מו בעלי עניין ונרש 198בשולחן הייצור לקחו חלק בשולחן העגול בנושא ייצור. 

3.1.2 תהליך התייעצות פנים משרדי 

יצור, נערך במשרד להגנת הסביבה תהליך יבהמשך לתובנות שהופקו בשולחן הצמיחה ירוקה ב

. התקיימה התייעצות עם אנשי השטח במחוזות 2012התייעצות פנימי, אשר נפרס לאורך שנת 

הבין כיצד נכון יהיה של המשרד להגנת הסביבה, אנשי המטה ושותפים חיצוניים במטרה ל

אנשי המטה במשרד, שלושה מפגשי  40-לבצע את השינוי. התהליך כלל: מפגש מטה עם כ

מחוזות )בכל מפגש נכחו בעלי הידע משני מחוזות לפחות(, מפגש שותפים שכלל את השותפים 

ירוקה ומומחים בתחום, מפגשים ושיחות אישיות עם גורמים הצמיחה ההמרכזיים מתהליך 

פתיחת זירת התייעצות פנימית, פנייה בדואר אלקטרוני ופנייה במסרונים. בתהליך  במשרד,

 תגובות. 257הוא הניב משתתפים ו 170לקחו חלק 

3.1.3 עם מומחים מהמנהל הסביבתי בגרמניה במסגרת פרויקט טווינינג תייעצותה 

=תאומות( של האיחוד האירופי להעברת ידע ומומחיות, twinningהטווינינג )תכנית  במסגרת

ללימוד של הדירקטיבות האירופאיות הסביבתיות הרלוונטיות ויישומן בגרמניה התבצע פרויקט 

 . הפרויקט נמשך הקמת מערך ישראלי למניעה והפחתה של פליטות וסיכונים לסביבהולסיוע ב

במהלך הפרויקט, אירח . גרמניהובוצע בידי מומן על ידי נציבות האיחוד האירופי חודשים,  18

מידע והכשרות , אשר סיפקו מספר רב של מומחים ממשרד הגנת הסביבה בגרמניההמשרד 

                                                           
6
 -ההחלטה זמינה באתר משרד ראש הממשלה  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des3768.aspx 

 
7
  www.greengrowth.gov.il – המהלך לצורך שהוקם הייעודי ההתייעצות באתר ורוכז נאסף השולחנות מכל הידע 

 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des3768.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des3768.aspx
http://www.greengrowth.gov.il/
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להקמת מערך מתקדם  מסגרות המשפטיות, מוסדיות, מנהליות ופרוצדורליות הנדרשותבנוגע ל

קוח ואכיפה על של מניעה והפחתה של פליטות וסיכונים לסביבה מתעשייה בישראל, ושל פי

 התעשייה. 

3.1.4 עם בעלי ענייןהמוצע על עקרונות החוק  תייעצותה 

רישוי  –בנושא טיוב הרגולציה הסביבתית  06.04.14מתאריך  1546 מס' בהחלטת הממשלה

חוק תוך התייעצות  להפיץ תזכירסביבתי משולב, הטילה הממשלה על המשרד להגנת הסביבה 

 על בעלי העניין. 

  –כלל מספר מעגלי התייעצות גיבוש עקרונות החוק תהליך 

פורום התייעצות מצומצם אשר דן בכל ההיבטים של הליך הרישוי הסביבתי המשולב,  -

החל משלב הבקשה להיתר, דרך ממשקי העבודה בין הרגולטורים וקביעת הדרישות 

ועד תקופת חיי ההיתר. הפורום המצומצם כלל נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, 

תעשייה, ארגוני סביבה ומשרד הכלכלה. בנושאים שונים נפתחו דיוני הפורום לגורמים ה

רלוונטיים נוספים על מנת לבחון את הסוגיות השונות בחוק מול בעלי העניין הרלוונטיים 

 לתהליך.

הדיונים  שותפים. 500-מפגשים רחבים עם כלל בעלי העניין, בהם לקחו חלק למעלה מ -

עזרו למשרד לגבש את טיוטת החוק ואת אופן העבודה של המשרד פנימה ושל המשרד 

  עם המשרדים והגופים המשיקים. 

דיונים עם משרדי ממשלה ורגולטורים משיקים למשרד להגנת הסביבה כגון עשרות  -

 וכדומה. , רשות המיםמשרד הפנים, משרד הבריאות

יש לקיים הליכי שיתוף ציבור בקבלת החלטות  הליך היוועצות מובחן לגבי האופן בו -

אחד מהעקרונות המנחים של בנוגע למתן היתרים סביבתיים למתקנים תעשייתיים. 

הוא שקיפות ושיתוף של הציבור במידע ובקבלת ההחלטות בנוגע  IED-דירקטיבת ה

למתן היתרים סביבתיים למתקנים תעשייתיים. לאור זאת, לקראת פרסום תזכיר החוק 

ך המשרד סדרת פגישות עם בעלי עניין ואנשי מקצוע בנושא, הפיץ קול קורא ער

להתייחסויות ואף ערך השוואה מול התהליכים המקבילים בגרמניה ובבריטניה ותהליך 

 ההתייעצות הנערך כיום במסגרת חוק אוויר נקי. 

 

3.2 בעלי עניין לאחר פרסום תזכיר החוק םדיונים ע 

, נשלחו למשרד הערות לתזכיר החוק על ידי נציגי 2015בספטמבר לאחר פרסום תזכיר החוק 

. על מנת לדון בהערות ובנושאים , משרדי ממשלה ורשויות נוספותארגוני סביבה ,התעשייה

קיים המשרד סדרת מפגשים בהשתתפות תעשיינים, ארגוני סביבה ומשרד  ,שבמחלוקת
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התקיימו ,כמו כן למרץ  2016בר מפגשים בין החודשים נובמ 8הכלכלה. במסגרת זו נערכו 

 משרדי ממשלה ועם רשויות שונות שהעירו לתזכיר. םדיונים רבים ע

נשיאות הארגונים העסקיים מפגש עם ראיונות עם מנהלים מהתעשייה,  10נערכו  ,בנוסף

 ראיונות עם יועצים משפטיים ויועצים טכניים.  4-ו והתאחדות התעשיינים

 

 

 הערכה -נטל בירוקרטי הפחתת  4

על מנת להעריך האם ובאיזו מידה יופחת הנטל הרגולטורי כתוצאה ממעבר לאסדרה סביבתית 

יש צורך להשוות את הנטל הרגולטורי הכרוך בהמשך המצב הקיים לבין הנטל  ,משולבת

יש להבחין בהשוואה בין שתי חלופות אלו, הרגולטורי הצפוי לאחר יישום האסדרה המשולבת. 

 .התהליכים הבירוקרטייםלבין  הרגולטוריות דרישות התוכןבין 

פועל מזה מספר שנים לאימוץ ויישום בכל הנוגע לדרישות התוכן של הרגולציה, המשרד 

הטכניקה המיטבית סטנדרט  ליישוםלרבות בכל הנוגע לאומיים נהסטנדרטים הסביבתיים הבי

רת הבירוקרטית של , וזאת ללא קשר למסג"Best Available Technology  "(BAT) -הזמינה 

 דרישות התוכן הרגולטוריות זהות בשתי החלופות הנידונות.תהליכי הרישוי. לפיכך, 

 מציעות פרוצדורות שונות, כפי שיפורט להלן.באשר לתהליכים הבירוקרטיים, שתי החלופות 

4.1  "עסקים כרגיל"חלופת  

 BAT-של סטנדרט ההמשרד מיישם מדיניות סביבתית בחלופת "עסקים כרגיל", 

, במספר אסדרה מכח חוקים שונים , דהיינו על ידי סמכויותבאמצעות כלי הרישוי הקיימים

 .תהליכים בירוקרטיים מקבילים

ביחס   BAT-הסטנדרט את יישום  מדיניות המשרד היא לפעול להטמיעבשנים האחרונות, 

 BAT ("BREF")-הסביבה נוספים מלבד אוויר, בהתאם למסמכי הייחוס האירופאיים, למרכיבי 

Reference Documents 8 . 

כאמור, סמכויות האסדרה של המשרד מפוצלות בין מספר חוקים, ופיצול זה מכתיב ניהול 

 תהליכים בירוקרטיים נפרדים לצורך הוצאת היתרים ואישורים.

הינם היתר פליטה לאוויר, תנאים ברישיון עסק, היתר הקיימים , מערכי הרישוי כמפורט לעיל

ת שפכי הזרמבהקלה אישור לרעלים, אישור לסילוק פסולת מסוכנת לאתר שאינו נאות חובב, 

 ביוב והיתר הזרמה לים.תעשיה ל

                                                           
8
 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/  

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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נוהל טיפול אינטגרציה של האסדרה הסביבתית, החל המשרד להטמיע ל לפעולעל מנת 

בהתאם נוהל זה, מפעל המגיש בקשה להיתר פליטה לאוויר באסדרה סביבתית. על פי  משולב

נדרש על ידי המשרד להגיש במקביל מידע נוסף לשם אסדרה משלימה בתחומי לחוק אוויר נקי, 

הדרישה  9שפכים, קרקעות, פסולת ורעש, בהתאם להנחיות המתפרסמות על ידי המשרד.

מכות המשרד על פי חוק רישוי להגשת המידע הנוסף היא תנאי במסגרת רישיון העסק, מכח ס

במטרה הסביבתיים ברישיון העסק, כך מעדכן המשרד את התנאים . 1968-עסקים, תשכ"ח

 קיימיםמהניסיון המצטבר  מיישום הנוהל עולה כי  סטנדרט הסביבתי הנדרש.ה להטמיע את

אסדרה אינטגרטיבית במצב הקיים בו האסדרה נעשית במספר מסגרות  בביצועקשיים 

 רגולטוריות שונות.

 

4.2 רישוי סביבתי משולב חלופת  

  BAT-בחלופת רישוי סביבתי משולב, המשרד מיישם מדיניות סביבתית של סטנדרט ה

בעניין אימוץ עקרונות  1546מס' ממשלה ההחלטת בהתאם ל. באמצעות רישיון סביבתי אחוד

החוק המוצע כולל האחדה וסטנדרטיזציה של רוב ההיתרים ישוי הסביבתי המשולב, הר

, לתוך מסגרת משולבת בה בתחום התעשייה ופעילות הייצור והאישורים שבסמכות המשרד

, כמתואר יינתן לתעשייה ולפעילויות יצור רישיון סביבתי אחוד שיהיה בתוקף במשך שבע שנים

 .1באיור 

 

 היתרים ואישורים עפ"י החוק המוצע: האחדת 1איור 

 

 

                                                           
9
 -הנחיות באתר המשרד להגשה משולבת  

www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/IntManagement/Pages/IntGuidance.asphttp://
x 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/IntManagement/Pages/IntGuidance.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/IntManagement/Pages/IntGuidance.aspx
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תזכיר החוק יוצר תיאום בין הרישיון , 1בנוסף להאחדת ההיתרים והאישורים כמתואר באיור 

הסביבתי המשולב הניתן על ידי המשרד לבין היתר הזרמה לים הניתן על ידי וועדה 

, התהליך הסטנדרט הסביבתי הנדרש )יישום טכניקה מיטבית זמינה(, מבחינת בינמשרדית

 10.משך חיי היתר ההזרמההבירוקרטי ו

 להיבטים משיקות שסמכויותיהןעם רשויות  להתייעצות תווהמ בתזכיר החוק כמו כן, נקבע

זאת, על מנת שהתנאים  11.המשולב הסביבתי הרישיון במסגרת המטופלים הסביבתיים

 הנדרשים על ידי המשרד ורשויות אלו יהיו מתואמים ככל הניתן. 

 

4.3 השוואת החלופותמטרת  

, חלופות המדיניות צריכות להיבחן ביחס לתכלית 12על פי תורת הערכת השפעות רגולציה

 -טיוב הרגולציה הסביבתית בנושא " 6.4.2014מיום  1546מס' החלטת ממשלה הרגולציה. 

 ייקבעו המשולב הסביבתי הרישוי כי "הליכי , בין היתר,קובעת ,13"רישוי סביבתי משולב

כמו כן, קובעת החלטת הממשלה  14.הציבור" ובריאות הסביבה על לשמירה להביא במטרה

מטרות אשר קשורות לטיוב הליכי הרגולציה, ובפרט לטיוב התהליכים הבירוקרטיים, למשל, 

ידי המשרד להגנת הסביבה לפעילות תעשייתית -שילוב מירב ההיתרים והאישורים הניתנים על

 one stopידי נציג אחד של המשרד )-, וכן טיפול על15םלהיתר אחד או להליך אחוד ומתוא

shop.)16 

הן בחלופת "עסקים כרגיל" והן בריאות הציבור, ומבחינת התכלית של שמירה על הסביבה 

תשקפנה את תהיינה זהות והרגולציה  בחלופת רישוי סביבתי משולב, דרישות התוכן של

בחלופת הרישוי הסביבתי המשולב ניתן יהיה לתכלל את כלל  ,יחד עם זאת. BAT-סטנדרט ה

ולהפחית  האסדרה הסביבתיתהתועלת מן למקסם את כך ההשפעות וההיבטים הסביבתיים ו

 באופן מיטבי.  על הסביבה את השפעות המפעל

 תכלית של טיוב התהליכים הבירוקרטיים.החלופות צריכה להתמקד ב בחינתמכאן, כי 

                                                           
10
 לתזכיר החוק 84-ו 7סעיפים  

11
 לתזכיר החוק 11סעיף  

12
 http://regulation.pmo.gov.il/RIAguide/Pages/RIA.aspx -שפורסם על ידי משרד ראש הממשלה RIAמדריך  

13
 -ההחלטה זמינה באתר משרד ראש הממשלה  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1546.aspx  

14
 ממשלההת ( להחלט)ח1סעיף  

15
 )א( להחלטת הממשלה1סעיף  

16
 )ג( להחלטת הממשלה1סעיף  

http://regulation.pmo.gov.il/RIAguide/Pages/RIA.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1546.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1546.aspx
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הטובה ביותר לצורך הגשמת תכלית זו, נערכה על מנת לזהות את החלופה ואשר על כן, 

השוואה בין העומסים התהליכיים ביחס לכל אחד מהשלבים הבירוקרטיים בתהליך הרישוי שעל 

המפוקחים לעבור בכל חלופה. בנוסף, נערכה השוואת עומסים בהיבט של תחולת הרישוי 

 הסביבתי המשולב.

תי החלופות שתארים את המסלולים הבירוקרטיים של מערכי הרישוי במ 3-ו 2לסיכום, איורים 

 הנידונות.

בחלופה זו,  מתאר את השלבים הבירוקרטיים במסגרת חלופת "עסקים כרגיל". 2איור 

 של בקשה להיתר פליטה לפי חוק אויר יםנפרד כיםהמעטפת החוקית הקיימת מכתיבה תהלי

עסקים ובקשת היתר ן עסק בהתאם לחוק רישוי ידע לצורך קבלת תנאים ברישיו, הגשת מנקי

, אישורי היתר הזרמה ליםנפרדים לקבלת . בנוסף, מתקיימים תהליכים בירוקרטיים רעלים

 .הקלה בהזרמת שפכי תעשיה לביוב ואישורים להעברת פסולת מסוכנת שלא לאתר נאות חובב

 

 : שלבים בירוקרטיים במסגרת חלופת "עסקים כרגיל"2איור 
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על פי חלופה זו, משולב. בקבלת רישיון סביבתי מתאר את השלבים הבירוקרטיים  3איור 

ליטה לאוויר, תנאים מסלולים בירוקרטיים שכיום מתנהלים במקביל: היתר פחמישה יאוחדו 

, אישור הקלה בהזרמת שפכי תעשיה לביוב ואישור להעברת פסולת היתר רעליםברישיון עסק, 

. על פי תזכיר החוק, ההליך של קבלת היתר הזרמה לים ימשיך חובב מסוכנת שלא לאתר נאות

מבחינת הסטנדרט הסביבתי  הליך קבלת הרישיון המשולב. בתיאום עםלהתנהל בנפרד, אך 

   17הנדרש )יישום טכניקה מיטבית זמינה(, התהליך הבירוקרטי ומשך חיי היתר ההזרמה.

 

 י סביבתי משולב : שלבים בירוקרטיים במסגרת חלופת רישו3איור 

 

  

                                                           
17
 לתזכיר החוק. 84סעיף  
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 לפי שלבים בירוקרטיים ניתוח חלופות 5

: הגשת הרישוי העומסים הבירוקרטיים, לפי שלבי תהליךעיקר מיפוי של מוצג בסעיפים הבאים 

בקשה, השלמות )במסגרת בדיקת שלמות מסמכים ומהות(, עבודה על טיוטת רישיון, פרסום 

 מיפוי עומסים לגבי תחולת האסדרה. להערות ציבור ומשך חיי הרישיון. כמו כן, נערך

 בכל שלב מוצג מיפוי העומסים בחלופת "עסקים כרגיל" ובחלופת רישוי סביבתי משולב.

5.1 שלב הגשת הבקשה 

5.1.1 חלופת "עסקים כרגיל" 

 תיאור עומסים תיאור החלופה

גורם לחוסר סנכרון  הגשות פער זמנים בין
 :בזמני ההגשה

 כל שבע שנים. -היתר פליטה  •
 משתנה. –נוספים ברישיון עסק תנאים  •

בפועל, מפעלים ביקשו דחייה בהגשת 
 .  המידע הנוסף

 שנים 1-3כל  -היתר רעלים  •
אישורי מנהל לפינוי פסולת מסוכנת  •

מחודש ובדרך כלל צורך לפי  –למיחזור 
 שנהכל 

 משתנה –היתר הזרמה לים  •

עלויות ישירות בעבודה עודפת של הנהלה, 
, ויועצים משפטייםעובדים, יועצים טכניים 

 .פיצול וכפילות בתהליכיםכתוצאה מ

   

 

פיצול סמכויות בתוך המשרד: פיצול הסמכות 
בין מטה של מערכי הרישוי השונים החוקית 

גורם להתנהלות מול המשרד והמחוזות 
 מספר גורמים במשרד.

עודף שעות עבודה בשל עלויות ישירות 
 .ריבוי גורמים במשרדוהתמודדות עם 

 

 

5.1.2 חלופת רישוי סביבתי משולב 

 תיאור שינוי בעומסים תיאור החלופה

One stop shop -  

הגשה אחת, לגורם אחד במשרד, במקום 
הליכים נפרדים של היתר פליטה לאוויר, 

יתר רעלים, אישור האישור לרישיון עסק, 
סילוק פסולת מסוכנת ואישור להקלה 

 בהזרמת שפכי תעשייה לביוב.

האסדרה המשולבת תאפשר טיפול 
 מפעל.ב ואחוד אינטגרטיבי

שינוי לטובה ביחס למצב הקיים. חסכון ממשי 
 בשל שיפור הסנכרון בפועל ואיחוד נותני היתר.

גורמים חיצוניים למשרד, המנוסים בבירוקרטיה 
של כלל מערכי הרישוי של המשרד, מעריכים כי 
 איחוד בהגשה ובהשלמות יביא לחסכון בשיעור

-30בעלויות ייעוץ משפטי ובשיעור  20-25%
 בעלויות ייעוץ טכני.  40%
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 תיאור שינוי בעומסים תיאור החלופה

תיאום בין הרישיון הסביבתי המשולב לבין 
, מבחינת הסטנדרט היתר הזרמה לים

הסביבתי הנדרש )יישום טכניקה מיטבית 
זמינה(, התהליך הבירוקרטי ומשך חיי היתר 

 ההזרמה.

 

: הכללת היתר הזרמה לים עמדת התעשייה
תגרום לשיפור נוסף מבחינת הנטל על 

 המפעלים.

: המנגנון המוצע בתזכיר החוק עמדת המשרד
בכך שיביא  ייתן בפועל מענה לדרישת התעשייה,

בחפיפה מדובר  כי ,יצויין לתהליך אחוד ומתואם.
 40-60 כ -המפוקחות  קטנה בין האוכלוסיות

הן מתוך כלל המפעלים שיחויבו  מפעלים בלבד
 .והן בהיתר הזרמה לים משולבברישיון 

 

 

5.2 השלמות במסגרת בדיקת שלמות ובדיקת מהותשלב  

5.2.1 חלופת "עסקים כרגיל" 

 תיאור עומסים תיאור החלופה

וסבבי השלמות נפרדים לגבי תאום חוסר 
 פליטה לאוויר ולגבי אסדרה משלימה

 .)שפכים, חומ"ס וכדומה(

גם אם הטיפול החל ביחד, בפועל נוצר פער 
שמקורו בפיצול החקיקתי ובפיצול זמנים 

 .מנהלי והארגוני בין הגורמים השוניםה

 

חזרתיות בהגשת חומר וביקורים במפעל 
 .הגורמים לעלויות ישירות בשעות עבודה וייעוץ

הרעלים צפוי  יהעומס הבירוקרטי הכרוך בהיתר
לגדול משמעותית ככל שהמשרד ימשיך ויתקדם 

מרכיבי ביחס לכלל   BAT-בהטמעת סטנדרט ה
ובאמצעות כלי  BREF-הסביבה, בהתאם ל

 אינם אחודים.שכאמור, הרישוי הקיימים, 

)תנאים עיכוב בהשלמת האסדרה המשלימה 
במשך חצי שנה עד שנתיים ברישיון עסק( 

 .לאחר מתן היתר פליטה לאוויר

אי ודאות הגורמת כפילות בהשקעות סביבתיות, 
 עיסקית.קושי בתכנון תקציבי, עיכוב בפעילות 

רכיבי הסביבה פער הזמנים בין הטיפול במ
פוגע ביכולת התכנון העסקית  השונים

 והסביבתית שלו  ומעלה סיכון להפרות. 

 

5.2.2 חלופת רישוי סביבתי משולב 

 תיאור שינוי בעומסים תיאור החלופה

איחוד תהליכים אשר יבטל את הסבבים 
 המקבילים והחזרתיות.

יוביל לחסכון בעלויות לתעשייה שינוי לטובה. 
)שעות הנהלה, שעות עובדים, יועצים משפטיים 

 .ויועצים טכניים(

ביטול פערי זמן בין  –איחוד לו"ז והיתרים 
 מועדי קבלת ההיתרים השונים.

הגברת הוודאות הרגולטורית שינוי לטובה. 
 וחסכון בעלויות.
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5.3 עבודה על טיוטת הרישיוןשלב  

5.3.1 חלופת "עסקים כרגיל" 

 תיאור עומסים תיאור החלופה

תיאום מול דרישות אפשרות לאיחוד ואין 
מקבילות של רגולטורים משיקים בתחומים 

 שפכי תעשייה וחומ"ס.

, דרישות לא מתואמיםכפל תהליכים, תנאים 
גורמים לאי  חופפות וכפולות אך לא מתואמות.

 .עודפות עלויותו ודאות, אי בהירות

 

5.3.2 משולבחלופת רישוי סביבתי  

 מחלוקת בין המשרד לתעשייה: התגלעה בנושא זה 

 תיאור שינוי עומסים חלופההתיאור  

 הצעת המשרד 

 )נוסח תזכיר החוק(

מנגנון התייעצות עם 
 רשויות משיקות 

 :עמדת המשרד

כמענה להערות התעשייה כי יש צורך בתאום בין 
רגולטורים, הוצע מנגנון התייעצות. זאת במטרה 

מקצועי עם הרגולטורים השונים על להביא לדיון 
ירות ותיאום דרישות. תהדרישות, מניעת ס

לא נעשים היום באופן סדור ושקוף אלו תהליכים 
 למפעלים. 

 :עמדת התעשייה

חשש להעדר חוששים מהמנגנון שהוצע בתזכיר. 
שהתייעצות , ומן האפשרות הפחתה בעומסים

תטיל נטל על המשרד אך לא תחייב את 
 המשיקים.הרגולטורים 

רשויות משיקות  הצעת התעשייה
תוכלנה להעיר  על 
טיוטת הרישיון 
הסביבתי, ולא תוכלנה 
לתת הוראות מנוגדות 
למה שנקבע ברישיון 

 הסביבתי המשולב.

 :עמדת המשרד

עמדת התעשייה מהווה למעשה העברת סמכויות 
מרגולטורים שונים למשרד. תהליכי טיוב 
הרגולציה שנערכו על ידי המשרד התמקדו בטיוב 
הרגולציה הפנימית של המשרד. כמו כן, שינוי 
רגולציה וסמכויות של רגולטורים אחרים דורש 
את הסכמתם ומניסיון המשרד ובדיקתו הוא אינו 

 ישים במקרה זה. 

בנוסף, המשרד פועל לקדם מערכות תיאום בין 
רגולטורים על מנת לפעול ביחד לתאום התורות 

 המקצועיות.

 :עמדת התעשייה

נדרש תיאום בדרישות בין הרגולטורים השונים 
אף מחוץ למשרד לשם הגברת הוודאות 

 הרגולטורית והפחתת הנטל הבירוקרטי. 
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5.4 פרסום להערות ציבורשלב  

5.4.1 כרגיל"חלופת "עסקים  

 תיאור עומסים תיאור החלופה

 עיכוב בתהליך.  .היתר פליטה לאווירחל רק על 

 

5.4.2 חלופת רישוי סביבתי משולב 

 תיאור שינוי עומסים תיאור החלופה

מפעלי רמה א', לגבי כלל מרכיבי על רק  לח
 הסביבה.

המפעלים מספר הרחבת הנושאים להתייעצות ו
 החייבים בהתייעצות תוביל להחמרה קלה

 .רמה א' בעומסים על חלק ממפעלי

יחד עם זאת, שיתוף הציבור יביא לתועלת 
בהיבט של חיזוק  הלגיטימציה הציבורית של 

 הרישיון. 

 

5.5 משך חיי ההיתר 

5.5.1 חלופת "עסקים כרגיל" 

 תיאור עומסים תיאור החלופה

ודאות רגולטורית למספר שנים לכאורה, 
 .מובטחת רק לגבי היתר פליטה לאוויר

ריבוי התהליכים הבירוקרטיים )ובפרט  בפועל,
בין היתר פליטה לאוויר ותנאים  הפיצול 

מוביל לשינויים רגולטוריים ברישיון עסק( 
 .תכופים ופוגע בודאות הרגולטורית

ודאות רגולטורית מצומצמת, אשר מגבילה את 
  .יכולת התכנון העיסקי

בשל הפיצול בין התהליכים, המפעל עובד 
במקביל עם כמה מסמכי דרישות שמורכבים 
ממשימות רבות בנוגע לדיווחים, דיגומים, 

 סקרים, נוהלים, פרויקטים וכו'. 

אי בהירות לגבי התהליך. המנהל במפעל צריך 
לתאם בין הדרישות הנובעות ממסמכים שונים, 

 ולתכלל אותן לכדי תכנית עבודה אחת. 

חשיפה שגוי וסיכון להחמצת משימות ולתיעדוף 
 משפטית עקב הפרה. 

ותקופתיים  מיידייםריבוי דרישות דיווחים 
במסגרת ההיתרים והרישיונות השונים. 

שהינם הצהרה על פעילות  דיווחיםלמשל, 
 במסגרת תנאי ההיתר או הרישיון.

 על המפוקחים בהכנת הדיווחים.עומס בירוקרטי 
תמיד לא   חשש מצד המפוקחים שהרגולטור

 את כל הדיווחים. בעיון מספיק לקרוא

 



 

18 
 

5.5.2 חלופת רישוי סביבתי משולב 

 תיאור שינוי עומסים תיאור מצב

רישיון לשבע שנים ביחס לרוב מרכיבי 
  .הסביבה

  .שיפור משמעותי בוודאות הרגולטורית

לחסכון מסוים בתשומות ניהוליות ועלייה יוביל  רשימת המשימות תיגזר מתוך רישיון אחד. 
 ברמת הציות.

אפשרות לשיפור לטובה ורציונליזציה במשטר  הדיווחים תחת רישיון אחד. כלל איחוד 
 הדיווחים.

 

 

5.6 ג-מפעלי רמה א, ב ות הרישוי המשולב על תחול 

5.6.1  חלופת "עסקים כרגיל" 

 תיאור עומסים תיאור מצב

נדרשים לאישור המשרד מפעלי רמה ב' 
וחלקם לאישורי  ,להיתר רעליםוברישיון עסק 

מנהל לסילוק פסולת מסוכנת והקלות 
 .בהזרמה למערכת הביוב

 .כיום לא תוארו עומסים בירוקרטיים משמעותיים
עבור מפעלי רמה ב' הטעונים עם זאת, יחד 

העומס הבירוקרטי הכרוך בהיתרי היתר רעלים, 
משמעותית ככל שהמשרד הרעלים צפוי לגדול 

ביחס   BAT-ימשיך ויתקדם בהטמעת סטנדרט ה
 BREF-לכלל מרכיבי הסביבה, בהתאם ל

אינם כאמור, ובאמצעות כלי הרישוי הקיימים, ש
 אחודים.

מפעלי רמה ג' נדרשים לאישור המשרד 
 ברישיון עסק וחלקם נדרשים להיתר רעלים.

 4,000-כמפעלי רמה ג,  26,500 -מתוך כ
מטופלים על ידי המשרד במסגרת עדיין  םמפעלי

ניתן להעבירם לטיפול בשעה ש, וי עסקיםריש
באמצעות מפרטים אחידים  השלטון המקומי

לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, בהתאם 
עסקים  ,זה דברים במצב .2013-התשע"ג

 אשר השפעתם הסביבתית מקומית ,קטנים
 .כפופים לנטל בירוקרטי מיותר בלבד,
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5.6.2 חלופת רישוי סביבתי משולב 

 תיאור שינוי בעומסים תיאור מצב

אשר טעונים שינוי לטובה עבור מפעלי רמה ב'   .על מפעלי רמה ב' ת רישוי סביבתיתחול
 היתר רעלים, כתוצאה מאיחוד תהליכים.

לא טעונים אשר מפעלי רמה ב'  שינוי לרעה עבור
כגון תחנות תדלוק, תחנות מעבר )היתר רעלים 

הם  : כיום(פסולת וחלק מעסקי גידול בע"ח
של רישיון עסק, אך בירוקרטי הלהליך נדרשים 

בעתיד יידרשו להליך בירוקרטי נוסף בשל הרישוי 
, הם לא יידרשו לאישור מנגד הסביבתי המשולב.

המשרד במסגרת רישיון העסק, ועובדה זו תקצר 
  את הליך רישוי העסק של עסקים אלו.

 יש כוונה  ,ס הבירוקרטיומעל מנת להקל בע
  .סטנדרטילהתוות עבור פעילויות אלו הליך רישוי 

עסקים רישוי רמה ג' יעברו למסגרת  מפעלי
 .או בהיתר רעלים ללא צורך באישור המשרד

, בעיקר עבור מבחינת מפעלי רמה ג' שינוי לטובה
  .אלה מביניהם אשר כיום טעונים היתר רעלים
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 ובחירההשוואה בין חלופות  6

מגשימה באופן מיטבי את התכלית של טיוב  מי מהןמטרת השוואת החלופות היא לבחון 

 התהליכים הבירוקרטיים.

חלופת רישוי סביבתי משולב עדיפה על חלופת כי עולה מניתוח העומסים בסעיף הקודם 

צפויים  ,הרישויהשלבים הבירוקרטיים של תהליכי  רוביחס לבכיוון ש ,זאת ."עסקים כרגיל"

 :אסדרה סביבתית משולבתכתוצאה ממעבר לבעומסים  המפעלים ליהנות מהקלה

  ודאות רגולטורית לשבע שנים ביחס לכלל מרכיבי כוללת חלופת רישוי סביבתי משולב

הסביבה, בעוד שבחלופת "עסקים כרגיל" רק היתר פליטה לאוויר ניתן לתקופה של 

, בשל ריבוי התהליכים והחפיפה בניהם עוברים המפעלים הסדרה במקביל, שבע שנים

 .סדרה שונותאבאופן חופף או באופן עוקב במסגרות 

  אי בהירות יפחית בחלופת רישוי סביבתי משולב התהליכים הבירוקרטיים איחוד

ת על שעות עבודה של הנהלה, עובדים, יועצים טכניים ועודפ ותבירוקרטית והוצא

 ויועצים משפטיים. 

  בחלופת  ופער הזמנים בין קבלת ההיתרים והאישורים השונים מערכי הרישויריבוי

 עיסקי.הוהתקציבי עשוי לפגוע בתכנון "עסקים כרגיל" 

  לא מאפשר ראייה של בחלופת "עסקים כרגיל" פער הזמנים בין תהליכי האסדרה

מאפשר התייחסות לעומת זאת, חלופת רישוי סביבתי משולב  תמונה סביבתית"."

 אינטגרטיבית למפעל.

  ,הואילחלופת רישוי סביבתי משולב תיטיב עם מפעלי רמה ב אשר טעונים היתר רעלים 

הכרוך בהיתרי הרעלים צפוי לגדול עומס הבירוקרטי ה בחלופת "עסקים כרגיל"ו

ביחס לכלל   BAT-ויתקדם בהטמעת סטנדרט המשמעותית ככל שהמשרד ימשיך 

  .ובאמצעות כלי הרישוי הקיימים, שאינם אחודים BREF-מרכיבי הסביבה, בהתאם ל

  ,הואיל והם יעברו להיות חלופת רישוי סביבתי משולב תיטיב עם מפעלי רמה ג

מטופלים במסגרת רישוי עסקים באמצעות מפרטים אחידים וללא צורך באישור 

 .המשרד

  גורם לכפילות בדרישות בחלופת "עסקים כרגיל" חוסר תיאום עם רגולטורים משיקים

  ללא תיאום.

  יוצר אי ודאות ואי בהירות לגבי דרישות התוכן בחלופת "עסקים כרגיל" פיצול הסמכויות

 .ולגבי התהליך הבירוקרטי

חמרה בהיבט של תחולת החוק, ההערכה היא כי חלופת רישוי סביבתי משולב תגרום לה

אלה  ,בירוקרטיים )ביחס לחלופת "עסקים כרגיל"( מבחינת מפעלי רמה ב' מסויימיםהבעומסים 

פסולת וחלק מעסקי לטעונים כיום בהיתר רעלים, כגון תחנות תדלוק, תחנות מעבר  אינםאשר 
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סדרה הסביבתית במסגרת אהרישוי הסביבתי המשולב יחליף את ה ,יחד עם זאת .גידול בע"ח

בשל אופיים של  ,בנוסף העסק ובכך צפויה הקלה מסויימת בתהליך קבלת רישיון העסק.רישיון 

, ניתן יהיה על בעלי העסקים והמשרד על מנת למתן את ההכבדה הבירוקרטיתמגזרים אלו ו

 .שיקל ויזרז את התהליך להתוות עבור פעילויות אלו הליך רישוי סטנדרטי

 ריבויבחלופת "עסקים כרגיל", בשלבי תהליך הרישוי עומסים הבירוקרטיים העודפים מלבד ה

אירגוני של סמכויות האסדרה של המשרד בין מספר חוקים בחלופה זו, מכתיב גם פיצול 

חלופת הרישוי  למפוקחים.מתן השירות מרכזי של ניהול ומקשה על במשרד  התהליכים 

שנשען על סמכות מאוחדת ולכן יוכל להוות מערך אסדרה מגלמת הסביבתי המשולב 

בכל שרשרת המהלכים של פלטפורמה למתן  שירות ארצי ולפעולות התייעלות משמעותיות 

 . לרבות התייעלות במערכות מיחשוב ובקרה רישוי ופיקוח

והערכה לגבי השינויים הצפויים  ,מסכמת את עיקרי העומסים בחלופת "עסקים כרגיל" 3טבלה 

 בעומסים אלו אם תאומץ חלופת הרישוי הסביבתי המשולב.

 הערכת עומסים בהשוואה בין החלופות – 3טבלה 

שלב 

 בתהליך

עומס בחלופת "עסקים 

 כרגיל"

 קבוצה מושפעת

מהמעבר לרישוי 

 משולב

שינוי בעומס לאחר 

מעבר לרישוי 

 משולב

 עוצמת השינוי

בעומס לאחר 

לרישוי מעבר 

 משולב

הגשת 

 בקשה

פער זמנים בין הגשות 

 ופיצול סמכויות
 משמעותית הפחתת עומס ב'-כלל מפעלי א' ו

 השלמות

 משמעותית הפחתת עומס ב'-כלל מפעלי א' ו חזרתיות של תהליכים

 משמעותית הפחתת עומס ב'-כלל מפעלי א' ו עיכוב תהליכים

התייעצות 

עם רשויות 

 משיקות

בשלב 

טיוטת 

 רישיון

דרישות חופפות 

ואפשרות לסתירות מול 

 רשויות

 - במחלוקת ב'-כלל מפעלי א' ו
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שלב 

 בתהליך

עומס בחלופת "עסקים 

 כרגיל"

 קבוצה מושפעת

מהמעבר לרישוי 

 משולב

שינוי בעומס לאחר 

מעבר לרישוי 

 משולב

 עוצמת השינוי

בעומס לאחר 

לרישוי מעבר 

 משולב

פרסום 

 לציבור
 קטנה הגדלת העומס חלק ממפעלי א' עיכוב בתהליך

 חיי הרישיון

ריבוי תהליכים יוצר 

שינויים רגולטוריים 

תכופים ופוגע בודאות 

 הרגולטורית

 מאודמשמעותית  הפחתת עומס ב'-כלל מפעלי א' ו

 תחולה

עומס בירוקרטי הולך 

עבור מפעלי רמה וגובר 

ב' אשר טעונים היתר 

 רעלים

 מפעלי רמה ב'

 – הפחתת עומס

עבור מפעלי רמה ב' 

הטעונים היתר 

 רעלים

 

 –הגדלת עומס 

עבור מפעלי רמה ב' 

שאינם טעונים היתר 

 רעלים

עבור  -משמעותית 

מפעלי רמה ב 

הטוענים היתר 

 רעלים

 

עבור  -בינונית 

מפעלי רמה ב' 

שאינם טעונים 

 היתר רעלים

מפעלי רמה ג' נדרשים 

לאישור המשרד לרישיון 

 עסק

 הפחתת עומס מפעלי רמה ג'

עבור  -משמעותית 

מפעלי רמה ג' אשר 

נדרשים כיום 

 להיתר רעלים.

עבור  –בינונית 

 השאר.
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השפעת חלופת הרישוי לגבי בין המשרד לבין נציגי תעשיה בשני נושאים קיימת מחלוקת 

 הסביבתי המשולב על העומס הבירוקרטי:

 עמדת  נוסח תזכיר החוק מציע מנגנון התייעצות עם רשויות משיקות. – רשויות משיקות

לרישוי  לקבוע תנאים סביבתייםוסמך רק המשרד י, מצב האופטימליבהתעשייה הינה כי 

לא ו ה,להגיש הערות לטיוטהרשויות המשיקות תוכלנה , ותעשיה ופעילויות ייצור

 רישיון.ה תנאיל בניגודתוכלנה לאחר מכן לתת הוראות 

סביבה לידי האפשרות של העברת כל הסמכויות בנושאי  עמדת המשרד הינה כי

, וכי המנגנון המוצע בתזכיר החוק הינו בעל פוטנציאל ישימה במקרה זההמשרד אינה 

אשר אינה לטיוב ושיפור של התיאום בין הרגולטורים ביחס לחלופת "עסקים כרגיל", 

  .מסגרת מסודרת לתיאום בין הרגולטוריםמכילה 

  תזכיר החוק אינו מכליל את היתר ההזרמה לים ברישיון הסביבתי  –לים  הזרמההיתר

 עשייה הינה כי יש לאחד את התהליכים. המשולב. עמדת הת

עונה על הצורך בתיאום בין התהליכים, הן תזכיר החוק  נוסחעמדת המשרד הינה כי 

מבחינת הסטנדרט הסביבתי והן מבחינת התהליך הבירוקרטי ומשך חיי היתר 

 40-60 -כבחפיפה קטנה בין האוכלוסיות המפוקחות:  כי מדובר בכל מקרה ו, ההזרמה

 מפעלים בלבד.

חורגת מנושא העומסים הנובעים מתהליכים בירוקרטיים, לגבי מנגנון ה, קיימת מחלוקת כמו כן

עמדת התעשייה הינה כי יש לכלול בחוק המוצע מנגנון להשגה מינהלית על  השגה מינהלית.

החלטות לגבי תנאי הרישיון, כפי שקיים במסגרת חוק רישוי עסקים. עמדת המשרד הינה כי 

 גיבוש טיוטת הרישיון ,וצרכיו הרגולטוריים המפעללימוד מאפייני  -המוצע הכולל  תהליך הרישוי

באופן שמאפשר לו  דיון עם המפעל על טיוטת הרישיון, על למשרדמתמשך בין המפ דיאלוגתוך 

תאום עם רגולטורים משיקים  - להעלות לדיון את השגותיו והערותיו לרישיון מבעוד מועד

מחד, בטיח כי יערך איזון ראוי בין שיקולי המפעל י אשרהוא הליך יסודי ומאוזן  - ושיתוף ציבור

 עשוי קיומו של מנגנון השגה מינהלית בחוק ., מאידךדוהאינטרס הציבורי עליו מופקד המשר

הגשת השגות מינהליות יהווה תמריץ לועודד את המפעלים להשקיע פחות בתהליך הרישוי ל

 יאריך את התהליכים ויגרום לנטל בירוקרטי רב.אשר כנוהל קבוע לאחר קבלת רישיון, דבר 
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 בירוקרטיהמדידת הפחתת עלויות ה  7

שלבים הכרוכים בכל אחת מן החלופות, ביחס בבין העומסים התהליכיים ההשוואה בנוסף על 

נערכה הערכה כמותית של העומס הבירוקרטי בכל אחת מן  , הבירוקרטיים בתהליך הרישוי

 החלופות.

, מידע איסוף: זאת ובכלל, הרישוי מהליך הנובעות ישירות לעלויותהמדידה התבצעה ביחס 

 עמידה לצורך ההשקעה מעלויות בשונה וזאת ,ב"וכיו בדרישות לעמידה אסמכתאות המצאת

 .הסביבתיות בדרישות לעמידה המפוקח משקיע אותן שוטפות הוצאות או שנקבעו בתנאים

הם סווגו לקטגוריות , תי העסק הנדרשים לכל הליך רישויב, הוערכה כמות המדידהלצורך 

חר כניסת חוק לתרחיש העתידי לאשונות, בוצע תמחור של הנטל הרגולטורי הקיים והוא השווה 

 רישוי משולב לתוקף.

מלש"ח  57 -סך החיסכון השנתי לבתי העסק כתוצאה מהליך הרישוי המשולב מוערך ב

  .בשנה הבירוקרטיה מעלויות 30%-כ של בשיעור חיסכון המהווה, לשנה

 הליך הרישוי המשולב עשוי להפחית את הנטל כי נמצא הפרטנית מדידהה לאחר ,כן כמו

 הדרישות בין תיאום ביצועמעבר לתחשיב המרכזי המפורט בנספח, וזאת כתוצאה מ בירוקרטיה

 רגישות ניתוח לנספח 9 בסעיף מובא זו הטבה המחשת לצורך .ואחוד מובנה הליך תחת

 .זה ממרכיב הצפויה נוספת לתועלת

כתוצאה מאיחוד ההליכים השונים למסגרת אינטגרטיבית אחת  כי נמצא זובמסגרת בחינה 

 מלש"ח/שנה. 5.7-17.1הנעה בין  תועלת נוספתמתקבלת הערכת 

 תיאור מפורט של הליך המדידה וממצאיו מופיע בנספח לדו"ח זה.

יש רחמצב קיים לעומת ת –מטה מציג את עלויות הנטל הרגולטורי בשני התרחישים שנבחנו  4איור 

 שולב. רישוי מ

 מצב קיים/רישוי משולב )מלש"ח/שנה(  –השוואת נטל רגולטורי  :4איור 

124  

30  

29  

8  

0.1  

95  

30  

4  

5  

0.1  

0 20 40 60 80 100 120 140

 תנאים ברישיון עסק

 היתר פליטה לאוויר

 היתר רעלים

אישור מנהל לטיפול בפסולת  
 מסוכנת

הקלה בחריגות ערכי מלחים  
 בשפכים

 (שנה/₪ )עלות מצב קיים  (שנה/₪)עלות רישוי משולב 
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 לטיוב נוסףאפשרויות  8

טכניים, עולה כי  ומראיונות שנערכו עם אנשי המקצוע במשרד, אנשי תעשיה ויועצים משפטיים 

כפי שהיא מוצגת  משולבהסביבתי הרישוי המלבד הטיוב הבירוקרטי הצפוי במסגרת חלופת 

. אפשרויות אלו לטיוב נוסף בחלקן תחומיםמספר , קיים פוטנציאל לטיוב נוסף, בבתזכיר החוק

הגדול ניתנות להגדרה במסגרת נהלים עתידיים או במסגרת תקנות. יש להדגיש כי האפשרויות 

 המוצגות בדו"ח זה הינן ראשוניות ודורשות בחינה פרטנית ומעמיקה על ידי הרגולטור.

8.1 של הליכי רישוי סביבתי משולב לוחות זמנים 

ניתן יהיה לפלח את  ,סביבתייםכלל היבטיהם הוהמפעלים מצאי  ה מסודרת שללמיד לאחר 

ורות בהנחיות על מפעלי רמה א' ומפעלי רמה ב' למקבצים בהתאם לרמת מורכבותם, ולה

מפעלים רישוי של קצרים יותר מאלו שנקבעו בתזכיר החוק ביחס לתהליכי לוחות זמנים 

, כדוגמת מכוני תערובת )במסגרת מפעלי רמה א( ותחנות דלק ועסקי גידול שמורכבותם פחותה

 בעלי  חיים )במסגרת מפעלי רמה ב(.

למפעלים מתן אפשרות לטיוטת היתר גנרית  נהאפשרות נוספת שעלתה בראיונות הי

 סטנדרטיים.

8.2 צמצום דיווחים 

, כולל בדיונים מול גורמים בתעשייה הוא ריבוי הדיווחיםאחד העומסים המרכזיים אשר עלו 

. בבדיקה מול הרגולטורים במשרד עולה כי קיימות אפשרויות כפילויות בדיווחים ופיצול דיווחים

להפחתת עומס זה מבלי לפגוע בתכלית הרגולציה. הפחתה זו אפשרית בחלקה גם תחת 

 חלופת עסקים כרגיל.

  לטורים במשרד ומחוצה לובין רגו דרישות דיווח האחדת. 

 הדיווחים הנדרשים והקטנת תדירותמרוכזים תקופתי  יםדיווחבחינה האפשרות ל 

  .(מתנאי הרישיון חריגותקרים של מ)מלבד ב

  על פעילות הנעשית בהתאם לתנאי  הוקים-ביטול דיווחים אדלבחינה האפשרות

 .ההיתר

 יחויבועלים המפ ;טבלה מסכמתדיווח על ממצאי דיגומים באמצעות בחינה האפשרות ל 

 .ולהגישם למשרד על פי דרישהדו"חות מלאים  להחזיק

 יצירת נוהל אחיד של דרישות דיווח שייושם באופן דומה על ידי כל מחוזות המשרד.  

8.3 ודאות רגולטורית 

  פרסום הנמקות לתנאי הרישיון, כך שלמפוקחים תתקבל תמונה ברורה יותר של שיקולי

 הרגולטור.ומדיניות 

 .)בחינת אפשרויות להארכת חיי הרישיון )גורפת או על פי קריטריונים 
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 .קביעת קווים מנחים להגדרת שינוי משמעותי 

  כיוון  נוהל לתיאום לו"ז עם צרכים עסקיים במפעל חדש/שינוי משמעותיעדיפות ויצירת

מאובדן  שמצבים אלו עיכוב במתן הרישיון עשוי לגרום לנזק כלכלי משמעותי כתוצאה

 .הכנסות

8.4 תקשורת מול המשרדה בניהולנושאים נוספים הקשורים  

  חוסר תגובה צדדית" עם המשרד, דהיינו -חדתקשורת "גורמים בתעשייה ציינו בעיה של

, בין אם תגובה מקצועית המתייחסת לתוכן /מכתביםמצד המשרד למייליםלעיתים 

תנהלות זו המפוקחים, ה. מצד ההתכתבות ובין אם תגובה טכנית בסגנון "התקבל"

  .סטטוס הטיפול בעניינםבהירות לגבי -אייוצרת 

 מידע ן להם מספיק מידע לגבי רמת האבטחה של בנוסף, חלק מן המפוקחים ציינו כי אי

עיסקי הנמסר למשרד. חשש זה הועלה בקשר למערכת הממוחשבת להיתרי רעלים. 

 בגדר סוד מסחרי, לעיתים של צד שלישי. חלק מהמידע המוזן למערכת הינו
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 בירוקרטיהה עלויות הפחתת מדידת: נספח 9

9.1 תנאים ברישיון עסק  – 1הליך רישוי  

 יפוי החובות הבירוקרטיות על קהל העסקים המפוקחיםמ

בשנים האחרונות פועל המשרד לסיווג מחודש של סוגי העסקים על מנת למקד את פעילותו לעסקים 

 :18סביבתיות משמעותיות ונרחבות. מדרג זה מבחין בין שלוש קבוצות מפעלים כאשרבעלי השפעות 

: הינם מפעלים ומתקנים בעלי פוטנציאל השפעה סביבתי בהיקף גדול (Aמפעלי רמה א' )עסקי 

 ומשמעותי לפחות על אחד ממרכיבי הסביבה;

יבתי משמעותי אך פחות : הינם מפעלים ומתקנים בעלי פוטנציאל השפעה סב(B)עסקי  מפעלי רמה ב'

 ממפעלי רמה א';

 הינם מפעלים ומתקנים בעלי השלכות סביבתיות מקומיות.  (:Cמפעלי רמה ג' )עסקי 

רישיון העסק ניתן לפרק זמן הנע בין חמש שנים/עשר שנים/חמש עשרה שנים ולצמיתות; פרק הזמן 

 נקבע  לפי סיווג תחום פעילות בית העסק בצו רישוי עסקים. 

החובות הבירוקרטיות המושתות על מגישי הבקשה לקבלת תנאים ברישיון עסק נלקחו מתוך: רשימת 

, תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, 19"מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק / היתר זמני"

והנחיות להגשת מסמך מידע לצורך אסדרה סביבתית משולבת )אינטגרטיבית( מהדורה  2000-תשס"א

 . הנחיות אלה דורשות את הגשת המידע הבא: 3.7סעיף  2014ספטמבר , 4

 תיאור המפעל ותרשים סביבה .1

מידע עבור כלל המדיות הסביבתיות: מים ושפכים, איכות אוויר, חומרים מסוכנים, רעש קרינה  .2

 ופסולת מוצקה

 סקר תהליכים .3

 סקר פליטות .4

 סקר פערים לטכניקה המיטבית הזמינה .5

 תוכנית גישור פערים  .6

 בחינת השפעות חוצות מדיה .7

 השוואת חלופות וניתוח עלויות ותועלות כלכליות וסביבתיות .8

 סקר מצב עתידי .9

 התאמת תוכנית לגישור פערים לממצאי סקר מצב עתידי .10

                                                           
18
: 2014מתוך דוח רישוי עסקים לשנת  

http://infospot.co.il/sviva/Content/UserFiles/Upload/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A8%D7%99%D7
%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA

_2014_210715.pdf 

 
19
 http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/businesslicensingindustry/documents/env_info.pdf 

 

http://infospot.co.il/sviva/Content/UserFiles/Upload/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA_2014_210715.pdf
http://infospot.co.il/sviva/Content/UserFiles/Upload/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA_2014_210715.pdf
http://infospot.co.il/sviva/Content/UserFiles/Upload/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA_2014_210715.pdf
http://infospot.co.il/sviva/Content/UserFiles/Upload/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA_2014_210715.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/businesslicensingindustry/documents/env_info.pdf
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 מיפוי קבוצת ההתייחסות

קבוצות ההתייחסות הינם המפעלים שפעילותם טעונה בקבלת תנאים סביבתיים ברישיון העסק. כפי 

שצוין לעיל, קיימת אבחנה בין שלושה סיווגים בהתאם לפוטנציאל ההשפעה של בית העסק על הסביבה: 

רט . מהמידע שהתקבל מאגף רישוי עסקים הוערכו מספרי בתי העסק בכל סיווג כמפוC -ו A ,Bמפעלי 

 להלן: 

  מפעליA – 400 בתי עסק 

  מפעליB – 4,000 בתי עסק 

  מפעליC – 26,000    בתי עסק 

כפי שצוין לעיל משך חיי הרישיון נקבע לפי סיווגו הסקטוריאלי של בית העסק בצו רישוי עסקים. 

 A/B/Cבמערכות המידע של המשרד לא נמצאו נתונים המצליבים בין סיווג בתי העסק לפי קטגוריות 

לכן נדרשה קביעת הנחת עבודה לפרמטר זה.  -לבין סקטורי הפעילות הקובעים את משך זמן הרישיון 

 שנים.   10 -לפי מיפוי סקטורי הפעילות המרכזיים בתעשייה הונח אורך חיי רישיון עסק ל

 עלויות בירוקרטיות 

סקטורי התעשייה עלויות הכנת הבקשה נאספו מתוך שאלונים שהתקבלו משבעה בתי עסק הפועלים ב

קטנים. מתוך נתונים אלה  -וחמישה מפעלים בינוניים  Aהשונים מהם שני מפעלים המסווגים כמפעלי 

 -נמצא כי העלות הממוצעת לקבלת תנאים סביבתיים ברישיון העסק למפעלים גדולים נאמדת בכ

 ₪.  37,000 -והעלות למפעלים בינוניים וקטנים נאמדת ב₪  320,000

 למקבלי תנאים ברישיון העסק מצב קיים  בירוקרטיות: סך עלויות 1טבלה 

סויווג 
 מפעלים

מספר 
 מפעלים

עלות הכנת 
 שנה()₪/עלות שנתית  ס"ה עלות ההיתר

A 400 320,000 128,000,000 12,800,000 

B 4,000 37,000 148,000,000 14,800,000 

C 26,000 37,000 962,000,000 96,200,000 

 123,800,000     30,400 ס"ה

לאומדן עלויות קבלת תנאים סביבתיים ברישיון העסק בוצעה הכפלה של מספר המפעלים בעלויות 

הכנת ההיתר והתקבלה סך העלות. לקבלת העלות במונחים שנתיים חילקנו את התוצאה במספר שנות 

 ח לכלל קבוצת מקבלי ההיתר.  מלש" 123.8 -הרישיון והתקבלה עלות שנתית של כ
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 תחשיב הנטל הרגולטורי לאחר כניסת חוק רישוי משולב לתוקף 

חוק רישוי משולב עתיד לבצע שינוי בהגדרת "מפעל טעון רישוי סביבתי". החוק מפנה לרשימת פעילויות 

על מפעלים  המנויה בתוספתו. רשימה זו כוללת, בין היתר, סקטורים לרישוי וכן ספים המכוונים לחול רק

אשר פעילותם בעלת פוטנציאל השפעה משמעותית על הסביבה. התוספת לחוק מגדירה שלוש רמות 

( A" )מפעלי מפעלי רמה א'של מפעלים טעוני רישוי סביבתי על פי מידת ההשפעה הסביבתית שלהם: "

קיקה ובהתאמה לח IED(.  רשימה זו נעשתה בהתבסס על דירקטיבת  B" )רמה מפעלי רמה ב'" -ו

הסביבתית והניסיון המצטבר בישראל. בהתאם לאבחנה זו מפעלי רמה ב' יוסדרו תחת תנאים סביבתיים 

רוחביים לסקטורי הפעילות השונים בעוד שמפעלים ברמה א' יקבלו היתר פרטני בהתאם למאפיינים 

וין הסביבתיים. מפעלים שאינם נמנים עם רשימת הפעילויות או שסף הפעילות בהם נמוכה מהמצ

( והינם בעלי השלכות סביבתיות מקומיות בלבד. C)רמה מפעלי רמה ג' בתוספת לחוק, מוגדרים "

מפעלים אלו צפויים לקבל את תנאיהם הסביבתיים מהיחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות. כתוצאה 

ם כיום, מפעלי 4,000 -בהשוואה ל 1,000 -מהשינוי, מספר המפעלים בקטגוריית רמה ב' צפויה לרדת ל

עתיד להישאר ללא  Aבהתאמה. מספר מפעלי  29,000 -צפוי לעלות ל Cומספר המפעלים בקטגוריה 

 שינוי. 

יובהר כי לאחר כניסת החוק לתוקף יתקיימו שני הליכי רישוי בראיית המפעלים. ההיתר הסביבתי שיינתן 

רישוי עסקים. לצורך מתן ערך אחת לשבע שנים ורישיון העסק שתוקפו ייקבע לפי סיווג הסקטור בצו 

 כלכלי לאומדן העלויות בראיית המפעלים הונחו הנחות העבודה הבאות:

₪.  320,000ותעמוד על   עלות הרישוי הסביבתי תהיה ללא שינוי ביחס לתרחיש הקיים :Aמפעלי  .1

 שנים.  7משך זמן ההיתר הסביבתי יתקצר ויעמוד על 

ח כי עלות הרישוי הסביבתי תעלה ביחס למצב הקיים לאור צפי להחמרת הדרישות הונ: Bמפעלי  .2

ההנחה היא כי מפעלים אלו יוסדרו בתנאים רוחביים שצפויים להקל את ₪.  100,000ותעמוד על 

 שנים. 7. משך זמן ההיתר הסביבתי יתקצר ויעמוד על Aהנטל הרגולטורי ביחס למפעלי 

ת הסביבתיות, לאור זאת הונח כי עלות מפעלים אלה יוסדרו ברשויות המקומיות וביחידו :Cמפעלי  .3

משך זמן ההיתר הסביבתי ₪.  15,000הרישוי הסביבתי תופחת ביחס למצב הקיים ותעמוד על 

 שנים.   7יתקצר ויעמוד על 

 להלן תוצאות התחשיב.

 : סך עלויות בירוקרטיות למקבלי תנאים ברישיון העסק רישוי משולב 2טבלה 

 סיווג
 מפעלים

מספר 
 מפעלים

עלות הכנת 
 שנה()₪/עלות שנתית  ס"ה עלות ההיתר

A 400 320,000 128,000,000 18,285,714 

B 1,000 100,000 100,000,000 14,285,714 

C 29,000 15,000 435,000,000 62,142,857 

 94,714,286       ס"ה
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לאומדן עלויות קבלת תנאים סביבתיים ברישיון העסק בוצעה הכפלה של מספר המפעלים בעלויות 

הכנת ההיתר והתקבלה סך העלות. לקבלת העלות במונחים שנתיים חילקנו את התוצאה במספר שנות 

מלש"ח לכלל קבוצת מקבלי ההיתר.  ניתן  94.7 -שנים ( והתקבלה עלות שנתית של כ 7הרישיון )

שיוסדרו  Cכי העלות הופחתה ביחס למצב הקיים בעיקר כתוצאה מהפחתת העלות למפעלי  לראות

פחת אך ההערכה היא שהעלות  Bבמסגרת המקומית. עוד ניתן לראות כי אמנם מספרם של מפעלי 

 הרגולטורית שלהם תהיה גבוהה יותר במסגרת הרישוי המשולב ולכן סך העלות דומה למצב הקיים.  

9.2 היתר פליטה לאוויר   – 2הליך רישוי  

 מיפוי החובות הבירוקרטיות על המפעלים המפוקחים

רשימת החובות הבירוקרטיות המושתות על מגישי הבקשה לקבלת היתר פליטה נלקחו מהנחיות 

 –)א( לתקנות אוויר נקי היתרי פליטה, התש"ע 9הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה לפי סעיף 

 . 20(4, מהדורה 2014)ספטמבר  2010

 הנחיות אלה כוללות דרישה להגשת המידע הבא: 

 מידע כללי על מקור הפליטה .1

 הגשת סקר תהליכים: תהליך יצירת המזהמים, מקורות פליטת המזהמים ודרכי הטיפול במזהמים. .2

הגשת סקר פליטות לאוויר: סקר פליטות מוקדיות ולא מוקדיות, הערכת דליפות לאוויר מרכיבי ציוד,  .3

 א שגרתיות, דיווח על מטרדי ריח ומאזן מסה. סקר פליטות ל

 ונושאים נוספים BREF -הגשת סקר פערים לפי מסמכי ה .4

 הגשת תכנית ליישום הטכניקה המיטבית הזמינה .5

 הגשת סקר סביבתי להערכת איכות האוויר באמצעות מודלי פיזור .6

 הגשת תצהיר בעל מקור הפליטה ומנהל מקור הפליטה .7

 להיתר הפליטה לפי מספר יחידות החיוב לכל מקור.   אגרת בקשהבתשלום כמו כן מגיש הבקשה מחויב 

 מיפוי קבוצת ההתייחסות

מתקנים בסקטורי  180 -קבוצות ההתייחסות הינה כלל המתקנים מקבלי היתר הפליטה המוערכים בכ

 התעשייה השונים וייצור האנרגיה.

 עלויות בירוקרטיות 

מתקנים טעוני היתר. כמו  30 -עלויות הכנת הבקשה להיתר פליטה נאספו מתוך שאלונים שהתקבלו מ

 כן התקבלה מהמשרד רשימת יחידות החיוב לכל מקור לצורך חישוב עלויות אגרת הגשת הבקשה. 

                                                           
20

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%
20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/emission_permit_guidance4-sept2014.pdf 
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₪.  750,000 -מתוך נתוני השאלונים נמצא כי העלות הממוצעת להכנת בקשה להיתר פליטה נאמד בכ

₪  202,370סף לכך חושבו עלויות תשלום האגרה לפי מספר יחידות החיוב בפועל לכל מתקן * בנו

 .21ליחידה

 סך עלויות לכלל מקורות הפליטה טעוני היתר:

 ₪  135,000,000מתקנים =  180*  750,000עלויות הכנת הבקשה: 

 ₪.  77,103,000סך תשלומי אגרות = 

שנתיים טרם קבלתו( ואילו -יש לציין כי עלויות הכנת הבקשה משולמות בתקופת הכנת ההיתר )שנה

תשלומי האגרות פרוסים לאורך שבע שנות תקופת ההיתר. לכן, לצורך הצגת העלויות במונחים שנתיים 

 לכללמלש"ח  30.3 -יש לחבר את סך העלויות ולחלקן בשבע, פעולה זו מביאה לעלות שנתית של כ

 קבוצת מקבלי ההיתר.  

  תחשיב הנטל הרגולטורי לאחר כניסת חוק רישוי משולב לתוקף

עם כניסת חוק רישוי משולב יינתן היתר הסביבתי שיכיל תנאים סביבתיים לכלל המדיות הסביבתיות 

)שפכים, פסולת, חומ"ס, רעש וקרינה( ויהווה השלמה להיתר הפליטה לאוויר. יצוין כי עקרונות חוק 

שוי המשולב מיושמים כבר כיום במספר מפעלי היתר פליטה על ידי קבלת תנאים משלימים ליתר הרי

המדיות הסביבתיות בתנאי רישיון העסק, עם זאת לאור מחויבות הזמנים שקבע חוק אוויר נקי לכניסת 

 ההיתרים לתוקף, פעמים רבות ניתנו תנאים אלה בחלוף פרק זמן ממועד אישור היתר הפליטה. 

ההנחה היא כי יישום חוק הרישוי המשולב לא תשנה את קבוצת ההתייחסות ואת מהות הדרישות מקהל 

המפוקחים. הרישיון הסביבתי המשולב, בדומה להיתר הפליטה יינתן אף הוא לפרק זמן של שבע שנים. 

ון דבר עם זאת ניתן להעריך כי בעקבות הרישוי המשולב יוסדרו כלל המדיות הסביבתיות בפרק זמן נת

שצפוי לחסוך זמן ועלויות כוח אדם לאוכלוסיית מקבלי ההיתר. בשל מחסור בנתונים וקושי לחזות פני 

 עתיד לא בוצעה הערכה לחיסכון הצפוי מרכיב זה. 

9.3 היתר רעלים  – 3הליך רישוי  

 מיפוי החובות הבירוקרטיות על בעלי ההיתר המפוקחים

שמור על בריאות הציבור והסביבה מפני נזקים שעשויים , נועד ל1993חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג 

לנבוע מעיסוק ברעלים. החוק קובע כי כל עיסוק ברעלים לרבות ייצור, ייבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, 

העברה, אחסנה, החזקה ושימוש חייב בהיתר רעלים. תוקף היתר רעלים נקבע בהתאם לתקנות 

. על פי התקנות, 2003 -ף היתרים(, התשס"ג החומרים המסוכנים )אמות מידה לקביעת תוק

רמת הסיכון )לטווח המידי או לטווח הבינוני והארוך( הנשקפת  לפי העוסקים בחומרים מסוכנים מסווגים

 .מהם לאדם ולסביבה
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 2010-תקנות אוויר נקי )אגרות(, תשע"אל 2תשלום ליחידת החיוב נלקח מתוך ס' 
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 :בגוף התקנות סיווג העיסוקים מתבצע על פי שתי טבלאות, המוצגות

 סיווג על פי סוגי חומרים מסוכנים, סוגי עיסוקים ופעילות ולפי כמותם -טבלה א'  .1

 סיווג לפי קבוצות החומרים המסוכנים -טבלה ב'  .2

משמעו עיסוק  A( כאשר היתר מסוג A/B/Cקנות אלה מדרגות את סיווג ההיתר לפי רמת הסיכון )ת

בחומרים מסוכנים המהווים סיכון גדול וכך הלאה. היתר הרעלים מחודש אחת לשנה, לשנתיים או 

 הנקבעת לחומרים המאושרים בהיתר.  רמת הסיכון של העסק לשלוש שנים בהתאמה, לפי

 

רשימת החובות הבירוקרטיות המושתות על מגישי הבקשה לקבלת היתר רעלים נלקחו מתוך חוק 

 .22וכן מתוך ההנחיות בטופס בקשה להיתר רעלים באתר המשרד 1993-החומרים המסוכנים, התשנ"ג

 מסמכים אלה כוללים דרישה להגשת המידע הבא: 

תיאור אופן העיסוק ברעלים, מיקום, מידע על אחראי רעלים, פירוט לגבי הובלה וכן תרשים אזורי  .1

 פעילות העסק. 

 טבלת דיווח על הרעלים המבוקשים לעיסוק, ריכוזם וכמויותיהם. .2

כמויות, סוג טיפול, גורם מטפל וחברת טופס הצהרה לפסולת מסוכנת: פירוט המרכיבים העיקריים,  .3

 הובלה.

 התייחסות פיקוד העורף והרשות הארצית לכבאות לבקשה.  .4

 תצהיר בעל היתר הרעלים.   .5

 להיתר הרעלים לפי רמת הסיכון.  אגרת בקשהכמו כן מגיש הבקשה מחויב בתשלום 

 מיפוי קבוצת ההתייחסות

הליך הרישוי הנדון לפי רמת סיכון החומר כפי שהוזכר לעיל, קיימות שלוש קבוצות התייחסות ב

(A/B/C).  .להלן כמות המפעלים לפי דרגת הסיכון כפי שהתקבלו מאגף חומ"ס 

 : מספר מקבלי היתר רעלים בדרגות הסיווג השונות 3טבלה 

 מספר מפעלים סיווג היתר רעלים

A 350  

B 1,000  

C 2,650  
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http://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Forms/documents/hazardousmaterials/toxinspermi
pdfts/toxinspermitrequest. 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D/Homarim66.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Permit/Pages/ValidCriteria.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Forms/documents/hazardousmaterials/toxinspermits/toxinspermitrequest.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Forms/documents/hazardousmaterials/toxinspermits/toxinspermitrequest.pdf
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 עלויות בירוקרטיות 

מפעלים טעוני היתר.  7עלויות הכנת הבקשה להיתר רעלים נאספו מתוך שאלונים שהתקבלו מ  .1

 13,200 -מתוך נתוני השאלונים נמצא כי העלות הממוצעת להכנת בקשה להיתר רעלים נאמדת בכ

כי אם לא נמצאה התאמה בין רמת סיכון ההיתר לבין עלות הכנתו. בהקשר זה חשוב לציין ₪. 

למפעל ישנו רשימת חומרים מסוכנים בהיתר, סיווג ההיתר כולו נקבע לפי דרגת הסיכון של החומר 

 המסוכן ביותר. 

צו החומרים המסוכנים )אגרת  בנוסף לכך חושבו עלויות תשלום האגרה לפי דרגת הסיכון מתוך

. הטבלה מטה מציגה את סכומי האגרה ותוקף ההיתר לכל דרגת 1997 -היתר רעלים(, התשנ"ז 

 סיווג. 

  תוקף ההיתר וחיוב האגרה –: היתר רעלים 4טבלה                

 תוקף ההיתר סיוג היתר רעלים
אגרה סכום 

)₪( 

 5,144 שנה אחת Aמפעלי 

 4,243 שנתיים  Bמפעלי 

 2,122 שלוש שנים Cמפעלי 

 סיכום העלויות במונחים שנתיים לסוגי המפעלים השונים מובאת בטבלה מטה. 

  סך עלויות בירוקרטיות להיתר רעלים מצב קיים :  5טבלה          

סיווג 
היתר/סוג 
 ההוצאה

מספר 
 מפעלים

עלות 
 אגרה

עלות 
הכנת 
 בקשה

 סך עלות 

עלות הכנת 
בקשה 

ותשלום 
אגרה פר 

מפעל 
 שנה()₪/

סך עלות שנתית 
למקבלי ההיתר 

 שנה()₪/

 A 350 5,144 13,174 18,318 18,318 6,411,300מפעל 

 B  1,000 4,243 13,174 17,417 8,709 8,708,500מפעלי 

 C 2,650 2,122 13,174 15,296 5,099 13,511,467מפעלי 

 ס"ה
     

28,631,267 

העמודה החמישית בטבלה מציגה את העלות השנתית למפעל בקבוצת סיווג נתונה. עלות זו 

( וסכום האגרה )המשתנה לפי דרגת הסיווג( ומחלקת 13,200מסכמת את עלות הכנת הבקשה )

 Aאת התוצאה המתקבלת בתוקף ההיתר לקבלת העלות במונחים שנתיים. כך יוצא שמפעל מדרגה 

העמודה ₪.  18,318 -יי שנה ומשכך סך הוצאתו השנתית נאמדת בכנדרש להליך הרישוי מיד

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Hazardous-Materials/Homarim06.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Hazardous-Materials/Homarim06.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Hazardous-Materials/Homarim06.pdf
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השמאלית ביותר כופלת את עלות הרישוי במספר המפעלים בכל דרגת סיווג לקבלת סכום ההוצאה 

מלש"ח לשנה לכלל  28.6 -לכלל המפעלים בקטגוריה. סכום העלות הרישוי הכולל נאמדת בכ

 .קבוצת מקבלי ההיתרים

בנוסף לאמור לעיל קיימות דרישות נוספות למקבלי היתר הרעלים שעניינן הכנת סקרי סיכונים  .2

לקביעת מרחקי הפרדה להגנת מפני אירוע חומרים מסוכנים וכן הכנת תוכנית להתגוננות מפני 

רעידות אדמה. ככלל, סקרים אלה נדרשים באופן חד פעמי ועדכונם נדרש במידה וחל שינוי מהותי 

 ההיתר. בבדיקה שנערכה עם אגף חומ"ס התקבלו הנתונים הבאים: בתנאי 

 220 -חובת הכנת התוכנית נדרשה עד היום מכהכנת סקר סיכונים וקביעת מרחקי הפרדה: 

למתקנים ₪  20,000-40,000מתקנים. הערכת העלות להכנת התוכנית נאמדת בטווח של בין 

 למתקנים בדרגת מורכבות נמוכה. ₪  7,000 -בדרגת מורכבות גבוהה ו

שים : חובת הכנת התוכנית מוטלת כיום על מתקנים הנדרתוכנית להתגוננות מפני רעידות אדמה

בלבד כאשר בשלבים הבאים הכוונה היא להחיל את הדרישה על כלל  Aבהיתר רעלים בדרגת סיווג 

אוכלוסיית מקבלי ההיתר. לצורך התוכנית נדרש מבקש ההיתר לביצוע סקר בחינה הנדסית וסקר 

 ₪.  135,000 -גיאולוגי שעלותם נאמדת בכ

 תוקף תחשיב הנטל הרגולטורי לאחר כניסת חוק רישוי משולב ל

חוק רישוי משולב עתיד לבצע שינוי בהגדרת "מפעל מסוכן". העיסוק בחומרים מסוכנים יוגדר ככזה 

העולה על הכמויות המנויות בחלק ב' של התוספת. משיחות שהתקיימו עם אגף חומרים מסוכנים נמצא 

 כי בעקבות כניסת החוק צפויים השינויים הבאים:

 B -ו Aצם את מספר מקבלי היתר הרעלים בדרגות סיווג הגדרות הספים העתידיות צפויות לצמ .1

 בהתאמה.  900 -ו 300ולהערכתם מספרם יעמוד על 

 לא יידרשו בהיתר רעלים והערכה היא שיינתנו להם תנאים מתאימים ברישיון העסק. Cדרגת סיווג  .2

הגשת ההערכה היא שהדרישות הרגולטוריות ממקבלי ההיתר יוחמרו דבר שעשוי לייקר את הליך   .3

 הבקשה. 

 תוקף ההיתר צפוי להתארך ולעמוד על שבע שנים.  .4

נמצא כי לא צפויה השפעה ביחס לסקרי הסיכונים והכנת התוכניות להתגוננות מפני רעידות אדמה   .5

  כתוצאה מהחלת החוק.

 מטה מציגה את החיסכון הצפוי כתוצאה מכניסת החוק לתוקף. כיוון שהדרישות העתידיות 6טבלה 

ביחס למצב כיום כאשר  30% -ממקבלי ההיתר טרם הובהרו הונח כי עלות הכנת ההיתר תתייקר בכ

   סכום האגרה נותר ללא שינוי. 
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  : סך עלויות בירוקרטיות להיתר רעלים רישוי משולב 6טבלה 

סיווג 
המפעל/סוג 

 ההוצאה

מספר 
 מפעלים

עלות 
 אגרה

עלות הכנת 
 בקשה

 סך עלות 

עלות הכנת 
בקשה ותשלום 
אגרה פר מפעל 

 שנה()₪/

סך עלות שנתית 
למקבלי ההיתר 

 שנה()₪/

  A 300  5,144  17,126  22,270  3,181  954,437מפעל 

  B  900  4,243  17,126  21,369  3,053  2,747,469מפעלי 

  3,701,906           ס"ה

העמודה החמישית בטבלה מציגה את העלות השנתית למפעל בקבוצת סיווג נתונה. עלות זו מסכמת 

( עם סכום האגרה )המשתנה 17,126ביחס למצב הקיים ) 30%את עלות הכנת הבקשה, בתוספת של 

לפי דרגת הסיווג( ומחלקת את התוצאה המתקבלת בשבע שנים לקבלת העלות במונחים שנתיים. עלות 

הוכפלה במספר המפעלים העדכנית בכל דרגת סיווג לקבלת סכום ההוצאה לכלל המפעלים הרישוי 

מלש"ח לשנה לכלל קבוצת מקבלי ההיתרים.  3.7 -בקטגוריה. סכום עלות הרישוי הכולל נאמדת בכ

 מלש"ח ביחס למצב הקיים לכלל קבוצת מקבלי ההיתר.  25תוצאה זו מביאה לסך חיסכון שנתי של 

9.4 אישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת -4הליך רישוי  

 מיפוי החובות הבירוקרטיות על קהל המפוקחים

 -מתקני טיפול בעלי אישור מנהל רוחבי וכ 21לפי נתונים שהתקבלו מאגף חומ"ס במשרד קיימים כיום 

מפעלים נוספים להם ניתן אישור פרטני לפינוי פסולת מסוכנת למתקני טיפול שאינם תחת ההסדר  100

 י. תוקף האישורים הינו לשנה אחת בלבד. הרוחב

רשימת החובות הבירוקרטיות המושתות על מגישי הבקשה לפינוי פסולת מסוכנת נלקחה מתוך תקנות 

וכן הנחיות המשרד לבקשה  2, סעיף 1990 –רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א 

 23לאישור מנהל בטיפול בפסולת מסוכנת

 חובות בירוקרטיות  –: אישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת 7טבלה 

הגשת 
בקשה 
 למנהל

 טופס בקשה

 טבלת אקסל עם פירוט מאפייני פסולת ורמות מזהמים

 אנליזה מפורטת ממעבדה מוסמכת 

 מסמך העברת פרטים למתקן טיפול בפסולת מסוכנת 

 מסמך הסכמה לקבלת הפסולת לטיפול 

 

                                                           

23 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Waste/Pages/default.aspx 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Waste/Pages/default.aspx
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 מיפוי קבוצות ההתייחסות

כפי שהוזכר לעיל, קיימות שתי קבוצות התייחסות בהליך הרישוי הנדון: מפעלים בעלי אישור מנהל 

רוחבי ומפעלים להם ניתן אישור פרטני לפינוי פסולת מסוכנת למתקני טיפול שאינם תחת האסדרה 

 הרוחבית. 

 עלויות בירוקרטיות 

צא כי מתקני טיפול הפועלים תחת האסדרה הרוחבית נדרשים בשיחה שהתקיימה עם אגף חומ"ס נמ

בביצוע דיגומים ואנליזות לפסולת המועברת לטיפול כמו כן הליך הרישוי בקבלת ההיתר טעון השקעת 

 משאבים רבה יותר ביחס למפעלים המבקשים לקבל אישור פרטני. 

הפועלים בתחום מהם שני עלויות הכנת הבקשה נאספו מתוך שאלונים שהתקבלו מחמישה מפעלים 

     מפעלים בעלי היתר רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת ושלושה מפעלים נוספים הנדרשים באישור פרטני.

 לקבוצת מבקשי האישור. מלש"ח  7.5 -סך עלות שנתית מוערכת בכ

 להלן נתוני העלויות שהתקבלו: 

 לאישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת מצב קיים: סך עלויות בירוקרטיות 8טבלה 

 

 אישור פרטני אישור רוחבי

 100 21 מספר מבקשי האישור

 10,333 100,000 שנה()₪/עלויות הכנת הבקשה 

 210,000 שנה()₪/אנליזות ודיגומים 
 

ס"ה עלויות לכלל אוכלוסיית מבקשי האישור 

 שנה()₪/
6,510,000 1,033,333 

 

 תחשיב הנטל הרגולטורי לאחר כניסת חוק רישוי משולב לתוקף 

עם כניסת החוק לתוקף יקבל המפוקח רישיון סביבתי משולב לתקופה של שבע שנים בהשוואה למצב 

כיום בו ניתן אישור לשנה אחת בלבד. לצד זאת ההנחה היא כי כניסת החוק לתוקף לא תשנה את מיפוי 

רישות מהמפעלים המפוקחים. שילוב הדברים מוביל למסקנה כי קבוצות ההתייחסות ואת מהות הד

עלויות הכנת הבקשה בשתי קבוצות ההתייחסות, מקבלי האישור הרוחבי והפרטני, תידרשנה אחת 

לשבע שנים בלבד אולם עלויות האנליזות והדיגומים, בהם נדרשים מקבלי האישור הרוחבי, יוותרו ללא 

 שינוי ויידרשו אחת לשנה. 
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 : סך עלויות בירוקרטיות לאישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת רישוי משולב9טבלה 

 

 אישור פרטני אישור רוחבי 

 100 21 מספר מתקנים

  10,333  100,000 עלויות הכנת הבקשה

    210,000 שנה( )₪/אנליזות ודיגומים 

  147,619  4,710,000 שנה()₪/ס"ה עלויות 

תוצאה זו מביאה להערכת  מלש"ח 4.8 –סך העלות השנתית לאחר כניסת חוק רישוי משולב נאמדת בכ 

 ביחס למצב הקיים.  מלש"ח 2.7חיסכון שנתי של 

9.5 בקשה להקלה בחריגות ערכי מלחים בשפכי מפעלים  -5הליך רישוי  

 מיפוי החובות הבירוקרטיות על קהל המפוקחים

 שתות על מגישי הבקשה נלקחה מתוך: נוהל טיפול בבקשה להקלהרשימת החובות הבירוקרטיות המו

  .24בחריגות ערכי מלחים בשפכי מפעלים

 חובות בירוקרטיות  –:  בקשה להקלה בערכי הזרמה 10טבלה 

הגשת 
בקשה 
 למנהל

 טופס בקשה

 נתונים כלליים 

 מאזני חומר 

ופירוט הגורמים התפלגויות לפי ריכוז ולפי כמות 
 המשפיעים על ריכוזי המלחים בשפכי המפעל

 

 מיפוי קבוצות ההתייחסות

מספר  2016, 2015מנתונים שהתקבלו מאגף שפכי תעשיה וקרקעות מזהמות נמצא כי בשנים 

. 2016בקשות בשנת  5 -ו 2015בקשות בשנת  4בהתאמה. מהן אושרו  28 -ו 14הבקשות עמד על 

 פרק זמן של שנתיים. מרבית הבקשות אושרו ל

 עלויות בירוקרטיות 

. 7,000 -אומדן עלות הכנת הבקשה הוערך על ידי צוות העבודה בשלושה ימי מהנדס הנאמדים ב

 73,500מביא לעלות של   2016 -ו 2015הכפלת ערך זה בממוצע מספר הבקשות שהוגשו בשנים 

 שנה. ₪/

                                                           
24
 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/PollutionComponents/Docume
nts/hakala_harigot_1_2.pdf 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/PollutionComponents/Documents/hakala_harigot_1_2.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/PollutionComponents/Documents/hakala_harigot_1_2.pdf
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 תחשיב הנטל הרגולטורי לאחר כניסת חוק רישוי משולב לתוקף 

לפי שיחה שהתקיימה עם אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות נמצא כי מסגרת הרישוי המשולב 

תהווה בסיס למידע הנדרש בעת בקשת הקלה בהתאם לתקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים בשפכים 

כי מכוח תקנות אלה יוכל הממונה, במידת הצורך, לדרוש  . עם זאת יובהר2003תעשייתיים(, התשס"ד 

השלמות מידע או ביצוע פעולות נוספות על מנת לאפשר הקלה או החמרה בערכי ההזרמה. לצורך 

ביחס למצב הקיים ומספר הבקשות יוותר ללא  30% -התחשיב הונח כי עלויות הכנת הבקשה יופחתו ב

ש"ח ובמונחים שנתיים  102,900נת בקשות ההקלה הינה שינוי. לפי הנחות אלה סך אומדן עלות הכ

 שנה.  ₪/ 51,400  -העלות תופחת ביחס למצב הקיים ותעמוד על כ

9.6 סיכום 

לצורך בחינת ההשפעה הכלכלית על הנטל הרגולטורי שיושת על בתי העסק המפוקחים כתוצאה מהליך 

הרישוי המשולב, הוערכה כמות של בתי העסק הנדרשים לכל הליך רישוי והם סווגו לקטגוריות שונות, 

שולב בוצע תמחור של הנטל הרגולטורי הקיים והוא השווה לתרחיש העתידי לאחר כניסת חוק רישוי מ

מלש"ח  57 -סך החיסכון השנתי לבתי העסק כתוצאה מהליך הרישוי המשולב מוערך בלתוקף. 

 לשנה כמפורט מטה. 

 עיקרי הממצאים:

 תנאים ברישיון עסק .1
 

 -בתי עסק הנדרשים בתנאים סביבתיים מוערכת כיום בכ 30,400 -סך אומדן עלויות רגולטוריות לכ

 מלש"ח/שנה.  123.8

 משולב צפויה להביא לשינויים הבאים :כניסת חוק רישוי 

  עסקי( 'הפחתת מספר המפעלים בקטגוריית רמה בBמ )- בתי  1,000 -בתי עסק ל 4,000

 עסק. 

  עסקי( 'הגדלת מפעלי רמה גCמ )- בתי עסק 29,000 -בתי עסק ל 26,000 

  החמרת הדרישות הסביבתיות למפעלי ברמה ב' והקלת הדרישות הסביבתיות למפעלים ברמה

 ג' כתוצאה ממעבר לאסדרה במסגרת המקומית לקבוצה האחרונה. 

 .קיצור משך חיי ההיתר הסביבתי לשבע שנים במקום עשר שנים כיום 

מלש"ח/שנה. תוצאה  94.7כתוצאה משינויים אלה ההערכה היא שעלות הנטל הרגולטורי יעמוד על 

 ביחס למצב הקיים.   מלש"ח  29 זו מביאה לסך חיסכון שנתי של

 היתר פליטה לאוויר .2

 30.3 -מתקנים טעוני היתר פליטה מוערכת כיום בכ 180 -סך אומדן עלויות רגולטוריות ל

מלש"ח/שנה. כיוון שעקרונות חוק הרישוי המשולב מיושמים כבר כיום במספר מפעלי היתר פליטה 
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א כי יישום על ידי קבלת תנאים משלימים ליתר המדיות הסביבתיות בתנאי רישיון העסק, ההנחה הי

חוק הרישוי המשולב לא תשנה את קבוצת ההתייחסות ואת מהות הדרישות מקהל המפוקחים. 

הרישיון הסביבתי המשולב, בדומה להיתר הפליטה יינתן אף הוא לפרק זמן של שבע שנים. עם זאת 

צפוי ניתן להעריך כי בעקבות הרישוי המשולב יוסדרו כלל המדיות הסביבתיות בפרק זמן נתון דבר ש

בשל מחסור בנתונים וקושי לחזות פני לחסוך זמן ועלויות כוח אדם לאוכלוסיית מקבלי ההיתר. 

 . עתיד לא בוצעה הערכה לחיסכון הצפוי מרכיב זה

 היתר רעלים  .3

 מלש"ח/שנה.  28.6 -בתי עסק מקבלי היתר מוערכת כיום בכ 4,000 -סך אומדן עלויות רגולטוריות ל

 צפויה להביא לשינויים הבאים :כניסת חוק רישוי משולב 

  צמצום מספר מקבלי היתר הרעלים בדרגות סיווג חומרים– A ו- B  לצד החמרת הדרישות

 הרגולטוריות ממבקשי ההיתר. 

    ביטול חובת קבלת היתר רעלים למפעלים בדרגת סיווג חומריםC . 

 .הארכת תוקף היתר הרעלים לשבע שנים במקום שנה/שנתיים כיום 

מלש"ח/שנה לקבוצת  3.7שינויים אלה ההערכה היא שעלות הנטל הרגולטורי תעמוד על כתוצאה מ

 מלש"ח 25בתי עסק, תוצאה זו מביאה לסך חיסכון שנתי של  1,200 –מקבלי ההיתר החדשה 

 ביחס למצב הקיים. 

 אישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת  .4

 מלש"ח/שנה.  7.5 -וערכת  כיום בכמ בתי עסק מבקשי אישור 121 -סך אומדן עלויות רגולטוריות ל

כניסת חוק רישוי משולב צפויה להעלות את תוקף ההיתר לשבע שנים במקום שנה אחת כיום. 

מלש"ח תוצאה זו מביאה  4.8כתוצאה משינוי זה ההערכה היא שעלות הנטל הרגולטורי תעמוד על  

 ביחס למצב הקיים.  מלש"ח 2.7לסך חיסכון שנתי של 

 חריגות ערכי מלחים בשפכי המפעל בקשה להקלה ב .5

 שנה.₪/ 73,500 -מוערכת  כיום בכ בתי עסק מבקשי אישור 21 -סך אומדן עלויות רגולטוריות ל

 כניסת חוק רישוי משולב צפויה להקל על הדרישות הרגולטוריות מהטעם שמסגרת הרישוי המשולב

רכה היא שהנטל הרגולטורי תהווה בסיס למידע הנדרש בעת בקשת הקלה. כתוצאה משינוי זה ההע

 ביחס למצב הקיים.  ש"ח 22,000שנה תוצאה זו מביאה לסך חיסכון שנתי של ₪/ 51,400יעמוד על 

מלש"ח לשנה  57 -סך החיסכון השנתי לבתי העסק כתוצאה מהליך הרישוי המשולב מוערך ב

 מעלויות 30%-כ של בשיעור חיסכון המהווה, לעילמכלל הליכי הרישוי המפורטים 

מטה מציגה את סיכום הממצאים. ניתן לראות כי מרבית החיסכון  11טבלה  .בשנה הבירוקרטיה
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מקורו באסדרת תנאי רישוין העסק וכן מהשינוי הצפוי בהגדרות בתי העסק המחויבים בהיתר 

  רעלים. 

 

 : סיכום עלויות בירוקטיות מצב קיים ורישוי משולב 11טבלה 

 

 תנאים

 ברישיון עסק

היתר 

פליטה 

 לאוויר

היתר 

 רעלים

אישור 

מנהל 

לטיפול 

בפסולת 

 מסוכנת

בקשה 

להקלה 

בחריגות 

ערכי 

מלחים 

בשפכי 

 סה"כ מפעלים 

עלות מצב 

)₪ קיים 

 190,348,100  73,500  7,543,333  28,631,267  30,300,000  123,800,000 /שנה(

עלות רישוי 

משולב 

 133,625,211  51,400  4,857,619  3,701,906  30,300,000  94,714,286 שנה()₪/

סך חיסכון 

 56,722,889  22,100  2,685,714  24,929,361  0  29,085,714 שנה()₪/

מספר בתי 

מצב  -עסק 

  21  121  4,000  180  30,400 קיים 

 

מספר בתי 

רישוי  -עסק 

  21  121  1,200  180  30,400 משולב 

 

 

יש רחמצב קיים לעומת ת –מטה מציג את עלויות הנטל הרגולטורי בשני התרחישים שנבחנו  1איור 

מציג את סיכום הערכת החיסכון להליכי הרישוי השונים ואת תרומתו היחסית של  2רישוי משולב. איור 

 כל הליך לסך החיסכון המוערך. 
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תנאים ברישיון  
51%,  29, עסק ,  25, היתר רעלים 

44% 

אישור מנהל  
לטיפול בפסולת  

5%,  3, מסוכנת  

הקלה בחריגות  
ערכי מלחים  

,  0.02, בשפכים
0% 

 מצב קיים/רישוי משולב )מלש"ח/שנה(  –השוואת נטל רגולטורי  :1איור 

 : תרומה יחסית וסך חיסכון בעלויות בירוקרטיות בהליכי האסדרה )מלש"ח/שנה(  2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 אינטגרציה בהליכי הרישוי הסביבתי –בחינת רגישות  

במסגרת הבחינה נמצא כי הליך הרישוי המשולב עשוי להפחית את הנטל הרגולטורי מעבר לתחשיב 

 במתן תנאים סביבתיים.  אינטגרציההמרכזי וזאת כתוצאה מיצירת 

במצב הדברים כיום בית העסק, הנדרש לעיתים למספר היתרים, נאלץ לפנות באופן מפוצל ליחידות 

את המידע הנדרש לכל אחד מהם. ההיתרים ניתנים לפרקי זמן  המשרד השונות לקבלת ההיתר ולספק

שונים ולעיתים רבות ישנה חפיפה בין דרישות האגפים לקבלת מידע לצורך מתן ההיתר. איחוד הליכי 

124  

30  

29  

8  

0.1  

95  

30  

4  

5  

0.1  

0 20 40 60 80 100 120 140

 תנאים ברישיון עסק

 היתר פליטה לאוויר

 היתר רעלים

אישור מנהל לטיפול בפסולת  
 מסוכנת

הקלה בחריגות ערכי מלחים  
 בשפכים

 (שנה/₪ )עלות מצב קיים  (שנה/₪)עלות רישוי משולב 
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הרישוי תחת מסגרת רגולטורית אחת לפרק זמן מוגדר, צפויה להביא להקלה מעצם אסדרת הליך 

 הרישוי הסביבתי ואיחודו. 

יים קושי לחזות את היקף השיפור הצפוי מרכיב זה וממילא לספק הערכה כספית לחיזוי זה.  עם זאת ק

 30% -ו 20%, 10%לשם קבלת הערכת סדר גודל לאומדן התועלת הצפויה, הונחו שיעורי תועלת של 

תועלת מלש"ח/שנה. כך מתקבלת הערכת  57באומדן החיסכון הצפוי בתחשיב המרכזי העומד על 

 כתלות בשיעור החיסכון החזוי. מלש"ח/שנה  5.7-17.1בין הנעה  נוספת

 

 


