
 

 

 נכבדים  וידידים לקוחות

 בימים אלה:פועל לקידומן  שהמשרד להגנת הסביבהחקיקה ועדכוני מדיניות  נכם בדבר יוזמות ברצוננו לעדכ

 

 לרישום כימיקלים הקמת מנגנון לאומי  

 . 2020- חוק רישום כימיקלים תעשייתיים, תשפ"אהמשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר 

לנהל  המקשים על היכולת  פערי הידעלצמצם את ו  להקים מנגנון לאומי לרישום כימיקלים מטרת הצעת החוק היא

 .  לבריאות האדם ולסביבה מהכימיקליםאת הסיכון הפוטנציאלי והממשי 

 המנגנון המוצע יבוסס על שלושה רכיבים מרכזיים: 

ת  יו, כמו הכימיקלתכונות  יכלול את  ו לכימיקלים  בסיס מידע ביחס    שיהווה,  הקמת מצאי כימיקלים קיימים .1

 . אליהם מיועד ושימושים

מכימיקלים .2 סיכונים  שהערכת  להערכת  תתבצע  ,  המתייחסים  קריטריונים  לפי  נבחרים  כימיקלים  עבור 

 . הסיכון והערכת החשיפה הפוטנציאלית אליהם

מהכימיקל .3 הסיכון  ניהול  לכימיקל  -  אסדרת  מהחשיפה  הסיכון  לצמצום  מגבלות  מתהליך    ,יצירת  החל 

 ילוקו בסיום חייו. הייצור דרך השימוש היומיומי במוצר הסופי וכלה בס 

של הכימיקל   את תכונותיולדעת    חובה  המחזיקים או משווקים כימיקלים  החוק המוצע מחיל על יצרנים ויבואנים

ח ממנו,  הנובעים  מהותיות  והסיכונים  הוראות  וכן  מידע,  ושמירת  מידע  מסירת  לדיווח,  הנוגעות  שיקבעו  ובות 

מוסמך   ,בגין הפרת הוראות החוק  .שהפרתן כרוכה בסיכון הציבור או הסביבהולניהול הסיכון  בתקנות הנוגעות  

 יצומים כספיים.  ל המפר עהרשם להטיל ע

 . 1.9.2024כי מצאי הכימיקלים הישראלי יוקם עד ליום ו 1.3.2023 -מוצע כי יום תחילתו של החוק יהיה ב

אנו עומדים לרשותכם  .קישור זה תבאמצעולאוקטובר,  22עד ה לתזכיר להעביר הערות  לעיין בתזכיר החוק וניתן 
 לסייע בגיבוש הערות לתזכיר. 

   המשרד להגנת הסביבה מבקש לקבל המלצות לפתרונות וצעדי מדיניות -  גיבוש אסטרטגיית פסולת לישראל

בנושא   לעדכון האסטרטגיה  פועל  להגנת הסביבה  עירוניתהמשרד  בפסולת  היא טיפול  , כאשר המטרה המרכזית 

 להטמנה(.  מועבר כיום  מהפסולת העירונית  75%להוביל לצמצום בהטמנתה ) 

יעד חדש לפיו שיעור וכן הציב    המשרד את קידום התוכניות להקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת הפסיק  בתוך כך,  

 2020  אוקטובר                                      איכות הסביבהמעו"דכן 
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2 

 

 .בלבד 20%ההטמנה יעמוד על 

יישום עקרון המזהם משלם שיוביל  יעשה תוך התאמת המדיניות הישראלית לזו האירופית,  עדכון האסטרטגיה 

היצרן,   אחריות  מעגליתלהרחבת  כלכלה  טכנולוגיים,  קידום  פתרונות  אימוץ  למקום ,  בסמוך  בפסולת  טיפול 

 .ועוד  היווצרותה

 . ישראלבהצטרף לקהילת מחזיקי העניין של כלכלה מעגלית ו לחץ כאן, בנושא כלכלה מעגליתהרחבה ל

 . כאןלחץ , לניוזלטר האחרון בנושא כלכלה מעגלית

כחלק מעדכון המדיניות והאסטרטגיה, ועל מנת להגיע ליעד שהוצב, המשרד להגנת הסביבה מבקש לקבל מהציבור 

    , בסוגיות אלה:הישראליתרעיונות, פתרונות והמלצות שיסיעו בגיבוש המדיניות  

 .פסולת בתשתיות פערים לסגירת פתרונות ●

 .במקור פסולת למניעת פתרונות ●

 . מתקדמות  טכנולוגיות לשילוב פתרונות ●

 . אורגנית בפסולת לטיפול פתרונות ●

 ר. סגו פסולת משק ויצירת אזורי לתאגוד פתרונות ●

 .בישראל הפסולת בשוק ותחרותיות כלכליות ליצירת אמצעים קידום ●

 . ומידע ידע תשתיות ליצירת פתרונות ●

 . ואכיפה פיקוח, לרישוי מדיניות המלצות ●

 
אנו עומדים לרשותכם לסייע בגיבוש המלצות   .15.10.2020עד ליום    על ידי המשרד להגנת הסביבה  הצעות יתקבלו

 עבור המשרד להגנת הסביבה. 

 

 : בכל שאלהמוזמנים ליצור עמנו קשר  

 sartzy@fbclawyers.com וכלכלה מעגלית שותפה, מנהלת המחלקה למשפט סביבתי –ארצי -עו"ד שרון מדל

 liors@fbclawyers.com – עו"ד ליאור שלזינגר 

 hkarmona@fbclawyers.com –עו"ד הילה קרמונה 

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 ............................................................................................................................. .. 

להירשם  וול אוריון ושות'.  חן הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר

 news@fbclawyers.comלמייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
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