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A Twinning Project carried out with the financial support of the European Union.  

This brochure has been produced with the assistance of the European Union. Its contents remain the sole 
responsibility of the Twinning Project  – ”Support for the Israel Ministry of Environmental Protec on in 

establishing and implemen ng a system of Integrated Pollu on Preven on and Control (IPPC) and a 
Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)” (IS12ENPAP07). It can in no way be taken to reflect the 

view of the European Union  

A site visit in a Study Tour 
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 The State of Israel has decided to adopt the European system of integrated licensing and inspec on of 
industry (IPPC), and of annual publica on of the industry's reports on emissions (PRTR). Israel took on this 
commitment as part of its accession to the OECD. 
 
The IPPC is a permit ng and inspec on method that focuses in an integrated way on all aspects of industrial 
installa ons and on all aspects of the environment, not just on one environmental media or on end-of-pipe 
measures for limi ng emissions.  
 
For the MoEP, this is a significant change, involving a restructuring of environmental regulation, professional 
methodologies, the way we organize, and more. This is where the Twinning Project entered, and helped us 
become familiar with the way the integrated environmental licensing and inspection systems in Germany 
are organized and implemented. 
For more than a year and a half, dozens of experts from Germany  who are actively involved with 
environmental licensing and inspec on of industrial installa ons came to Israel, and shared their knowledge 
with us.  
 
The Twinning ac vi es included exchanges of informa on, performance of a gap analysis, and the 
prepara on of written manuals for implementa on. Perhaps even more importantly, they helped us get 
acquainted and make contacts with the experts from Germany. These German experts were on hand  to 
offer professional solutions to problems, demonstrating daily the advantages and possibili es of integrated 
environmental licensing and inspec on. 
 
Currently, we are in the midst of formula ng an Integrated Environmental Licensing Law and of building the 
related implementa on systems. The Twinning Project proved to be an essen al capacity building element  
that will allow us to successfully accomplish these tasks. 
 
We want to express our gra tude to all our colleagues from Germany who par cipated in the project, to the 
project leader on behalf Germany, Dr. Michael Bass, and to the RTA, Mr. Juergen Friebertshaeuser, without 
whom the project would not have been as successful as it was. 
 
Shuli Nezer, 
Senior Deputy Director General for Industries, MoEP 
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It is a pleasure to present this brochure highligh ng the activi es and achievements of the EU Twinning 
Project, which the German Federal Ministry for the Environment implemented in cooperation with the 
Israel Ministry of Environmental Protection. The project, which I had the honor to coordinate as Project 
Leader together with my Project Leader Counterpart from the Ministry of Environmental Protection of 
Israel, Ms. Shuli Nezer, was carried out within the framework of the EU-Israel partnership. Coopera on in 
environmental protec on and sustainable development through innovative and green technologies are 
important objec ves of this partnership. A core element in the concept of a green economy is an integrated 
approach to permit ng and inspec on of industrial ac vities, which lead to a high level of environmental 
protec on in procedures that are open, transparent and par cipatory. This was the ambitious objec ve of 
the EU Twinning Project, which we have successfully concluded. 
  
The Twinning Project was a challenging one, proposed by the Israeli MoEP, supported by the EU Delegation 
in Israel, and implemented by a commi ed team of experts from a variety of German administrations. They 
worked together with experts from the Israeli Ministry and other governmental ins tu ons, as well as from 
Israeli businesses and civil society. The achievements of the project are impressive. The project was special 
in several respects: the degree of dedica on of everyone involved; the desire to take the opportunity to 
move forward in protecting the environment and crea ng a modern regulatory framework for business; and 
the awareness to understand what steps are necessary to achieve those aims.  
  
The milestones of the Twinning Project are the guidelines and manuals that have been written. Let me 
stress one thing: It is not only important to have these documents at the end of the project. Equally or even 
more important is the process by which they are developed. The par cipation, the transparency, and the 
input from various sides – these are what create acceptance and ownership. They are necessary 
prerequisites so that regulatory frameworks do not remain on paper, but are applied and complied with in 
prac ce. 
  
We – and that includes all German experts involved in the project – are glad to have been able to support 
the move toward advanced regula on of industry in Israel. This new regulatory framework for integrated 
permit ng and inspection is expected to lead to a significant reduction of environmental pollution caused 
by industrial installations, as well as to more transparency and public awareness. The spirit of cooperation, 
the enthusiasm for these goals, and the professionalism of everybody involved are what made this project a 
formidable success. My deep gra tude goes to all whose commitment and efforts made this success a 
reality.  
  
Dr. Michael Bass, Project Leader, German Federal Ministry for the Environment, Nature Protec on, Building 
and Nuclear Safety 
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 First steering committee

RTA and counterpart, at the 
opening event  

Mr. Lars Faaborg-Andersen, Head of EU 
Delega on to Israel, at the wrap up event 
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A Twinning work shop

Twinning work shops

STEs in Twinning room

EU ACQUIS AS GUIDANCE
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PROJECT ACTIVITIESTWINNING PROJECT OBJECTIVES

A Twinning workshop

A site visit in the study tour
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  Project management and contact information  
Israeli Project Leader: Ms. Shuli Nezer, Senior Deputy Director General, E-mail: 
shulin@sviva.gov.il 
Israeli RTA Counterpart: Ms. Ayelet Ben Ami, Adv., Head of IPPC Unit, MoEP, E-mail: 
ayelet@sviva.gov.il 

German Project Leader: Dr. Michael Bass, Senior Officer in BMUB, E-mail: 
michael.bass@bmub.bund.de 
German Resident Twinning Advisor (RTA) Mr. Jürgen Friebertshäuser,  
Resident Twinning Advisor Assistant: Mr. Benjamin Rosendahl,  
Delegation of the European Union to Israel 
E-mail: delegation-israel@eeas.europa.eu 

 

RTA and RTA counterpart In the Twinning room

In a Twinning workshops

 
 

 

 
 

 

BOX Project Team
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 PROJECT EXPECTED RESULTS

The Twinning Project was expected to reach the 
following results: 
 An integrated system for permitting of industrial 

ac vi es is proposed and ready for adop on and 
implementa on by the MoEP. 

 An integrated system for inspection of industrial 
ac vi es is proposed and ready for adop on and 
implementa on by the MoEP. 

 The PRTR is func oning, the Environmental 
Informa on System (EIS) is improved, and the 
necessary preparatory work for an IPPC Service 
Center is completed.  

The intensive work of the short-term experts, the 
excellent coopera on with Israeli authori es, 
especially the commi ed staff of the Ministry of 
Environmental Protec on and also highly interested 
representa ves from business and civil society 
guaranteed the full achievement of all results 
expected. All recommenda ons were made for the 
system of integrated permi ng and inspec on, all 
guidelines/ manuals were developed (on permi ng 
general, inspec on general, Seveso plant permi ng 
and inspec on, , and VOC ac vi es permi ng and 
inspec on), all required training plans were made 
and implemented, all demonstra on cases were 
successfully carried out, and all study visits took 
place. Several hundred Israeli experts par cipated in 
numerous workshops, seminars and consulta on 
mee ngs. Advice was provided in workshops and 
mee ngs but also in numerous visits on industrial 
sites. The PRTR was already func oning in the early 
months of the Project, the EIS likewise, and important 
steps were taken to move the Green Growth 
Knowledge Center forward. - In addi on to the 
expected results, the Twinning Project experts 
provided informa on and advice on numerous 
requests from Israeli experts on issues and themes of 
their daily work. Advice was provided during expert 
missions but also by correspondence with the experts 
in their home offices.

A Twinning workshop

 
 
 

A site visit in a Study Tour

ACHIEVEMENTS

The Twinning Project in figures

Budget                                                 900 000 Euro 
Expert input                                        400 working days 
Twinning experts involved:              26 
Expert missions carried out:            45 
Workshops (formal)                          50 
Israeli experts trained:                     Over 300 

Industrial site visits                           44 (26 sites) 
Manuals developed                          6 
Study visits                                         3 
Steering Commi ee Mee ngs       7  
Progress Reports                              7 
Final Report (to be published)       1 



WHERE WE GO FROM HERE  
 
The Twinning Project focused on the introduc on of 
the IPPC system.  
During the Twinning Project, it became clear that 
Israel would needs to adapt its environmental 
regula ons in specific environmental areas – ranging 
from air quality, to industrial wastewater 
management, to soil protec on and the 
management of hazardous substances and wastes – 
to the future IPPC system. It would have to give 
special a en on to the needs of small and medium 
enterprises in this new system.  
Moreover, good environmental management and 
resource efficiency – cornerstones of a transi on to 
a green economy – remain challenges in Israel. All 
these issues will be the subject of a new Twinning 
Project that is currently being prepared and that will 
start in mid-2015. 
 

 
 

The Israeli government is now in a posi on to 
conclude the work on the dra  of the Integrated 
Environmental Licensing Law. All stakeholders, 
including the businesses that will be affected by the 
legisla on and the authori es who must implement 
and enforce it, were involved in the Twinning 
Project. Their par cipa on, in fact, is a prerequisite 
to the project, to ensure that its results are accepted 
and put into place. This is not to say that no 
problems will be encountered. Integrated Pollu on 
Preven on and Control is an ambi ous undertaking, 
from both the technical and ins tutional aspects. 
Coordina on in government, good coopera on 
between government and industry, and most 
importantly, the introduc on of Best Available 
Technologies, are major challenges. However, fewer 
administra ve burdens and a high level of 
environmental protec on are worth the efforts. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

A site visit with STEs

 

A Twinning workshop
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A site visit in a Study Tour

 

WHERE WE STAND IN IPPC
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In the wrap up event

Last steering commi ee

Addresses of Internet sites of ins tutions involved  
Delega on of the European Union to Israel  http://eeas.europa.eu/delegations/israel/index_en.htm 
Website of MoEP :  h p://www.sviva.gov.il/English/Pages/HomePage.aspx  

Website of The Federal German Ministry for the Environment, Nature Conserva on, Nuclear Safety and 
Building (BMUB) :  http://www.bmub.de/en/ 
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.2

.3

.4

פרויקט התאומות הוא חלק מהמהלכ לקידומ א�דרה 
�ביבתית (רגולציה) מתקדמת של התעשייה בישראל,
בהנהגת המשרד להגנת ה�ביבה. הכוונה היא להוביל

לרפורמה מהותית ביח�ימ בינ הציבור, התעשייה ואיכות 
ה�ביבה, שתאפשר פיתוח תעשייתי, תוכ מזעור
ההשפעות ה�ביבתיות שלו. בנו�פ, תהיה יותר שקיפות 

ויותר מידע לציבור על פליטת מזהמימ מנ התעשייה.

עמוד התווכ בתהליכ הזה הוא אימוצ של החוק לרישוי
�ביבתי משולב, שמקדמ המשרד להגנת ה�ביבה 
כאמצעי מרכזי. חוק שאמור לעמוד באמות המידה 
הנקוטות באירופה וליישמ כלי רגולציה מתאימימ 
הקיימימ באיחוד האירופי. היעדימ המ: להפחית את 
הנטל הבירוקרטי על התעשייה, על ידי שימוש במיטב 
הטכנולוגיות הזמינות, מצד אחד, ולקדמ טכנולוגיות 

ייצור חדשניות ירוקות, מצד שני.

העקרונות שיבואו לידי ביטוי בחוק החדש (כפי שנו�חו 
בהחלטת הממשלה מ�‘ 1546, מיום 04/06/2014.):

שילוב מירב ההיתרימ והאישורימ שנותנ המשרד 
להגנת ה�ביבה לפעילות תעשייתית להיתר 
אחד, או להליכ אחוד ומתואמ (להלנ - רישוי 

�ביבתי משולב).
יצירת ודאות ואופק תכנוני לתעשייה לגבי אמות 
המידה לקבלת ההיתר ודרישותיו, ולוחות זמנימ 

לקבלתו.
הטיפול ברישוי ה�ביבתי כלפי מבקש הרישוי 
ירוכז, ככל הניתנ בחדח נציג אחד של המשרד

.(ONE STOP SHOP)
קביעת הליכי הרישוי ה�ביבתי המשולב באופנ 
המאפשר ומעודד ליישמ חדשנות ישראלית 

ומניעה במקור.
. 

.5

.6

.7

.8

מתכונת הא�דרה תהיה לפי עקרונות הא�דרה 
ה�ביבתית האירופית, לרבות הדירקטיבה האירופית 
 IED  Indus t r i a l  Em iss i ons  d i r ec t i ve
יות  EU/75/2010, ועל ב�י� מעטפת �מכו
הא�דרה והאכיפה הקיימות, לשמ שימור וייעול 
של יכולת הא�דרה והאכיפה ה�ביבתית המיטבית, 
ותוכ התחשבות בעלויות ובתועלות ובהשלכות 
 , יות על ה�ביבה וה�קטור התעשייתי הצפו
בהתאמ לעקרונות הדירקטיבה בדבר קביעת 

.(BAT) הטכנולוגיות הזמינות הטובות ביותר
הליכי הרישוי ה�ביבתי המשולב יכללו מנגנונ 
לתיאומ דרישות הרישוי של המשרד להגנת ה�ביבה 
עמ דרישותיהמ של רגולטורימ אחרימ כגונ משרד 
הבריאות, משרד הכלכלה ומשרד התשתיות 
הלאומיות, האנרגיה והמימ במטרה למנוע, ככל 
הניתנ, אי התאמות, �תירות, או כפל דרישות 
ולהבטיח את שמירתמ של עקרונות הרישוי הירוק. 
הליכי הרישוי ה�ביבתי המשולב יכללו מנגנוני 

שקיפות ושיתופ ציבור.
הליכי הרישוי ה�ביבתי המשולב ייקבעו במטרה 

להביא לשמירה על ה�ביבה ועל בריאות הציבור.

הקידומ של עקרונות אלה הוא חלק מהתכנית 
לישראל לשנימ  רוקה  י הלאומית לצמיחה 

 .2020-2012
"צמיחה ירוקה" לעניינ זה היא צמיחה כלכלית 
וחברתית ללא נזקימ �ביבתיימ, תוכ שימוש 
במשאבימ טבעיימ באופנ בר קיימה וביעילות.



  

 

גישת IPPC היא חלק מהחקיקה ה�ביבתית של האיחוד 
האירופי מאז 1996. כיומ היא מבו��ת על הנחייה של 
מועצת האיחוד האירופי משנת 2010 לגבי פליטות 
 IPPC  המטרה של .(EU / 2010/75 (IED ,מהתעשייה
במושגימ של האיחוד האירופי היא ליצור מנגנונימ 
התעשייתית; ליישמ את הטכניקות הזמינות הטובות 
ביותר כדי למנוע ולצמצמ את הזיהומ ה�ביבתי; 
נ  לקדמ טכניקות לשימוש יעיל במשאבימ. הרעיו
הב�י�י הוא של הליכ משולב, או לפחות מתואמ 
היטב, של רישוי ופיקוח, להפחית את הנטל הִמנהלי 
לייעל תהליכימ, ולהפוכ את הא�דרה ה�ביבתית של 
התעשייה לאפקטיבית ויעילה יותר ובו בזמנ להגנ טוב 
יותר על ה�ביבה. הדירקטיבה בעניינ הפליטות מנ 
התעשייה, IED, מגדירה קריטריונימ לדרישות רישוי 
ופיקוח, הכוללימ מניעת הזיהומ ויישומ של הטכניקות 

.(BAT) הזמינות הטובות ביותר

acquis AS  
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כדי להגיע למטרות שהוזכרו לעיל כלל פרויקט התאומות 
שלושה מרכיבימ: 

תמיכה להקמה וההפעלה של מערכת רישוי משולבת
תמיכה להקמה וההפעלה של מערכת פיקוח משולבת

תמיכה למערכת המידע ה�ביבתי המשופרת באמצעות 
.IPPC-ומרכז שירות ל PRTR הקמה של

כל הרכיבימ כוללימ הערכה, ייעוצ ופיתוח של המלצות, 
מדריכימ והנחיות, כמו גמ צעדימ בוני יכולת מקיפימ 
ב�דנאות רבות. כל רכיב כלל גמ �יור לימודי לגרמניה 
כדי להכיר מקרוב את שיטות העבודה של יישומ הוראת 

IPPC כפי שיושמה בגרמניה.
ברכיב הראשונ והשני הושלמו הצעדימ הכלליימ באמצעות 
הדגמה בשטח, במטרה להדגימ בפועל את הה�דרימ 
המשולבימ המוצעימ, בהתחשב בתנאימ בישראל. ברכיב 
השלישי, כתוצאה מפעילות מתקדמת קודמת בישראל 
להקמת מערכ ה-PRTR, היה אפשר לעבור במהירות 
לנושא השני ברכיב: הפיתוח של מה שנקרא במקור בשמ 
"מרכז שירות לIPPC" ובשלב מאוחר יותר נדונ תחת 
הכותרת של "מרכז ידע לצמיחה ירוקה" או "מרכז 

התייעלות משאבימ".
בעבודה �ייעו מומחימ מגרמניה בעלי יכולת ניהולית 
וני�יונ בכל התחומימ הרלוונטיימ, שעבדו יחד עמ צוות 
רחב של המשרד להגנת ה�ביבה בכל הרמות ועמ נציגימ 

מנ המגזר הע�קי, מנ התעשייה ומהחברה האזרחית. 
העבודה תואמה ואורגנה על ידי המומחה התושב 
ועמיתתו, ופוקחה על ידי מנהלי פרויקט התאומות 

מישראל ומגרמניה.
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לתקופה  שהגיעו  המומחימ  של  האינטנ�יבית  העבודה 
בישראל,  הרשויות  עמ  המצוינ  הפעולה  שיתופ  קצרה, 
במיוחד עמ הצוות הנאמנ של המשרד להגנת ה�ביבה כמו 
גמ נציגימ בעלי עניינ  מנ המגזר הע�קי, מהתעשייה
כל  של  המלא  ההישג  את  הבטיחו  האזרחית,  ומהחברה 
התוצאות המבוקשות. הוכנו המלצות למערכת של רישוי 
על  ומדריכימ  ההנחיות  ופותחו  הוכנו  משולבימ;  ופיקוח 
למניעת  ביח�  ופיקוח  רישוי  על  משולבימ,  ופיקוח  רישוי 
תאונות חמורות הקשורות בחומרימ מ�וכנימ לפי הנחיית 
ופעילויות  מתקנימ  של  ופיקוח  רישוי  ועל   ,Seveso
  .(VOC) שנעשה בהמ שימוש בחומרימ אורגניימ נדיפימ
ויושמו, מקרי הדגמה  תכניות ההכשרה הנדרשות בוצעו 
נערכו בהצלחה, וכל ה�יורימ הלימודיימ התקיימו
השתתפו  ישראליימ  מומחימ  של  מאות  כמה  כמתוכננ. 
במ�פר רב של �דנאות, ימי עיונ ומפגשי ייעוצ. עצה ניתנה 
של  רב  במ�פר  גמ  אלא  ובמפגשימ,  ב�דנאות  רק  לא 
ביקורימ באתרימ תעשייתיימ. מרשמ הפליטות וההעברות 
של  הראשונימ  בחודשימ  כבר  פעל   PRTR ל�ביבה, 
הפרויקט, וככ גמ EIS, וננקטו צעדימ חשובימ כדי לקדמ 
ירוקה. בנו�פ לתוצאות  את הקמת מרכז הידע לצמיחה 
המבוקשות, תרמו מומחי פרויקט התאומות מידע וייעוצ 
של  בנושאימ  ישראליימ  מומחימ  של  רבות  פניות  על 
במהלכ  רק  לא  ניתנה  עצה  שלהמ.  היומיומית  העבודה 
המומחימ  עמ  בהתכתבות  גמ  אלא  מומחה,  משימות 

במשרדמ בבית.

פרויקט התאומות היה אמור להגיע לתוצאות הבאות:
מוצעת  התעשייתית  הפעילות  לרישוי  משולבת  מערכת 
ומוכנה לאימוצ ויישומ על ידי משרד הגנת ה�ביבה

מערכת משולבת לפיקוח על פעילות התעשייתית מוצעת 
ומוכנה לאימוצ ויישומ על ידי משרד הגנת ה�ביבה

 (EIS) �ביבתי  מידע  מערכת  פועלת,    PRTR מערכת 
  IPPC-ל שירות  מרכז  לקראת  הכנה  ופעילות  שופרה, 

הושלמה.
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פרויקט התאומות התמקד בהקמת מערכ לרישוי ופיקוח 
(IPPC) משולבימ

צריכה,  ישראל  כי  התברר,  התאומות  פרויקט  במהלכ 
בתחומימ  וההנחיות  התקנות  את  להתאימ  גמ  בנו�פ, 
 IPPC פציפיימ  של שמירה על איכות �ביבה למערכת�
שפכי  לניהול  עבור  האוויר,  באיכות  החל  העתידית, 
מ�וכנימ  חומרימ  וניהול  קרקע  על  הגנה  תעשייה, 
ופ�ולת, ותוכ כדי ככ, לתת תשומת לב מיוחדת לצרכימ 

של ע�קימ קטנימ ובינוניימ.
יעיל במשאבימ –   ושימוש  ניהול �ביבתי טוב  כנ,  יתר על 
בגדר  נשארימ   – ירוקה  לכלכלה  מעבר  של  הי�וד  אבני 

אתגר חשוב בישראל.

כל הנושאימ האלה יהיו הנושא של פרויקט תאומות חדש, 
הנמצא בהכנה ואשר יתחיל באמצע שנת 2015.

הטיוטה  על  העבודה  את  ל�יימ  עומדת  ישראל  ממשלת 
לחוק הרישוי ה�ביבתי המשולב. 

הטיוטה המתגבשת מבו��ת על מתודולוגיה של האיחוד 
האירופי בדבר הרישוי המשולב, IPPC. כל בעלי העניינ היו 
מעורבימ בפרויקט התאומות, מהלכ שהיה תנאי להצלחת 
בעיות  תתעוררנה  שלא  הדבר  פירוש  אינ  הפרויקט. 
ופיקוח משולבימ המ משימה שאפתנית,  רישוי  בהמשכ. 
בתוכ  התיאומ  והמו�די.  הטכני   - ההיבטימ  משני 
והתעשייה,  הממשלה  בינ  טוב  פעולה  שיתופ  הממשלה, 
וחשוב מכל: שימוש במיטב הטכנולוגיות הזמינות, צריכימ 
זאת,  עמ  גדולימ.  אתגרימ  והמ  צעד,  אחר  צעד  לבוא 
על  הגנה  של  יותר  גבוהה  ורמה  הִמנהלי  הנטל  הפחתת 

ה�ביבה, המ יעדימ הראויימ למאמצ.
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