הנכם מוזמנים לקורס בנושא:

ממונה איכות סביבה
 5מפגשים | ימי רביעי | החל מה15.12.21-
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה  -מרכז הדרכה
ר ח ' ח י י ם ל ב נ ו ן  ,2 6ר מ ת  -א ב י ב
קהל יעד:
עובדי מפעלים ,חברות תשתיות וחברות תעשייתיות אשר
מנהלים תחום סביבתי אחד או יותר ועובדים אשר נדרשים
להתמודד עם דרישות רגולציה סביבתית.
מטרת הקורס:
להכיר את עולם הרגולציה הסביבתית דרך המשקפיים של
ממונה איכות סביבה ובתוך כך לספק כלים לנהל את כלל
הממשקים הסביבתיים איתם הוא מתמודד כגון הכנת בקשה
להיתר רעלים ,הזמנת דיגומי ארובה או שפכים ,ביצוע סקרי
קרקע ,הכנת מענה לפניות מצד הרגולטור ,ביצוע תחקיר לאחר
אירוע חומרים מסוכנים ועוד...
שעות הקורס:
ההרצאות יחלו בשעה  9:00עד השעה  .13:00כיבוד קל במהלך
ההפסקות .התכנסות החל משעה .8:00
מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם  //לפרטים נוספיםinfo@energy.org.il // 03-6414271 :

מפגש  | 1יום ד' | 15.12.21 ,מבוא לעולם איכות הסביבה ופסולת
 1.5שעות כללי
 3שעות

פסולת
מקצועי

 1.5שעות פסולת
משפטי

e eהשפעות האדם על הסביבה
e eהתפתחות המדיניות הסביבתית בעולם
e
e
e
e
e

eדרכי טיפול בפסולת עירונית ,מסחרית ותעשייתית
eפסולת ומוצריה ,המחזור לרבות חוק האריזות
eהטיפול בפסולת עירונית -חובות הרשות ,חובות יצרן הפסולת
eחוק האריזות ,חוק הפיקדון
eהטיפול בפסולת אלקטרונית

e eזרמים בפסולת הישראלית
e eחובות התקשרות של מפעל עם גופים בתחום הפסולת
e eהצגת הסכמים מחייבים עם גופי יישום

ד"ר יוסי ענבר
יועץ סביבתי

ד"ר יוסי ענבר
יועץ סביבתי

עו"ד אמיר פיש
אגמון ושות'

מפגש  | 2יום ד' | 22.12.21 ,חומרים מסוכנים
 3שעות

 3שעות

חומרים
e
–
מסוכנים
e
היבטי החוק e
e
e
e
חומרים
מסוכנים –
היבטים
מקצועיים

eחומרים מסוכנים – סכנות הדין
eמהו חומר מסוכן?
eפסולת מסוכנת
eדיווח על אירוע חומ"ס – מדיניות המשרד להגנת הסביבה
eשיקולים בהכנת תחקיר לאחר אירוע חומ"ס
eעמידה בתנאי ההיתר

עו"ד אמיר פיש
אגמון ושות'

e eשיטות סיווג וסימון חומרים מסוכנים
e eמידע על חומרים מסוכנים  -גליונות בטיחות ומאגרי מידע
e eאופן הגשת היתרי רעלים ועדכונים להיתר לרבות אילו חומרים נדרשים מיכל בר-טוב
יועצת סביבתית
בהיתר רעלים
e eהיכרות עם דרישות עיקריות בהיתר רעלים
e eמדיניות מרחקי הפרדה

מפגש  | 3יום ד' | 29.12.21 ,אוויר רעש וריח
 1.5שעות אוויר

e
e
e
e

eהיבטים חוקיים בתחום זיהום האוויר
eתנאי רישיון עסק והיתרי פליטה
eהכנת דו"ח שנתי למרשם PRTR
eדיווחים במערכת הממוחשבת

 1שעות

רעש

e eרעש – סקירת רגולציה בתחום הרעש וסוגיות ייחודיות (איסורים
מוחלטים ,מהו רעש בלתי סביר)

 1שעות

ריח

e eריח  -צוותי מריחים ,סובייקטיביות בקביעת מפגע ריח
e eשינוי אקלים
e eקביעת תקני אוויר

 2שעות

עו"ד אמיר פיש
אגמון ושות'

ד"ר אריק סמל ,סמנכ"ל
מדיניות איכות הסביבה,
ניהול סיכונים וקיימות -
מכון האנרגיה

מפגש  | 4יום ד' | 5.1.22 ,שפכים וקרקעות מזוהמות
 2שעות

שפכים כללי e eבעיית המים במדינת ישראל
e eשימוש בקולחים וטיפול בשפכים והשפעתם על קרקעות חקלאיות

 1שעות

e eחקיקת איכות שפכים בישראל ומגבלות על השימוש בהם
e eהעברת דיווחים על תוצאות שפכים
e eחקיקה למניעת זיהום הים בישראל  -הוועדה הבינ-משרדית למתן
היתרי הזרמה לים – סמכויות ופעולות

שפכים
משפטי

 1.5שעות קרקעות
מזוהמות

e eסקרי קרקע – מדיניות המשרד ודרישות לביצוע סקרים
e eדרישות המשרד להגנת הסביבה בגילוי קרקע מזוהמת
e eערכי סף למזהמי קרקע

 1.5שעות קרקעות
מזוהמות

e eזיהום קרקע – פעולות נדרשות וסקירת הנחיות המשרד להגנת
הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות

ד"ר יוסי ענבר
יועץ סביבתי

עו"ד שלו בראנץ
אגמון ושות'

ד"ר אריה פיסטינר ,ממונה
מניעת זיהום מדלקים,
המשרד להגנת הסביבה

מפגש  | 5יום ד' | 12.1.22 ,סיכום  -חשיפה משפטית והתנהלות מול רגולציה סביבתית
 2שעות

e eדילמות מרכזיות בארץ
e eהאתגרים העומדים בפני המנהל הסביבתי בישראל

 1.5שעות

e eהתאגיד ומנהליו עומדים למשפט  -אחריות נושאי משרה בתאגיד
בתחום איכות הסביבה.
עו"ד אריה נייגר
e eכלי אכיפה סביבתיים נוספים – עיצומים כספיים ,תביעות ייצוגיות ,צווים אגמון ושות'
ועוד

 1.5שעות

e eכלי לצמצום חשיפה – תכנית אכיפה פנימית
e eהתנהלות נכונה מול הרשויות – עצות מהניסיון (סיורי פתע ,פגישות
וכיוצ"ב)

 1שעות

ד"ר יוסי ענבר
יועץ סביבתי

עו"ד אמיר פיש
אגמון ושות'

פאנל סיכום e eדוגמאות ממפעלים ,שאלות ותשובות

קורס ממונה איכות סביבה
טופס הרשמה והתחייבות
שם פרטי__________________________________ :

שם משפחה________________________________ :

שם החברה_________________________________ :

תפקיד____________________________________ :

טלפון_____________________________________ :

נייד______________________________________ :

פקס_____________________________________ :

מייל______________________________________ :

כתובת החברה____________________________________________________________________________ :

לכבוד:

ביה”ס למדעי הנפט והאנרגיה ,רח’ חיים לבנון  26ת.ד17081 .
תל-אביב  ,6117002פקס ,03.6427033 :טל’ ,03.6414271 :מיילinfo@energy.org.il :

אופן התשלום:
בהעברה בנקאית לחשבון מס’
701500/85
סניף איינשטיין –  833בנק לאומי

בהמחאה לפקודת “ביה”ס למדעי הנפט
והאנרגיה”
ת.ד 17081 .ת”א 6117002

בכרטיס אשראי

במזומן

דמי השתתפות:
₪ 2,300
חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ו

₪ 1,900 -

אני מסכים לקבל דיוור מאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ו/או מבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה לרבות עדכונים
והצעות שיווקיות
הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה
הקורס מתוכנן להתקיים באופן פרונטלי .ייתכן שיחול שינוי באופן העברת הקורס לZOOM-
בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

