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קורס בנושא:

ניתוח ויישום דירקטיבות אירופאיות בתעשייה הישראלית
המשרד להגנת הסביבה ומשרדי הממשלה למיניהם אימצו את הוראות דירקטיבת ה‐  IEDבישראל .הוראות בנושא שמירה על
הסביבה חלות כיום על התעשייה בישראל לפי חוק אוויר נקי מתוקף תקנות או היתרי פליטה שיצאו על בסיס הדירקטיבה.
קריאה נכונה והבנה של הדירקטיבה לצורך יישומה חשובה מאוד בתהליך קבלת החלטות בחברה והגשת מסמכים ,תגובות
ותשובות לפי דרישת הרגולטור .המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה )ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה( עורך את הקורס במטרה
להנחות את התעשייה במושגי היסוד בדירקטיבת ה‐  IEDועקרונותיו ,כמו גם מידע על איך בנוי ה‐ .BREF

מנחה מקצועי של הקורס :ד"ר אריק סמל ,יועץ בכיר בתחום איכות הסביבה – המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
קהל היעד :

נושאי המשרה בתעשייה.

סה"כ שעות הקורס:

 3מפגשים שבועיים ,בימי רביעי.

הקורס יפתח ב‐  22בנובמבר  ,2017מצ"ב תכנית הקורס.
שעות ההדרכה:
8:00

התכנסות

9:00

תחילת ההרצאות

 12:30ארוחת צהריים
 15:30סיום משוער
מס' המקומות מוגבל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה של ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה – טל' ) 03‐6414271שלוחה (0

בברכה,
קרן גול ,מנהלת הדרכה ורגולציה
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
טל | 03‐6414271 .פקס03‐6427033 .
www.energy.org.il
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תכנית הקורס:

מפגש 22.11.17 – 1
מרצה

שעה

נושא הרצאה

8:00

התכנסות ורישום

9:00

דברי פתיחה

מר יוסי אריה ,מנכ"ל מכון האנרגיה

9:15

מבוא למשפט סביבתי

עו"ד שלו בראנץ ,משרד APM

10:45

הפסקה

11:00

אחריות נושאי משרה ופיקוח משפט פלילי ‐ סביבתי

12:30

ארוחת צהריים חמה

13:30

רקע – מערכת הדירקטיבות באיחוד האירופאי

15:30

סיום משוער

עו"ד שלו בראנץ ,משרד APM

ד"ר אריק סמל ,יועץ מקצועי למנכ"ל
וליו"ר – מכון האנרגיה

מפגש 29.11.17 – 2
מרצה

שעה

נושא הרצאה

8:00

התכנסות

9:00

יישום רגולציה זרה בחוק הישראלי; מעמד דירקטיבות אירופאיות עו"ד שלו בראנץ ,משרד APM
בישראל בדגש על חוק אויר נקי.

11:15

הפסקה

11:30

מה אומרת הדירקטיבה  IEDוהקשר לחוק אוויר נקי

12:30

ארוחת צהריים חמה

13:30

המשך – הרצאה משעה + 11:30

ד"ר אריק סמל ,יועץ מקצועי למנכ"ל

איך בנוי ה‐ BREF

וליו"ר – מכון האנרגיה

ד"ר אריק סמל ,יועץ מקצועי למנכ"ל
וליו"ר – מכון האנרגיה

15:30

סיום משוער
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מפגש 6.12.17 – 3
שעה

נושא הרצאה

8:00

התכנסות

9:00

עלות מול תועלת בדרישות המשרד להגנת הסביבה


הטמעת שיקולים כלכליים במסגרת רגולציה סביבתית –
רקע כללי
 עלויות חיצוניות – מה זה? איך מחשבים? ההבדל ביןעלות נזק לעלות מניעה?
  ‐ RIAהצורך לבצע ניתוח כדאיות כלכלי במסגרת כלחקיקה סביבתית ) RIA‐Regulatory Impact
(Assessment



שימוש בשיקולים כלכליים ובמסגרת קבלת היתר פליטה
) – (ECM‐BREFפרק  5לבקשה לקבלת היתר פליטה
 ניתוח עלות תועלת סביבתי אפשרות לקבלת הקלות בערכי פליטה -דוגמאות מעשיות



שימוש בכלים כלכליים לקידום רגולציה סביבתית
 הטלת מס/היטל סביבתי – כגון :היטל הטמנה ,אגרתפליטה,
 קביעת מכסות זיהום ) – (Cap & Tradeכגון :סחרבפליטות גזי חממה;
 יישום עקרון המזהם משלם  /אחריות יצרן – כגון:חוק האריזות ,חוק מחזור צמיגים וכיוב'

13:00

ארוחת צהריים חמה

14:00

הרחבה על נושאים נבחרים בהיתרי פליטה

15:30

סיום משוער

מרצה

ליאור שמואלי,
& EcoFinance‐Consulting
Responsible Investments

ד"ר אריק סמל ,יועץ מקצועי למנכ"ל
וליו"ר – מכון האנרגיה
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טופס הרשמה לקורס ניתוח ויישום דירקטיבות אירופאיות בתעשייה הישראלית ‐ מחזור 1
הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה.
ניתן להעביר את טופס הרישום לפקס מס' 03‐6427033 :או במילinfo@energy.org.il :

שם משפחה:

___________________

שם פרטי:

________________

חברה________________________________________________________________ :
מס' ת.ז ___________________:.טל':
נייד:

_____________________

___________________
כתובת למשלוח דואר:

___________________________

דוא"ל__________________________________________________________ :
עלויות הקורס:

שכ"ל , 1,800 :לחברי מכון האנרגיה . 1,500

המחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,כיבוד קל ,אוגדן תקצירי הרצאות וארוחה חמה.
אמצעי תשלום:
__

המחאה לפקודת "ביה"ס למדעי הנפט ואנרגיה"

__

העברה בנקאית לח‐ן מס'  ,701500/85ס'  ,833בל"ל

__

מזומן

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומחייבים וכן הנני מתחייב למפורט בסעיפים הבאים:
 .1אני מתחייב להעביר את מלוא התשלום עבור הקורס ,עד שבוע מיום הודעה על פתיחת הקורס.
 .2ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה.
 .3ידוע לנו כי מנהלי הקורס זכאים להפסיק את לימודי ,בגין אי תשלום שכר הלימוד ,כולו או חלקו ,במועד.
 .4ידוע לי שפתיחת הקורס מותנית במס' משתתפים מינימאלי.
 .5לא ניתן להעביר את זכות הלימודים לאדם אחר ,ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הנהלת ביה"ס.
 .6למנהלי הקורס קיימת הזכות להפסיק את לימודי במקרה של התנהגות לא נאותה ,או הפרעה למהלך הלימודים
התקין.

__________________
תאריך

____________________
חתימה

