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שלום רב,
הנדון :פרסום בקשות לחידוש היתרי פליטה והליכי שיתוף ציבור שנעשו בעבר.
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ביום  6בדצמבר  2018קיימנו פגישה במשרדכם .בפגישה הצגנו את הפרוייקט שאנחנו מנהלים לשיפור הליכי שיתוף
הציבור בעניין היתרי פליטה ,בין היתר על ידי הנגשת ידע מדעי לציבור .בפגישה עלו מספר נושאים אשר סוכם כי
תבררו את התשובה לגביהם ,אולם טרם התקבלה תשובה כאמור חרף תזכורות שנשלחו בעניין .שיתוף הפעולה
מצדכם חיוני להצלחת הפרויקט ואנו מאמינים שיטיב עם כל המעורבים – הציבור ,הרגולטור והתעשייה.
ראשית ,נודה להבהרות בעניין של מספר היתרים:
א .היתר  ,1121מפעלי ע .שנפ ושות' :ההיתר נכנס לתוקף ב 20.2.2012-אולם טרם פורסמה בקשה לחידוש.
ב .היתר  ,1120איסכור שירותי גלוון בע"מ :ההיתר ניתן ב 15.2.2012-אולם טרם פורסמה בקשה לחידוש.
ג .היתר  ,1101הברזלן – יהודה רשתות פלדה בע"מ :היתר ניתן ב 20.2.2012-אולם טרם פורסמה בקשה
לחידוש.
האם הבקשות הוגשו? אציין כי ללא הנגשת הבקשות זמן מספק מראש ,לא ניתן להיערך להערות על טיוטת ההיתר.
כמו כן ,בבקשה ביקשנו שתועבר רשימה של הליכי שיתוף ציבור שנעשו .ביקשנו נתונים אשר ממילא יש לפרסמם
באתר המשרד .נמסר לנו כי הנושא ייבדק ,אולם טרם קיבלנו תשובה .אציין כי אין אפשרות לחיפוש ממוקד באתר
של הליכי שתוף ציבור ויש קושי למצוא מידע רלוונטי וללמוד מהליכים קודמים.
ברור לנו שהמשרד להגנת הסביבה מצוי בעומס רב .עם זאת ,וכפי שעלה בפגישתנו ,ישנה חשיבות רבה לשיתוף הליך
הציבור.
נודה לעדכון בשני נושאים אלו בהקדם האפשרי.
בברכה,
עו"ד יותם שלמה
מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית
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