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מטרת  
 המשרד

מניעה והפחתה 
של זיהומים 

וסיכונים  
סביבתיים תוך 
 צמצום פערים



עוגנים ויעדים  
 להשגת החזון

 :הפחתה ומניעה של
 זיהום אוויר  •
 חשיפה לחומרים מסוכנים•
 זיהום קרקע•
 זיהום מים ונחלים•
 זיהום ים וחופים•
 סיכונים ממשאבי טבע•
 שמירה על משאבי טבע•
 לקרינהחשיפה •
 חשיפה לריח•
 חשיפה לרעש•
 



שיטות 
 פעולה

תמיכה 
 ותמרוץ

 רגולציה

פיקוח  
 ואכיפה



 2017המיקוד    נושאי 
 :אווירהפחתת זיהום | 1

, הנעה חלופית, ניטור ודיגום, פיקוח ואכיפה, אמוניה)מפרץ חיפה •
LEZ) 

הנעה , פיקוח ואכיפה, מסנני חלקיקים, גריטה, תקנות)הרכב מהפכת •
 (LEZ, חלופית

,  כספי תמרוץ, מתקני טיפול, חקיקה)פתוחים שריפות בשטחים •
 (פיקוח ואכיפה

פיקוח , נהלים, יחידות פיקוח)והאכיפה  הפיקוח הגברה ושיפור  | 2
 (פיקוח משרדי, דיגיטלי

,  מתקני קצה, השבת אנרגיה, טיפול אזורי)בפסולת  טיפול אסטרטגיית | 3
 (תשתיות פסולת

,  מוקד סביבה, שקיפות, ארגונים סביבתיים)לציבור  הפנים עם  |4
 (אפליקציה

חיבור , פיילוטים, רתימת כישרונות)סביבה מעצמת טכנולוגיות | 5
 (ל"בינ



 תכניות מרכזיות נוספות
השקעות במניעה  , יישום חוק אוויר נקי)בריאה תעשייה 

 (מרכזי ידע, רישוי משולב, אזורי תעשייה ייעודיים, והפחתת פליטות

שיקום  , התייעלות אנרגטית, 1-4יחידות )נקייה  אנרגיה 
 (סדר העמסה, סולקנים, שכונות

טיפול , אדם ואחריות כח, חקיקה)גבולות  זיהום חוצה 
 (  פ"שת, במפגעים

 (הדברהחומרי ,  שינוע חומרים)חומרים מסוכנים  

 (חוף נקי, הצטיידות, חקיקה)הים  שומרים על 

שטחים  , 2050תכנית אב )בריאה  סביבה טבעית 
 (מגוון ביולוגי, נחלים וניקוז, פתוחים וערכיים



 פערים
 אדם וכחתקציב |1

 (גמישים 58מתוכם ) ח"מלש 431
 סטודנטים 68+ תקנים  581

 : חקיקה ותקינה| 2
 רישוי סביבתי משולב•
 פסולת בנין•
 תקנות רכב נקי•
 ימיתסביבה •
 הסדרת חוקי פסולת•
שריפות בשטחים  •

 פתוחים

כולל )משאבים וכלים | 3
 לפיקוח ואכיפה( טכנולוגיים



 דמיינו
 ם-קריות וי, פליטות פועל בחיפהאזור מופחת •
 אווירהשקעות בהפחתת זיהום •
 מזהמיםרכבי דיזל 10,000גריטת •
 עשרות אלפי מסנני חלקיקים על רכבים מזהמים•
 המדינהברחבי חשמליים אוטובוסים  62•
 המדינהברחבי מוניות היברידיות  1,500•
 רשויות יעילות אנרגטית 100מעל •
 בחדרהבתחנת הכוח  1-4יחידות סגירת •
 מיגור מפגע המפחמות•
 ערוכים לטפל בכל זיהום בים•
 וזוליםיעילים מתקני טיפול בפסולת אזוריים •
 יחידות דיור ושכונות משוקמות 2,000•
 מלישמניהיישובים נקיים •
 בפריסה ארצית  דיגיטלי פיקוח •
 מוקד סביבה יעיל וזמין לכל•
 נסגרמיכל האמוניה בחיפה •
 עשרות חברות טכנולוגיה סביבתית•



 תודה


