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 הודעה לעיתונות
 

 ישראל-איחוד אירופי תפרויקט תאומּולציון ההישגים באירוע מסכם 
  "רישוי ירוק" בישראלב שעסק

 
 יהיה הגדול ביותר עד כה ,עם המשרד להגנת הסביבהתאומות ההמשך, פרויקט פרויקט 

 

גרמני לסביבה, לי האהפדר המשרדה, נציגים של המשרד להגנת הסביבה, האיחוד האירופי, שגרירות גרמני
 24-ביום שלישי, הייפגשו בישראל  המובילות התעשיותהתאחדות התעשיינים, ארגוני חברה אזרחית וכמה מן 

 שנועד( twinning)ת" "תאומּופרויקט במסגרת  ם שנרשמוהישגיהבמרכז פרס לשלום כדי לציין את בפברואר, 
 מערכת "רישוי ירוק" בישראל.  לכונן

אירו, בוצע על ידי המשרד  900,000תקציב של האיחוד האירופי עם על ידי  שמומןרויקט בן השנה וחצי, פה
 הסביבה.  ת( והמשרד להגנBMUלי הגרמני לסביבה, שמירת טבע ובטיחות גרעינית )אהפדר

בתי , של טיוטה לחוק רישוי סבי2014אחד ההישגים העיקריים של פרויקט התאומות היה פרסומה, בדצמבר 
ד משולב, אחבתוך היתר  ישוירה מרכזת את כל תהליךאושרה על ידי הממשלה, כבר משולב. טיוטת החוק, ש

אישור. תנאי לקבלת ההיתר המשולב הוא היכולת להוכיח שימוש בטכנולוגיות ה תהליך מפשטת אתובכך 
 הטובות ביותר למניעת נזק סביבתי או להפחתתו.הזמינות 

 המשתתפים הצליחוסביבה". המפעלים תף בתחרות "תעשייה במפעלי ייצור להשת הפרויקט, הוזמנובמסגרת 
מיליון שקלים. סרטונים  8 שללתעשייה ן מצטבר סכויחל אחד מאות אלפי שקלים, שהסתכמו לכדי לחסוך כ

 בפעולה יוקרנו באירוע.  םהמציגים את הפרויקטים שלה

 למניעהשל האיחוד האירופי  IPPC-ה תדירקטיבבמהלך הפרויקט מבוסס על  שגובשהחוק הישראלי החדש 
 זיהום. ובקרה אינטגרטיביות של 

למדינות לרכוש את המיומנויות והניסיון  שנועדה לעזורפרויקטי תאומות הם יזמה של האיחוד האירופי 
 ותהאיחוד האירופי. הפרויקטים מביאים יחדיו מומחי ה שללהוציא אל הפועל ולאכוף חקיקלאמץ, כדי  הדרושים

שיתוף ב בצעותתמהפעילויות  להגבירמן המדינות החברות באיחוד האירופי ומן המדינות השותפות, במטרה 
 פעולה. 

הגדול ביותר שבוצע  – עוד פרויקט תאומותפרויקט המשך, יצא לדרך בקרוב  ,פרויקט המוצלח הזהבעקבות ה
תתפות מומחים מגרמניה, אוסטריה אי פעם בישראל. הפרויקט, שייושם על ידי המשרד להגנת הסביבה בהש

 האיחוד האירופי. מיליון אירו מטעם  2 הנה מתרומה שליובריטניה, י
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