
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

רגולציה סביבתית:
הקלות בתקופת וירוס הקורונה

24/03/2020

בתקופה זו מגזרי התעשייה והעסקים במדינת ישראל נדרשים לצמצם או להתאים את
פעילותם לשם הפחתת הדבקה בווירוס הקורונה. המשרד להגנת הסביבה ורשות
המים פרסמו בימים האחרונים מספר הנחיות מקלות.  כמובן שלגבי שאלות פרטניות

יש לבחון כול מקרה לחוד לפי נסיבותיו.
 

1. ביום 18.3.2020 פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות כלליות למחזיקי היתרים
ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא. בשלב זה הנחת העבודה
הינה כי תקופת החרום תמשך עד 1.7.2020. המשרד להגנת הסביבה יפרסם הודעה

במקרה שיחול שינוי בתקופה (להלן: "תקופת החרום").
 

2. הנחיות המשרד להגנת הסביבה מדגישות, כמובן, כי גם בעת הזאת קיימת חשיבות
רבה להגנה על הציבור מפני סיכונים סביבתיים משמעותיים, ומניעת הדרדרות המצב
הסביבתי על רקע המשבר. ברור שיש להמשיך ולעמוד גם בתקופה זו בתנאי

הרישיונות וההיתרים.

3. בתקופת החרום המשרד להגנת הסביבה ימקד את פעולות הפיקוח במפגעים
ובמצבים שיוצרים סיכון משמעותי לסביבה.

4. הדרישות שנקבעו ברישיונות ובהיתרים עומדות בתוקפן. יחד עם זאת, המשרד
יאפשר דחייה בביצוע הדרישות במקרים שבהם יהיו עיכובים הנובעים מהמצב במשק:
"בכוונת המשרד לאפשר -המשך פעילות על בסיס היתרים קיימים, ככל הניתן".
בנוסף הודיע המשרד, כי "במקרים שבהם יהיו עיכובים כתוצאה מהמצב המיוחד
במשק בשל התפשטות נגיף קורונה, המשרד יאפשר קביעת לוח זמנים חדש לביצוע

הדרישות ואת דחיית המועדים".

לא תינתן ארכה באופן אוטומטי –
צריך להגיש בקשה למשרד להגנת הסביבה
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א. רישיונות עסק
 

5. בקשה לחידוש רישיון עסק – ככלל יינתן אישור המשרד להיתר זמני לשנה על
בסיס התנאים הקיימים.

6. בקשה לשינוי ברישיון – לא יינתן אישור לשינוי משמעותי שעלול לדרום לסיכון או
למפגע סביבתי ללא בדיקה פרטנית.

7. בקשה לרישיון עסק חדש:

(א) יינתן אישור להיתר זמני לשנה לעסק שקיים עבורו "מפרט אחיד".

(i) עסק שלא קיים עבורו מפרט אחיד: תבוצע בדיקה לפי הנהלים הרגילים בכפוף
למגבלת כוח אדם במשרד להגנת הסביבה, העברת "מסמך מידע סביבתי" מלא
ומפורט צפויה להקל על הליך הבדיקה, המשרד יסרב לבקשה במקרה שלא ניתן

לבצע את הבדיקה ויש חשיבות רבה לבחינת קיומן של תשתיות מספקות.

8. רישיון עסק וכיבוי אש- נסב את תשומת הלב כי רשות כבאות והצלה פתחה נוכח
המצב מוקד שירות ארצי למתן מענה בסוגיות הנוגעות לרישיונות עסק. בנוסף
פורסמה הודעה לפיה ניתנה דחיה לתיקוני ליקויים והקלה באופן תשלומי אגרות

הרישוי.
 

ב. היתרי רעלים

9. על פי ההנחיות יש לבחון את הסיכונים שעלולים לנבוע מצמצום, או השבתת,
הפעילות ולנקוט באמצעים סבירים להפחתתם. יש להמשיך לפנות פסולת מסוכנת

בתקופת החרום בהתאם להוראות הדין ולתנאי ההיתר.

10. חידוש היתר רעלים – המשרד להגנת הסביבה יחדש היתרי רעלים ללא ביצוע
"סיור מקדים". היתר הרעלים החדש לא יכלול דרישות חדשות ליישום מדיניות
חדשה שלא נכללו בתנאים שניתנו בהיתר הקודם, ואלו יוטמעו בהיתר לאחר החזרה
לשגרה.על אף האמור, המשרד להגנת הסביבה יבצע "סיור מקדים" בחידוש היתר
רעלים כאשר (1) מדובר במפעלים שחלה עליהם מדיניות "מרחקי הפרדה"; (2)

ובמקרים שיש שינויים משמעותיים כגון תוספת של 20% בכמות החומרים המסוכנים.

11. מפעלים שחלה עליהם מדיניות "מרחקי הפרדה" -
א. חידוש היתר הרעלים - כרוך ב"סיור מקדים" של המשרד להגנת הסביבה, גם

בתקופת החרום.
ב. יש להבטיח רציפות פעולה של מערכות שליטה מרחוק (ככל שקיים בעסק)

לפרמטרים קריטיים במערכות הייצור והאחסון כגון טמפרטורה, לחץ דליפות וכיו"ב.
ג. נוכחות צוות חרום בשטח:

(i) במקרה של צמצום הפעילות בעסק - צריך להיות בכל זמן צוות חרום בשטח
האתר.

(ii) במקרה של השבתת פעילות:

מפעל שפועל בשגרה 24 שעות ביממה -  צריך להיות בכל זמן צוות חרום בשטח
האתר.

מפעל שאינו פועל בשגרה 24 שעות ביממה – נדרש לבצע סיור על ידי איש צוות
חרום או צוות תחזוקה אחת ליומיים לפחות לבדיקת תנאי האחסון ובדיקת

המערכות.

ג. היתרי פליטה לאוויר

12. בתקופת החרום יש לעמוד בתנאי היתר הפליטה בהעדר הוראה אחרת מפורשת
ובכתב מהממונה. באירוע שעלול לגרום לאי עמידה בתנאי ההיתר יש לנקוט בכל

הצעדים והאמצעים הנדרשים כדי לעמוד בהוראות ההיתר.
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13. נדחו המועדים להגשת דיווחים שגרתיים לפי היתרי פליטה (ההנחיות אינן
מפרטות מועד חלופי).

14. ניטור רציף – חובת ניטור רציף בארובה והעברת נתוני הניטור בהתאם לתנאי
ההיתר והוראות הממונה תעמוד בתוקפה בתקופת החרום ללא שינוי.

15. הקמה והפעלה של תחנות ניטור בסביבה – הוראת הממונה עומדת בתוקפה גם
בתקופת החרום ללא שינוי.

16. דיגום תקופתי – ניתנה אורכה של חודשיים לבעל היתר שלפי תנאי ההיתר נדרש
לבצע דיגום תקופתי עד ליום 1.7.2020, לבצע את הדיגום עד ליום 1.9.2020. אורכה
כאמור לא ניתנה לעסק שנדרש לבצע דיגום על פי צו שנתן הממונה מכוח סעיף 45

לחוק.

17. בקשות להיתר חדש – ניתן להגיש בקשה להיתר חדש באופן מקוון. הטיפול
בבקשה יהיה בכפוף למגבלות שיוטלו ולאילוצי כוח אדום במשרד להגנת הסביבה.

18. חידוש ההיתר – ניתנה אורכה להגשת בקשה לחידוש היתר פליטה עד שלושה
חודשים לאחר תום תקופת החרום. במקרה שפג תוקף ההיתר וטרם הסתיים
הטיפול בבקשה לחידושו, המשרד להגנת הסביבה יאפשר את המשך הפעילות

במסגרת מתן תנאים מוקדמים שימשיכו את תחולת תנאי ההיתר שפג תוקפו.

19. בקשות לשינוי היתר הפליטה או לשינוי הפעלה משמעותית – ניתן להגיש בקשה
באופן מקוון. בתקופת החרום תינתן עדיפות לבקשות בנוגע להוספה או הרחבה של

מתקנים.
 

ד. אסבסט

20. ביום 22.3.20 פרסם המשרד להגנת הסביבה הודעה בדבר התאמת פעילות האגף
לטיפול בנושא האסבסט עד לחזרת מתכונת עבודה שגרתית. יינתן מענה לבקשות
דחופות בלבד. המשרד מציין כי כפוף להנחיות משרד הבריאות אין מניעה לבצע

עבודות עפ"י היתרי עבודת אסבסט שניתנו וככול שהינם בתוקף.
 

ה. דיגומי שפכים
(לבתי מלון, קניונים, אולמות אירועים ומסעדות)

21. ביום 17.3.2020 פרסמו רשות המים והמשרד להגנת הסביבה הנחיות לפיהן
תאגידי המים והביוב לא יבצעו דיגומי שפכים בעסקים שבתחום בתי המלון, קניונים,
אולמות אירועים ומסעדות, וזאת למעט במקרה שקיים צורך מידי וממשי לבצע את

הדיגום.

22. ההנחיה האמורה עומדת בתוקפה עד ליום 19.4.2020.
 

ו. צפוי: הארכת תוקף הוראות רגולטוריות ודחית מועדי ביצוען

23. תקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחית מועדים): ברקע נציין כי במשרד
המשפטים עובדים בימים אלו על טיוטה מתקדמת של תקנות אשר יתייחסו  באורח
רוחבי לתחומי הרגולציה השונים. נכון למועד זה תקנות אלה טרם נכנסו לתוקפן.

יחד עם זאת, לאור חשיבותן נפרט להלן את עיקרי הדברים:

א. הארכת תוקף רישיונות והיתרים – דחייה של שלושה חודשים למועד פקיעת
תוקף רישיונות והיתרים שתוקפם אמור היה לפוג בתקופה שתחילתה ביום 1.3.2020
וסיומה ביום 1.6.2020.על אף האמור, כל רשות תהא רשאית לקבוע לגבי אישור או
היתר מסוים כי ההוראה האמורה לא תחול לגביו, או לחילופין לקבוע דחייה קצרה
יותר (ויתכן אף שהוראות המשרד להגנת הסביבה שפרטנו יוותרו על כנן כהוראות

ספציפיות).
ב. אורכה למועדים שנקבעו לעיצומים כספיים – דחייה של שלושה חודשים במועדים
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גידי פרישטיק, שותף
קיימות וסביבה
03-6103810

gidif@meitar.com

סיון רמות, שותפה
קיימות וסביבה, ליטיגציה

03-6103190
sivanr@meitar.com

הקבועים בדין לגבי הליכים שעניינם הוא עיצומים כספיים ובכלל זאת עיצומים
המוטלים מכוח רגולציה סביבתית, לרבות דחיית מועד תשלום העיצומים, מועד
הגשת בקשה לביטול וכיו"ב. הרשות שמטילה את העיצום הכספי, כך על פי טיוטת

התקנות, רשאית לקבוע אחרת לגבי מקרה פרטני.  

לקוחותינו היקרים,
חשוב לנו ליידע אתכם כי על אף הנסיבות המאתגרות והמגבלות שנכפו על
כולנו עקב מגפת הקורונה, משרדנו פועל וימשיך לתת מענה מלא, מהיר
וברמה המקצועית הגבוהה ביותר לכל לקוחותינו, תוך שמירה על כללי

הזהירות הנדרשים והנחיות משרד הבריאות.

נקטנו בצעדים המאפשרים לנו להבטיח לכם את השירות האיכותי והזמין
שאתם רגילים לקבל מאתנו גם אם נאלץ לעבוד מהבית בהתאם להנחיות
שיפורסמו לציבור. לשם כך, שדרגנו את מערך המחשוב והתקשורת והשקענו
בטכנולוגיות החדשניות ביותר כדי שנוכל לקיים אתכם תקשורת מלאה מרחוק

באמצעות שיחות ועידה ושיחות וידאו רבות משתתפים.

בנוסף, על מנת להקל את דרכי ההתקשרות עם הצוות שלנו, הוספנו את
מספרי הטלפונים הניידים שלנו לחתימות המייל ולעמודים האישיים של הצוות

המשפטי המופיעים באתר האינטרנט של המשרד.

בזמנים קשים אלו, הבריאות והביטחון של כולנו עומדים בראש סדר
העדיפויות שלנו ולכן אנו פועלים כדי להבטיח את קיום הנחיות משרד

הבריאות. ככל שההנחיות ישתנו, אנו נפעל בהתאם ונעדכן אתכם.

מאחלים לכולנו בריאות טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו
בהקדם.

 

פרטי קשר 
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דוד שחור, עו"ד
קיימות וסביבה
03-6103100

davids@meitar.com

דפנה שלו קורנבליט, עו"ד
קיימות וסביבה
03-6103100

daphnak@meitar.com

מתי קלס, עו"ד
קיימות וסביבה
03-6103100

mattik@meitar.com

הדר אראל, עו"ד
קיימות וסביבה
03-6103100

hadara@meitar.com

מיתר | עורכי דין 
דרך אבא הילל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל | 03-6103100

 

הסר | דווח כספאם

למידע נוסף אודות מחלקת קיימות וסביבה במשרדנו, לחץ כאן.

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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