ניהול הטיפול
בזרמי הפסולת
במפעל
איך לעמוד בדרישות החוק ולחסוך כסף בעת ובעונה אחת?
החקיקה הסביבתית בישראל מטילה חובות טיפול בפסולת מיוצרת או מצטברת .מומלץ לכל מפעל לטפל באופן אופטימלי בזרמי
הפסולת המצטברים בתחומי המפעל.

השירות שלנו

יתרונות

מיפוי מלא של זרמי הפסולת המצטברת במפעל ,ומתן המלצות
על הדרך היעילה ביותר לטפל בכל זרם פסולת.
ההמלצות יכללו התייחסות לנושאים הבאים:
מקור ויעד הפסולת;
פוטנציאל להפחתת פסולת במקור;
אופן הטיפול בפסולת בשטח המפעל;
אופן שילוח הפסולת מהמפעל;
בדיקת ההסכמים עם קבלני פינוי הפסולת מהמפעל ומתן
המלצות איך לשפר את הסכמים אלה;
אפיון האחריות המשפטית והכלכלית לפינוי ולטיפול
בפסולת ביעדה.

חיסכון משמעותי במשאבים כספיים;
צמצום עלויות משפטיות בגין התדיינויות משפטיות;
מניעת פעילות העלולה להפר את החקיקה הסביבתית
בתחום הפסולת והמיחזור;
הקניית ידע חיוני למנהלי החברה ועובדי המפעל,
שיסייע בהתמודדות מול רשויות מנהליות ומקומיות
העוסקות בפינוי פסולת ומול ספקים שונים;
הגנה על הסביבה באמצעות טיפול נכון בפסולת
המצטברת במפעל.

השירות שלנו ישיג עבור המפעל מטרה כפולה:
עמידת המפעל בדרישות החקיקה בנוגע לזרמי הפסולת שבתחומו וחיסכון משמעותי במשאבים כספיים

מדוע אנחנו?
למחלקת איכות הסביבה במשרד רון גזית רוטנברג ושות' ידע נרחב וניסיון רב בייצוג לקוחות המשרד בפני המשרד להגנת
הסביבה ,הרשות הממשלתית למים ולביוב ,תאגידי המים והביוב וגופים רגולטוריים נוספים .מעבר למומחיות הכללית בדיני
הסביבה ,למחלקה מומחיות ספציפית בתחום המיחזור והפסולת.
עם לקוחותינו בתחום זה נמנים ,בין היתר ,תאגידי המיחזור – אל"ה ,תמיר ואקומיוניטי .המחלקה מלווה את תאגידים אלה מיום
הקמתם ,ואף הייתה מעורבת בהליך חקיקת החוקים אשר הובילו להקמתם .כמו כן ,המחלקה מלווה באופן שוטף חברות שונות
התעשייה הישראלית ,כדוגמת קוקה קולה ישראל ,מבשלות בירה ישראל ,מילקו תעשיות בע"מ ,אלטק ועוד.

לפרטים נוספים:

עו"ד חיים ישר ,שותף ,ראש מחלקת איכות הסביבה ,רון גזית ,רוטנברג ושות'
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ניהול הטיפול
בשפכי התעשייה
במפעל
איך לצמצם את הסיכון לקנסות ,תביעות ופגיעה בתדמית המפעל?

החקיקה בתחום שפכי התעשייה אוסרת על המפעל להזרים שפכים העלולים לגרום נזק למערכת הביוב .הזרמת
שפכים בניגוד לדין עלולה להביא להטלת חיובים כספיים על מפעל ,הגשת תביעות ולפגיעה בתדמית המפעל.
מומלץ לכל מפעל ליצור מנגנונים פנימיים באמצעותם יוכל להכיר את נושא השפכים ואת השלכותיו ,וכן לבצע
פעולות אשר יסייעו לו להתמודד ביעילות עם תקלות וסיכונים בהזרמת השפכים התעשייתיים למערכת הביוב.

השירות שלנו

יתרונות

מיפוי וניתוח דפוס הפעילות של המפעל בתחום שפכי
התעשייה ,ומתן המלצות בהתאם .ההמלצות ייכללו
התייחסות לנושאים הבאים:
בחינת אפשרות לקבלת אישורים נדרשים ,פטורים והקלות;
הצעת מנגנונים לטיפול בתכניות הניטור הנשלחות למפעל;
ההתנהלות הנדרשת מול תאגידי המים במהלך פעילותו
השוטפת של המפעל;
טיפול בדרישות תשלום שנשלחות על ידי תאגידי המים;
קביעת סדר פעולות לביקורת לעמידה בדרישות הדין;
סקירה כללית של הוראות הדין הרלוונטיות לפעילותו של המפעל.

חיסכון משמעותי במשאבים כספיים;
כלי עזר מעשי למפעל להתמודדות עם תאגידי המים,
הן בהיבט המקצועי והן בהיבט המשפטי;
מניעת פעילות העלולה להפר את החקיקה בתחום
השפכים התעשייתיים ולגרום נזק כלכלי ותדמיתי
למפעל;
צמצום עלויות משפטיות בגין ייעוץ שוטף והתדיינויות
משפטיות מיותרות;
הקניית ידע חיוני שיסייע בהתמודדות מול הרגולטורים,
תאגידי המים והרשויות המקומיות;
הגנה על הסביבה ומשק המים בישראל.

מדוע אנחנו?
למחלקת איכות הסביבה במשרד רון גזית רוטנברג ושות' ידע נרחב וניסיון רב בייצוג לקוחות המשרד בפני המשרד להגנת
הסביבה ,הרשות הממשלתית למים ולביוב ,תאגידי המים והביוב וגופים רגולטוריים נוספים .מעבר למומחיות הכללית בדיני
הסביבה ,למחלקה מומחיות ספציפית בתחום המיחזור והפסולת.
עם לקוחותינו בתחום זה נמנים ,בין היתר ,תאגידי המיחזור – אל"ה ,תמיר ואקומיוניטי .המחלקה מלווה את תאגידים אלה מיום
הקמתם ,ואף הייתה מעורבת בהליך חקיקת החוקים אשר הובילו להקמתם .כמו כן ,המחלקה מלווה באופן שוטף חברות שונות
התעשייה הישראלית ,כדוגמת קוקה קולה ישראל ,מבשלות בירה ישראל ,מילקו תעשיות בע"מ ,אלטק ועוד.

לפרטים נוספים:

עו"ד חיים ישר ,שותף ,ראש מחלקת איכות הסביבה ,רון גזית ,רוטנברג ושות'
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