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 מבוא
 

להלן ממצאי מחקר בינלאומי משווה של ההסדרים הנהוגים במספר מדינות מערביות וארגונים 

יתר ליצור בסיס ידע ההמחקר נועד בין לגבי הכנת תסקירי השפעה על הסביבה. בינלאומיים 

לתקנות תסקירי השפעה על הסביבה מעודכנות, שנדרשות עקב עדכון חוק התכנון והבנייה 

המחקר ההשוואתי נעשה על בסיס שורה של שאלות וההתפתחויות שחלו בחשיבה הסביבתית. 

אך תוך התייחסות למסגרת רחבה יותר, גנת הסביבה, שהתקבלו מאגף תכנון במשרד להמנחות, 

 של ההקשרים בתוכם פועלים תסקירי ההשפעה.  

 

 במסמך זה שני חלקים עיקריים המשלימים זה את זה: 

 

סוקר את ההסדרים הנהוגים במדינות השונות, על פי השאלות המנחות עליהן  החלק הראשון

ן תמציתי בכדי לאפשר מבט השוואתי רחב נתבקשנו לענות. בחלק זה מובאים ההסדרים באופ

 . רב כולל, ללא הפניות וללא פירוטו

 

ארגונים  / מתאר את מערכת תסקירי ההשפעה על הסביבה, בחלוקה לפי מדינות החלק השני

בינלאומיים. המידע המובא בחלק זה הינו מפורט יותר, וכולל גם מידע חיוני שלא נכלל ברשימת 

רום להבנת המכלול. בחלק זה מצויות גם ההפניות הנדרשות למקורות השאלות, אך יש בו כדי לת

 בהם נעשה שימוש, ונספחים. 

 

ישנה מידה רבה של חזרה בין החלק הראשון לחלק השני, שכן מתוארים בשניהם אותם הסדרים, 

 אך המיון וההקשר שונים. כמו כן, החלק השני מביא את הדברים בפירוט רב יותר. 

 

במחקר המשווה, אך התגלה עד מהרה כנושא מרכזי בתסקירי השפעה על  נושא שלא נתבקש

הוא שיתוף הציבור בהליכי הכנת ההנחיות לתסקיר ובהכנת  –הסביבה בכל המדינות שנסקרו 

נושא מרכזי נוסף שנעשה בו שימוש בכמה התסקיר עצמו. לשם כך נוסף בסוף סעיף בנושא זה. 

 שלב מוקדם של קבלת ההחלטה או התכנון הכולל. מהמדינות הוא תסקיר אסטרטגי, הנערך ב

 

: מן הסקירה ניתן לראות כי במדינות השונות נעשה שימוש במונחים שונים הערה לגבי המונחים

להליכי הבחינה הסביבתית, המעידים על סוגים שונים של מסמכים ותהליכים. ההבדלים 

תסקיר השפעה על הסביבה" או העיקריים יובאו להלן. מאחר ובעברית המונחים המוכרים הם "

"נספח סביבתי נופי", יובאו התרגומים בצד המינוח המקורי. המונח הכללי בו ייעשה שימוש הוא 

יופיעו בפרקים  ייקיםוהמד, גם אם לא בכל המדינות זהו שם המסמך. המינוחים תסקיר השפעה

 העוסקים במדינות השונות. 
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  ממצאים העולים מן הסקירהתקציר עיקרי ה
 

 כללי

, ואינו בגדר אירוע תהליךבכל המדינות שנסקרו, תסקיר השפעה על הסביבה הוא חלק אינטגרלי מ

חד פעמי בהליך קבלת ההחלטה. בחלק גדול מהמדינות נערך תסקיר ראשוני כשלב מקדים, 

ולאחר מכן מתקיים הליך התייעצות לגבי הצורך בתסקיר מלא ולגבי תוכנו, תוך שיתוף הציבור. 

ממכלול ההסדרים כי מדובר בתהליך של הערכה סביבתית ולא רק בתסקיר שהיקפו ומקומו  ניכר

 בתהליך מצומצמים, והוא רק בגדר משוכה שיש לעבור בדרך לאישור הפרויקט. 

 
 שימוש נרחב בכלים להערכה סביבתית

במדינות רבות ישנם מספר סוגים של כלים להערכה סביבתית, ובכלל זה תסקיר להחלטות 

יניות ותסקיר אסטרטגי, תסקיר ראשוני/בסיסי ותסקיר מלא, וכן הלאה. תסקיר אינו נערך רק מד

 לתכנית, אלא גם להחלטות. 

 
 הנושאים הנבחנים בתסקיר

שעל התסקיר לבחון היא רחבה, וניכרת התייחסות סביבתית במובן הרחב  רשימת הנושאים

הן נכסים מעשה ידי אדם כגון אתרי שלה: בחינת הסביבה האנושית והטבעית, הן משאבי טבע ו

ו'. בארה"ב אף מבהירים כי יש לנקוט בגישה רב תחומית. הבחינה הסביבתית צריכה כמורשת ו

 ניכרלהקיף הן השפעות ישירות והן עקיפות, ולהתייחס לטווחי זמן שונים, לרבות לטווח הארוך. 

במובן לעסוק פעות, ולא רק כי מדובר בבחינה בעל ספקטרום רחב, שנועד להקיף את מכלול ההש

לצד זאת, ברוב המדינות ניתן דגש הצר של ההשפעות הפיסיות כתוצאה מהקמת הפרויקט. 

 ומקום רב יותר בתסקיר להשפעות הרלוונטיות יותר. 

 
 מבנה התסקיר

מבנה התסקיר דומה ברוב המדינות, והוא כולל את תיאור הפרויקט, את השפעותיו הצפויות על 

ת, ואמצעים למיתון השפעות שליליות. בכל המקרים שנבחנו, נדרשת בחינה של הסביבה, חלופו

 . של התסקיר מוסבר כי זהו אחד מהיסודות החשוביםוחלופות, 

 
 בחינת חלופות

אולם הן נבדלות ביניהן בדרישות בתחום זה. ממדינות  כל המדינות דורשות התייחסות לחלופות

בנות ו אנגליה( למדינות הדורשות שהחלופות תהיינה שמבקשות רק ציון החלופות העיקריות )כמ

מדינות הדורשות לנמק את הסיבות לבחירת החלופות וזיהוי לוהגיוניות )דרום אפריקה(  יישום

 חלופה שהינה הידידותית ביותר לסביבה )הולנד(.

 
 וגמישות בהחלטה מתי יש להכין תסקיר שיקול דעת

. גם במדינות בהן חלק י עצם הצורך בהכנת תסקירקיים שיקול דעת לגבבכל המדינות שנבחנו 

יש גמישות ושיקול דעת. מצב רווח הוא  –בתסקיר קבועים בתקנות  המחייבותמסוגי התכניות 

בתסקיר, ומגוון רחב של תכניות שההחלטה לגביהן היא  המחייבותהגדרה של סוגי תכניות 

ית על ידי פרסום הקריטריונים נעש( למשל גליהנהוודאות ליזמים )באתוצאה של שיקול דעת. 

בתסקיר או לא. בחלק מן המדינות ההחלטה נעשית על בסיס  מחייבתלפיהם נקבע האם תכנית 
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המסמך הסוקר את ההשפעה הסביבתית, כאשר לא נערך את מסמך סביבתי ראשוני, המהווה גם 

התכנית  כה שלתסקיר מלא. באוסטרליה, ההערכה הראשונית אף יכולה לחסום לחלוטין את דר

 מלהתקדם.

 
 גמישות ההנחיה

מודגשת החשיבות של התאמת התסקיר לפרויקט, באמצעות כתיבת הנחיות בכל המדינות 

, בחלק מן המקרים יש חובת התייעצות בקביעת scopingבהליך של , ספציפיות לפרויקט/תכנית

בה הדירקטיחלק מהמדינות אימצו את המודל של  ההנחיות, וגם הליך חשיפה לציבור.

בנושא זה: התקנות מפרטות את המרכיבים שעל התסקיר לכלול, ואילו תוכן התסקיר  האירופית

יש דגש על כך כי והנושאים בו אינם קבועים בתקנות אלא נקבעים בהליך ספציפי לכל תכנית. 

יש גמישות לבקש שינויים ותוספות בתסקיר,  ,ייכלל רק המידע הדרוש, ולא מידע מיותר. כמו כן

יש מדינות בהן יש טיפוס סטנדרטי של הנחיות, ואף נערך בשלב ראשוני של התהליך.  אם זה

ומוגבל, וגם לגביו קיים  מסייםטיפוס סטנדרטי של תסקיר, אך הסדר זה נוגע לתכניות מסוג 

(, יש שיקול דעת לגבי דרום אפריקהשיקול דעת. גם במדינות בהן קיימות הנחיות מראש )לדוגמא 

 וודאי כאשר מדובר בתסקיר לפרויקט גדול יחסית. תוכן התסקיר, ב

 
 שיתוף הציבור

שיתוף ציבור הוא מרכיב חשוב בהליכי הכנת התסקיר, והוא משולב בתוך הליכי הבחינה 

קיימים בכל  –הן שקיפות ובהירות בהצגת המידע, והן כלים לשיתוף הציבור  .הסביבתית

ך ובעל הזכות להביע דעה ואף להשפיע על המדינות שנבחנו. הציבור נתפס כשותף חשוב בתהלי

. שיתוף הציבור אינו אירוע חד פעמי, אלא נעשה לאורך כל התחנות בקידומו של התסקירסביבתו. 

בשלבי קביעת הצורך בתסקיר, גיבוש ההנחיות, התסקיר עצמו, והמלצות ביחס לפרויקט. כמו כן, 

(, non-technical summaryר )מרבית המדינות מחייבות לכלול בתסקיר סיכום קריא וברו

המאפשר הן לציבור והן למקבלי ההחלטות להבין את התסקיר ואת המסקנות העיקריות, גם אם 

 אינם מעורים בשיח המקצועי. 

 
 תסקיר אסטרטגי

 SEA (Strategic Environmentalכמה מהמדינות אימצו גם מנגנון של תסקיר אסטרטגי, 

Assessment)קורות שונים ככלי המחזק את ההגנה הסביבתית הן מאחר . מנגנון זה מודגש במ

שהוא מקדים תכניות ספציפיות ולכן נקי יותר מלחצים של יזמים והן מאחר שהוא מאפשר ראייה 

 SEAהחליט האיחוד האירופי לחייב את המדינות החברות באימוץ מנגנוני  2006-רחבה. ב

דיניות בכלל. קיימות תפיסות שונות בתחומים שונים, הן בהתייחס לתכנון והן בהתייחס למ

 בחקיקה: במדיניות/ SEAלשילוב 

ם המדיניות והפרויקטים ו( גם לתחEIAכמעין הרחבה של כלי התסקירים ) SEA-( תפיסת ה1)

(policies, plans and programsונתפס למעשה כמופרד באופן יחסי ממנגנון ה )-EIA  שקיים )כפי

רבדי, בו -( מודל דו2. )(עבור החלטות מדיניות 80ה כבר משנות המודל הקנדי, שם מיישמים כלי זב

ימות כמו תכניות אב בתחומים מסוימים, והכנת "מבחן סביבתי" וסעבור תכניות מ SEAנדרש 

הן עבור תכניות מסוגים מסוימים  SEAספציפי למדיניות )לא תסקיר(. בהולנד לדוגמא נדרש 
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ה וחשמל, ושימושי קרקע מסומים( וגם עבור כל )טיפול בפסולת, אספקת מי שתייה, אנרגי

( הטמעת עקרונות E-Test( .)"3החלטות הקבינט )לא נעשה תסקיר מלא אלא מבחן סביבתי "

 בהערכת מדיניות ובהכנת תכניות מקומיות במקביל )המודל הבריטי(. SEAה

עצמאי התסקיר האסטרטגי מהווה דוגמא לתפיסה לפיה ההערכה הסביבתית אינה פרק נפרד ו

החל משלב החלטת המדיניות ועד לשלב קידום  –בתהליך התכנון, אלא מלווה אותו לכל אורכו 

 הפרויקט. מנגנון מעין זה בולט בהעדרו בישראל. 

בשלב קבלת  –הכנת תסקיר אסטרטגי בשלב מוקדם של חיי התכנית )ואף קודם היוולדה(  ,כמו כן

הכולל שיהווה בסיס לבחינת פרויקטים ספציפיים,  ההחלטות המדיניות, או בשלב בו נערך התכנון 

עונה על הקושי המובנה בו נתקלים לא אחת בישראל, כאשר הכנת התסקיר נעשית בשלב מאוחר 

יחסית, בו קשה יותר להשפיע באופן אמיתי על חלופות מאקרו, ובעיקר לבחון באופן אמיתי 

חר מכן תסקיר ספציפי, הדבר חלופת אפס. כאשר נעשית הכנה של תסקיר אסטרטגי, ורק לא

 מהווה בפועל  הכנת תסקיר בשלבים. 

 
 גופי ייעוץ והנחייה

בחלק מן המדינות קיים גוף ייעודי המטפל באופן מערכתי בנושא תסקירי השפעה על הסביבה 

 במובן הרחב, כלומר בכל הליכי ההערכה הסביבתית. 

 
 עורך התסקיר

גם זה המבצע את התסקיר, אם כי ישנם מקרים ברוב המדינות הגוף המגיש את התכנית הוא 

 תלוי. -בהם המדינה מכינה את התסקיר ומקרה בו ממונה עורך תסקירים חיצוני ובלתי
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 : בחינה השוואתית על פי נושאים אחלק 
 
 

 השאלות המנחות לביצוע העבודה:

 קיימים בעולם?סוגי מסמכי הבחינה הסביבתית אילו  1א.

 ?כינים תסקיר השפעה על הסביבהעבור אלו תכניות מ 2א.

 ?מה כולל התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים בו 3א.

 מהם? –האם עריכת התסקיר נעשית בשלבים, ואם כן  4א.

 ?האם החלת חובת עריכת התסקיר היא אוטומטית או שניתן שיקול דעת 5א.

 מי עורך את התסקירים? 6.א

 המימון ומנגנון המימון? מקור 7א.

 המנחה את ביצוע התסקיר? םמיהו הגור 8א.

 מיהו הגורם המבקר את התסקיר? 9א.

 וגנות ההנחיות לתסקירים?כיצד מע 10א.

ייעצות בכתיבת האם ההנחיות נכתבות מראש, או ספציפית לכל פרויקט? האם נערכת הת 11א.

 ההנחיות?

 אם יש, בכתיבת ההנחיות? מהי הגמישות, 12א.

 עית מעורכי התסקירים?קצוהאם נדרשים כשירות והכשרה מ 13א.

 במסגרת תהליך התכנון? מהם ההסדרים להבטחת שקיפות, בהירות ושיתוף ציבור 14א.

 הקיימים במדינות השונות?מהם ההסדרים הנוספים לטיפול בתסקירים  15א.

 
 הערת הבהרה: 

במספר מדינות האחריות לבקר את התסקיר, כמו סמכויות אחרות, היא בידי "הרשות 

 1985-הרשות המוסמכת" היא מושג המוזכר כבר בדירקטיבה האירופית מהמוסמכת". "

(Competent Authority ומשמעותו כללית )–  הרשות המאשרת את התכנית או שהתכנית נוגעת

בתחומי אחריותה או שהמדינות קבעו שהן הרשויות האחראיות על תחום התסקירים 

 הסביבתיים. 

 
  שנסקרו בעבודה זו:והגופים המדינות 

  אנגליה 

 הולנד 

 אוסטרליה 

 קנדה 

 דרום אפריקה 

  ברמה הפדרלית –ארה"ב 

 העיר ניו יורק 

  גרמניה 

  האיחוד האירופי 

 OECD 

ברובם  ממויניםשונה מזו של מדינות, רוב ההסדרים אינם מאחר וההסדרה של האיחוד האירופי 

 לפי הנושאים שבחלק הראשון, אלא מפורטים בחלק השני בלבד.
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   מכי הבחינה הסביבתית. סוגי מס 1א.
 

 האיחוד האירופי

 החקיקה האירופית מבחינה בין שני סוגים של תסקירים סביבתיים:

עבור  : מתבצע(Environmental Impact Assessmentתסקירי השפעה על הסביבה ) .1

 .(1985) פרויקטים ספציפיים

מתבצע (: Strategic Environmental Assessment – SEAתסקיר סביבתי אסטרטגי ) .2

 (.2004עבור החלטות מדיניות רחבות היקף, ללא תלות בהגשת תכנית ספציפית )

 

בהתייחס לסוג הראשון, קובעת הדירקטיבה האירופית לעניין תסקירי השפעה על הסביבה, 

 ( הבחנה בין שני סוגי תכניות: EC Directive 97/11/EC), 1997שתוקנה בפעם האחרונה ב

 של הדירקטיבה(;  1הגשת תסקיר )מפורטות בנספח א. תכניות החייבות תמיד ב

ב. תכניות המחויבות בתסקיר רק כאשר יש סבירות שתהיה להן השפעה משמעותית על הסביבה 

 של הדירקטיבה(. 2)מפורטות בנספח 

 
 אנגליה

 של (, בשלבים שונים. אימוץSEA-ו EIAבחוק האנגלי אומצה ההבחנה בין שני סוגי התסקירים )

ם על מדיניות ותכניות )במגוון תחומים( אולם השימוש העיקרי בו הוא בתחום חל ג SEA-ה

 התכנון והבנייה לתכניות בקנה מידה גדול או תכניות אב. 

 
 הולנד

 שני סוגים של תסקירים סביבתיים: אימץ גם הוא את ההבחנה בין החוק ההולנדי 

(: מתבצע Environmental Impact Assessment – EIAתסקיר השפעה על הסביבה ) .1

 עבור פרויקטים ספציפיים. 

(: מתבצע Strategic Environmental Assessment – SEAתסקיר סביבתי אסטרטגי ) .2

תכנית מתאר  עבור החלטות מדיניות רחבות היקף ותכניות מתאר אסטרטגיות כמו

 עירונית, תמ"אות וכד'(. 

בתסקיר בסיסי יותר ותכניות כמו כן, קיימת הבחנה בהולנד בין תכניות פשוטות, החייבות 

ת ו. תכניות ממשלתיSEA-מורכבות או פרויקטים ומדיניות החייבים בתסקיר מלא או ב

 .SEAדורשות בכל מקרה תסקיר מלא או 

 
 ארה"ב

( המחייבת את השלטון המרכזי ומוסדותיו, קובעת שני סוגי מסמכים NEPAהחקיקה הפדרלית )

(, Environmental Assessmentסביבתי )התסקיר בסיסי ומלא. המסמך הקצר, ה סביבתיים:

 .כלי המסייע להכריע האם תכנית או פעולה צפויה להיות בעלת השפעה מהותית על הסביבההוא 

תצהיר השפעה על  –אם הבדיקה מגלה כי התשובה חיובית, נדרשת הכנתו של מסמך מלא 

 (. Environmental Impact Statement)הסביבה 
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"ב אימצו חקיקה משלהן בנושא תסקירי השפעה על הסביבה, המחייבת מדינות רבות בארה

עריכת תסקירים על פעולות ממשלתיות של המדינה. בחלק מהמדינות נעשה שימוש במונח תסקיר 

מדינות אשר אימצו דוגמא להשפעה על הסביבה כמו בישראל )בשונה מתצהיר, ברמה הפדרלית(. 

, קונטיקט, ג'ורג'יה, גואם, הוואי, אינדיאנה, ניו ג'רזי, הן קליפורניה NEPAחקיקה דומה לזו של 

  רק בכשליש מהמדינות יש תקנות מיוחדות לעריכת תסקירים סביבתיים.ניו יורק. ו

( PEIS, המחייב רשויות להכנת "סקירה סביבתית פרוגרמטית" )SEA-דומה ל בנוסף, קיים מנגנון

הן פוטנציאל להשפיע באופן ניכר על איכות עבור תכניות, פרויקטים ואף יוזמות חקיקה שיש ל

 הסביבה האנושית. 

 
 ניו יורקהעיר 

בהליך של  מחייבותכמעט כל תכנית הנוגעת לשימושי קרקע, למעט פעולות בקנה מידה קטן, 

, בו נערכת בחינה של המשמעות הסביבתית Environmental Quality Reviewסקירה סביבתית: 

 שפעות שליליות. של התכנית, ודרכים למיתון ה

 
 אוסטרליה

בשיטה האוסטרלית, קיימים סוגים שונים של מסמכים סביבתיים הנלווים לתכניות ופרויקטים 

("action" רק אחד מהם הוא תסקיר השפעה על הסביבה. מנגנון ההערכה הסביבתית חל ,)

אלה הוא  באוסטרליה לא רק על תכניות אלא גם על פרויקטים ופעולות. השם הכללי של מסמכים

 (. Environmental Assessmentסביבתית" ) ה"הערכ

על בסיס להגנת הסביבה. בשיטה האוסטרלית, מגיש התכנית נדרש קודם כל בהגשת בקשה לשר 

מסמך זה מחליט השר אם התכנית חייבת בהערכה סביבתית וקובע איזו מתודולוגיה תתבצע. 

יצוין כי קיר במקומות אחרים. בקשה זו מכילה למעשה חלק גדול מהמידע הנכלל בתס

תסקיר השפעה על הסביבה הוא רק אחת ממספר מתודולוגיות לביצוע הערכה באוסטרליה, 

 ., וגם על המתודולוגיה מחליט השרסביבתית

 
 קנדה

 :בקנדה קיימים ארבעה סוגים של סקירה סביבתית

פעותיה של תכנית : גישה שיטתית לתיעוד השScreenings (including class screenings)א. 

מוצעת והצורך בצמצום השפעות אלה באמצעות אמצעי מיטיגציה, שינוי חלק מהתכנית, או 

המלצה לביצוע תסקיר מקיף יותר. היקף המסמך נקבע בהתאם לפרויקט הספציפי. במקרים 

המפורטים בתקנות, כשמדובר בתכניות שהשלכותיהן צפויות וידועות מראש, ואמצעי  ימיםומס

, הליך סטנדרטי יותר של תסקיר, המבוסס על "class screening"ניתן לבצע  ,יה פשוטיםהמיטיגצ

מודלים מוכנים מראש. ישנם שני סוגים של סטנדרטיזציה: שימוש בתסקיר כללי שהוכן עבור 

סוגים שונים של תכניות, וביצוע תסקירים קטנים עבור כל אתר ספציפי או פרויקט ספציפי.  בסוג 

 יכולה להשתמש בתסקיר כמעט מלא שהוכן מבעוד מועד לגבי סוגים המוסמכתהשני הרשות 

 מסוימים של פרויקטים או תכניות.
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: עבור תכניות רחבות היקף ועבור תכניות בעלות רגישות סביבתית Comprehensive studiesב. 

יך הכוללת גם הלאו תכניות המדאיגות את הציבור, בדרך כלל מבצעים סקירה מעמיקה יותר, 

 שיתוף הציבור.רחב יותר של 

של הפרויקט ההשפעות הסביבתיות  ן: מיועד למקרים בהם לא ברור מהReview panelsג. 

ומקרים בהם החשש להשפעות סביבתיות עלה מהציבור. במקרים אלה מוקם פאנל מקצועי 

השומע גורמים שונים, לרבות הציבור, ומאפשר להם להביע את דבריהם וחששותיהם. חברי 

ן שלהם בנושאים והידע והניסי בסיס ידי השר להגנת הסביבה ונבחרים על-הפאנל ממונים על

השלכות סביבתיות חמורות הצפויות הרלוונטיים. תפקיד הפאנל הוא לבצע הערכה וסקירה של 

פניות. הפאנל מגיש דו"ח לשר להגנת הסביבה ולרשות -באופן אובייקטיבי וחסר ,תכניתל

מחויבת להשיב לדו"ח וכן לקחת אותו בחשבון במסגרת קבלת  מכתהמוס. הרשות המוסמכת

-לקחת חלק גם בשלב ה רשאיההחלטה על ביצוע התכניות. חשוב לציין שבהליך מסוג זה, הציבור 

scoping ההחלטה על הנושאים והסוגיות הדורשים התייחסות במסגרת ההליך בשלב , כלומר

 והדו"ח. 

אלא פתרון למקרים בהם יש חשש ממש תסקיר זה אינו  הליך :)הליך גישור( Mediationד. 

להשפעה על הסביבה, יש מעט בעלי עניין מעורבים ונראה שיהיה אפשרי להגיע להסכמה ביניהם. 

מגשר חיצוני, שמסייע לבעלי העניין להגיע להסכמות ולפתור את  הממונה במקרה זה ממנה השר

עם ונעשה רק לאחר התייעצות של השר,  ,הסוגיות העומדות על הפרק. זהו תהליך וולונטרי

 ובעלי העניין. המוסמכתהרשות 

 
 תסקיר השפעה על החלטות אסטרטגיותסוג נוסף של הערכה סביבתית הקיים בקנדה, הוא 

(Strategic Environmental Assessment סוג זה של הערכה סביבתית קיים במדינות רבות, כפי .)

)ראו לתסקירים סביבתיים הקנדית הסוכנות דרום אפריקה. ושראינו, ובכלל זה הולנד, גרמניה 

ודדת את הרשויות לשלב שיקולים סביבתיים בתהליכי ההחלטה על מע (15א.בסעיף מידע נוסף 

מדיניות כללית, שמהוות בסיס בהמשך להכנתה של מדיניות ספציפית. לממשלה הנחייה רשמית 

ת קבלת החלטות, במקרים בהם יוזמ  המחייבת רשויות לקחת בחשבון שיקולים סביבתיים ב

מדיניות או תכנית מוגשת לשר יחיד או לממשלה כולה ורק כאשר יישומה עלול לייצר השפעות 

 SEA. יש מקרים בהם ניתן לדרוש מרשות מסוימת לבצע חיוביות או שליליותסביבתיות ניכרות, 

יש מטרות אחרות ר כאשהשלכות משמעותיות, אלא לפרויקט או למדיניות גם אם לא צפויות 

, SEA, גם במקרה של בתסקירים רגיליםקיימא. כפי שנהוג -שרוצים להשיג, כמו קידום פיתוח בר

ניתן להחליט על ביצועו כאשר יש יוזמת מדיניות שמעוררת דאגה ציבורית. הסוכנות פרסמה 

רלמנט . ההנחיות, שהתעדכנו לאחרונה, דורשות מהרשויות גם לדווח לפSEA-הנחיות לביצוע ה

פעות הסביבתיות, הצורך באימוץ שלהתייחס להיקפן ואופיין של הה SEA-. על הSEAעל ביצוע 

מנת לצמצם או למנוע את ההשלכות השליליות, השלכותיהן הצפויות של -אמצעי מיטיגציה על

צריך להתאים להיקף הפרויקט ולהיקף השלכותיו  SEA-ההשפעות הסביבתיות. היקף ה

, לצד שיקולים כלכליים SEA-על הרשויות לקחת בחשבון את ממצאי ה הסביבתיות הצפויות.

 וחברתיים אחרים.
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 : נוספים בצד תסקירי השפעה על הסביבה, ישנם בקנדה מסמכים משלימים

 Environmental site assessment תסקירים אלה משמשים להערכת היקף ואופי :

 הזיהום באתר מסוים. 

 Environmental auditsבקרה, המשמשות להערכת הניהול הסביבתי של  : סקירות

בתנאים או ההנחיות שנקבעו  הרלוונטייםתכנית או פעולה מסוימת, ועמידת הגורמים 

 עבורם כתנאי לביצוע.

 
 גרמניה 

לבין תסקיר אסטרטגי  EIA תסקיר השפעה לתכנית או פרויקט גם החוק הגרמני מבחין בין

SEA: 

, שיפורטו ועד לתכניות ופרויקטים ספציפיים(: מיEIAתסקיר השפעה על הסביבה ) .1

 .בהמשך

היקף יותר, לדוגמא תכנית -(: מיועד לתכנון רחבSEAסקירה סביבתית אסטרטגית ) .2

במהלך  SEAמחוזית לשימושי קרקע. גרמניה אימצה את הדירקטיבה האירופית על 

ע עבור כל סקירה מסוג זה יש לבצ )בהדרגה עבור סוגי תכניות שונים(. 2004-2005השנים 

הליך תכנוני משמעותי או חשוב שיש לו קשר לסביבה, ובכלל זה מרבית תכניות המתאר 

הארציות, תכניות מתאר מחוזיות, תכניות בנושא שימושי קרקע, "תכניות פיתוח" ועוד. 

גם כשמדובר בסדרי גודל קטנים יותר הינם מים,  SEA-תחומים נוספים החייבים ב

מסייע בהטמעת שיקולים אקולוגיים,  SEA-ה ות אוויר ורעש.טיפול בפסולת, ניטור איכ

היבטים נופיים ושמירה על אזורי נוף וטבע בתכניות המתאר האזוריות, ומסייע בקביעת 

-המגבלות לפיתוח מנקודת מבט סביבתית, לדוגמא הקצאת אזורי תעשייה חדשים. ה

SEA  על אזור שלם.גם יכול לשמש לבדיקת ההשפעות המצטברות של מספר תכניות 

היכן כדאי למקם תכניות  ,לדוגמא ,עבור אזור מסוים, ומחליטים SEAכאשר נעשה 

עתידיות לאזורי תעשייה או כרייה, התסקיר הספציפי יכול להתמקד בחלופות לאופן 

  ביצוע התכנית ופחות במיקומה.

 
 דרום אפריקה 

 Basicות בתסקיר בסיסי )התקינה מבחינה בצורה ברורה בין פעולות החייבבדרום אפריקה, 

Assessment Reports תסקירים  –תסקירי השפעה על הסביבה ב( ופעולות או תכניות החייבות

  (.EIAמלאים )

, הסוקר כל מדינה בנפרד, מובא מידע 2בדרום אפריקה קיימים סוגים שונים של תסקירים. בפרק 

פן כללי, תסקיר בסיסי נערך מפורט על סוגי התסקירים ותרשימים של התהליכים השונים. באו

. הזמן המינימלי scopingלגבי פרויקטים בקנה מידה קטן יותר, ולא מתבצע בו הליך מובנה של 

 יום.  54לאישור של תסקיר מסוג זה הוא 

תסקיר מלא הוא מסמך מורכב ומעמיק יותר, המיועד לפרויקטים בעלי השפעה גדולה יותר. משך 

יום. בשני התסקירים מתקיים שיתוף ציבור.  114עומד על  הזמן המינימלי לאישור התסקיר

 . screeningתסקיר להכין מתקבלת לאחר שלב העל איזה סוג החלטה 
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(, השימוש בכלי מסוג זה NEMAבחקיקה שלה ) SEA-על אף שדרום אפריקה לא אימצה את ה

 - Environmental Management Frameworksמשתמע מנוסח החוק )הקובע את הקמתן של

EMFמטרתן של . ( והיא אימצה אותו בפועל במקרים שוניםEMF  הוא לאסוף ולערוך מידע

ומפות המתארים את התכונות הסביבתיות של אזורים גיאוגרפיים מסוימים ללא קשר לתכנית 

ם ג ., גם בעת הכנתהשל שיתוף הציבור ךוגם לבצע הלי EMFבהכנת  יםהמחוזות מחויב .ספציפית

. מרגע שהמסמך מאושר, הרשויות מחייבותהנחיות מפורטות וה קיימות בהקשר למסמך ז

 המוסמכות חייבות לקחת אותו בחשבון בשקילתן של בקשות לקבלת אישור סביבתי.

 



03 

 

 

 עבור אלו תכניות מבצעים תסקירי השפעה על הסביבה  2א.
 

 האיחוד האירופי 

קטים והחלטות מדיניות בכלל. הכנת תסקיר אינה נעשית רק עבור תכניות, אלא גם עבור פרוי

 להליך הערכת ההשפעות על הסביבה יש ערך בעת קביעת מדיניות. 

, ןלמיניהח ובות בתסקיר כמו תחנות כלים רשימה ארוכה של תכניות המחוימסמכי האיחוד כול

מזקקות נפט, תשתיות תחבורה מהיקף מסוים, תעלות מים ונמלים מהיקף מסוים, מתקנים 

תשתיות לגידול בע"ח מהיקף מסוים, מחצבות ומכרות מהיקף מסוים, צינורות לטיפול באסבסט, 

גז, נפט  או תרכובות כימיות מקוטר ואורך מסוים, ועוד שורה ארוכה של סוגי תכניות )ראו פירוט 

 בפרק האיחוד האירופי(. 

בדירקטיבה האירופית מנויים קריטריונים מינימליים לתכניות החייבות בתסקיר סביבתי, 

 והמדינות החברות נדרשו להטמיע הגדרות אלה בחקיקה המקומית. 

ראו רשימה מלאה בחלק השני, להלן יובאו  – לדירקטיבה 1תכניות החייבות בתסקיר )נספח 

 (:דוגמאות בלבד

  טון פחם או סלעים ביטומניים  500מזקקות נפט, תשתיות לגזיפיקציה וליקוויפיקציה של

 ליום.

 מגה ואט אנרגיה  300-התקן בעירה אחר, הפולט למעלה מ תחנות כוח תרמיות, וכל

 תרמית ליום, וכן תחנות כוח גרעיניות וכל מתקן גרעיני, לרבות פירוקם של מתקנים אלה. 

  ,)מהיקף וסוג פעילות מסוים.מתקנים להפקת תוצרת כימית )אורגנית ואנאורגנית 

 ז. מהיקף מסוים, תשתיות חשמל, צנרת להולכת ג תשתיות תחבורה 

  .תעלות מים ונמלים 

  מתקנים לטיפול בפסולת באמצעות שריפה או טיפול כימי, ואתרים לטיפול בפסולת

 טון פסולת ליום. 100-מסוכנת. מתקנים לטיפול בפסולת רגילה, המטפלים בלמעלה מ

 מתקנים לטיפול בשפכים מכמות מסוימת. 

  60,000, עופות למאכלל מקומות 85,000תשתיות לגידול בעלי חיים, בכמות שעולה על 

מקומות  900-ק"ג( ו 30-מקומות לחזירים )למעלה מ 3,000, להטלה מקומות לתרנגולות

 . חזירותל

 וכן מפעלי תעשייה מסוגים והיקפים מסוימים. יםמסומשטח  מחצבות ומכרות , 

 

 2רשימת כללית של סוגי תכניות אשר יש לשקול את הצורך בהכנת תסקיר סביבתי עבורן )נספח 

 (:, ראו רשימה מלאה בחלק השני, להלן יובאו דוגמאות בלבדלדירקטיבה

  וביוב, גידול  השקיהחקלאות: הקמת מבנים כפריים, הקמת תשתיות מים לחקלאות כמו

 בעלי חיים ועוד.

 .תעשייה: מכרים ומחצבות, קידוחי עומק, מתקנים לכריית פחם, נפט, גז ועוד 

 מים חמים, מתקנים להעברת גז, קווי חשמל חשמל: מתקנים לייצור חשמל, אדים ו

 .קרקעיים לאכסון גז ועוד-עיליים, מתקנים תת
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 מפעלים כימיים שלא מסוגים שונים מפעלים כימיים שלא הוזכרו בפרק החובה;  תעשיות

תעשיית המזון: ייצור שמן, אריזת מוצרי ; הוזכרו ברשימת התכניות החייבות בתסקירים

ת, ייצור יצור בירה ומוצרים דומים, ייצור סירופים, משחטומזון, ייצור מוצרי חלב, י

 והגומי.  הניירעמילן, ייצור סוכר ועוד; תעשיות הטקסטיל, העור 

 
 אנגליה 

יש חובה להכין תסקירים גם על שינויים לתכנית קיימת, גם אם לגבי התכנית המקורית לא נדרש 

 תסקיר. 

, המבחינה בין תכניות החייבות בעריכת אנגליה אימצה את הוראות הדירקטיבה האירופית

תסקיר באופן אוטומטי ותכניות שעבורן יש שיקול דעת. בחוק האנגלי מכונות התכניות החייבות 

" ותכניות הדורשות החלטת הרשות המוסמכת או המוסד באשר Schedule 1 planningבתסקיר "

ים לשני הסוגים קובעים ". הקריטריונSchedule 2 planningלצורך בהכנת תסקיר מכונות "

 בתקנות וכן בהנחיות נוספות שפרסם משרד הפנים.  

 
( וחייבות בתסקיר )ללא שיקול דעת( Schedule 1התכניות מהסוג הבא משתייכות לסוג הראשון )

 להלן רשימה חלקית, הרשימה המלאה בחלק השני:  –

 כוח הפולטות למעלה טון ביום, תחנות  500-למעלה מ יםמתקנים לייצור גז ונפט המייצר

 חום, תחנות כוח גרעיניות ומתקני גרעין אחרים.  מגוואט 300-מ

  .מתקנים לייצור מתכות, או לטיפול באסבסט ומוצריו 

 חומרי וייצור כימיקלים, חומרי הדברה, מוצרים פרמצבטיים ושימוש  ,מתקנים לטיפול

 נפץ. 

 כבישים מהירים, סייםמ, שדות תעופה מהיקף טווחים ארוכיםהקמת מסילות רכבת ל ,

 הרחבת כבישים, נמלים ונתיבי מים, סכרים. 

 מתקנים לטיפול בשפכים. 

 )מתקנים לגידול עופות וחזירים )לפי סוג בעל החיים, כמפורט בתקנות. 

  .מכרות ומחצבות, ומפעלים תעשייתים 

 

בת , יש כאמור שיקול דעת לרשות המוסמכת / מוסד התכנון. תכנית חייSchedule 2לגבי 

. הערכת הפוטנציאל להשפעה כזו משמעותיתבתסקיר אם יש חשש שתהיה לה השפעה סביבתית 

 : קריטריונים בתקנות המתייחסים להיבטים שונים של התכניתמתבסס על 

יווצרו במהלך יאופי הפיתוח )גודל, שימוש במשאבי טבע, כמות הזיהום והפסולת ש .1

 .הפיתוח(

ת )כמעט כל תכנית הנופלת באזור רגיש מבחינה הרגישות הסביבתית של מיקום התכניו .2

 .סביבתית דורשת הכנת תסקיר(

מאפייני ההשפעה הפוטנציאלית על הסביבה )לרבות סדר גודל ופרק זמן של ההשפעה  .3

לרבות תכניות בעלות פוטנציאל להשלכות סביבתיות מורכבות ומסוכנות, כמו והצפויה, 

 לטו חומרים מסוכנים(.תכניות להקמת מפעלים שיטפלו, ייצרו או יפ
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 מלבד ההיבטים הללו, קיימות הנחיות כלליות הכוללות קריטריונים לקבלת ההחלטה, אולם

ככל שהתכנית כוללת אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה יותר, כך נדרשת  במקרים שונים, לדוגמא

די מוסד התכנית בספים נמוכים יותר בקריטריונים המוגדרים. מצב זה משאיר גמישות רבה בי

 התכנון בקביעה האם תכניות משתייכות לסוג זה או לא. 

 

 :רשימה חלקית, הרשימה המלאה בחלק השני – Schedule 2 סוגי תכניות שבדרך כלל נכללות ב

 מפותחת בגודל שעולה -כגון הקמת מבנים וחממות, בקרקע בלתי –י פיתוח חקלאי אינטנסיב

על היבטים אקולוגיים, הידרולוגיים ונופיים  יש להתייחס להשפעות אפשריות –הקטר  5על 

 של הסביבה.

  וניקוז, רק אם יש חשש לפגיעה  השקיהכמו מתקני  –שימוש במים לצורך חקלאות

 .הידרולוגית או פגיעה באקוסיסטמות

  יש לבחון את ההיקף הצפוי של ריחות, גידול בתנועת כל רכב,  –מתקנים לגידול בעלי חיים

 לת. והסדרים לטיפול בפסו

  הקטר אחד. שטח העולה על תסקיר כשהתכנית כוללת  שיידרבדרך כלל  –ייבוש ים 

 .כריית מינרלים מסוגים שונים ומהיקף מסוים 

  .קידוחי עומק, קידוחי נפט, גז, פחם ומחצבים נוספים 

  הקמת תחנות כוח, טיפול בפסולת רדיואקטיבית, ייצור חשמל בשיטה הידרואלקטרית, ייצור

 רוח. יית אנרגחשמל מ

 ( קולנועים, -, מתקני פנאי, רבאצטדיוניםהקמת חניונים גדולים,  לרבותתעשייה, פיתוח עירוני

 .ומרכזי קניות(

  ,כבישים, מסילות, נמלים ומתקני נמל, שדות תעופה, אזורי שירות לצד כבישים מהירים

 סכרים, צנרת להובלת נפט או גז, מרינות. 

  חופים, מתקני סקי, מגרשי גולף, מגרשי מרוציםפעולות למניעת שחיקת מצוקים או . 
 

 הולנד

פעולות ותכניות שעלולה להיות להן ( מחויבת עבור EIAהכנת תסקיר השפעה על הסביבה )

השפעה חמורה על הסביבה, וכן פעולות ותכניות שעלולות להיות להן השפעות חמורות על 

בתסקיר, כמו  המחייבותיות ופעולות הסביבה, בשל נסיבות מיוחדות. החוק מגדיר שורה של תכנ

 . )הרשימה בהולנדית ולכן אינה מצורפת( היקף מינימלי של יחידות דיור, סוגים של תשתיות ועוד

עבור תכניות סטטוטוריות או מנהליות, אשר ( מחויבת SEAהכנת תסקיר סביבתי אסטרטגי )

עתידיים שידרשו בתסקירי  מהוות מסגרת חוקית לקבלת החלטות הנוגעות לפרויקטים או תכניות

השפעה על הסביבה, וכן עבור תכנית הכפופות לחוק ההולנדי לשמירת טבע או שיש להן השפעות 

 פי האיחוד האירופי. -על אזורי טבע מוגנים המוגדרים על תפוטנציאליושליליות 

ות קשר ישנן תכניות הפטורות מהכנת תסקיר: מקרי חירום )המוגדרים בחוק ייעודי(, תכניות בעל

לביטחון לאומי, חזרה על פעולה שנערכה כבר בעבר, או במקרים בהם יש אינטרס ציבורי לבצע 

 פעולה באופן מיידי. 
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 ארה"ב

צפויה מהן (, נקבע כי Environmental Assessment – EAתכניות שבעקבות תסקיר סביבתי )

יכת תסקיר מפורט השפעה ניכרת על הסביבה. גם במקרים בהם ההכרעה היא שאין צורך בער

 יותר, המסמך הראשון יכול לסייע לרשויות בהערכת התכנית. 

 
 ניו יורק

 סוגים של תכניות:   3החוק מגדיר 

 לגביהן יש להכין מסמך מפורט )תצהיר תכניות החייבות תמיד בביקורת סביבתית ,

(. התקנות כוללות רשימה ארוכה של תכניות מסוג זה, לפי EISהשפעה על הסביבה 

ולות, שימושים, גודל, וערכיות האתר. לדוגמא: תכניות הכוללות אתרים היסטוריים, פע

-אלף, פרויקט שכולל חניה ל 150-יחידות דיור בעיר שאוכלוסייתה נמוכה מ 250בניית 

המגיש יכול ליזום בעצמו . רגל וכו' 100-רכבים ומעלה, מבנים שגובהם למעלה מ 1000

 ור עצמו ברוב המקרים מהכנת המסמך הראשוני.הגשת טיוטא של המסמך המלא ולפט

 קטגוריה זו כוללת פעולות כגון שיפוץ תכניות שאינן חייבות בתהליך ביקורת סביבתית .

בסיסי או עבודת תשתית על מבנים שאינה כרוכה בשינוי משמעותי בו, הרחבת מבני 

לתשתיות  יחידות דיור במגרש קיים, לרבות חיבור 1-3חינוך בקנה מידה קטן, הקמת 

 וכו'. 

 עבור תכניות כאלה, יש להגיש מסמך תכניות שאינן מנויות בשתי הקבוצות שלעיל .

( לפיו תחליט הרשות האם Environmental Assessment Statementסביבתי ראשוני )

במקרה זה, על בסיס התצהיר הראשוני, מחליטה הרשות  יש צורך בהכנת תצהיר מפורט.

כנית צפויה השפעה ניכרת מהת( 1אפשרויות: ) 3-מית( על אחת מהוועדה המקועל פי רוב )

תכנית צפויות השפעות סביבתיות מה( 2) ;בתסקיר מחייבתעל הסביבה והיא 

משמעותיות, אך היזם הסכים לנקוט באמצעי מיטיגציה על מנת לצמצם אותן, ולכן ניתן 

ולכן היא אינה  על הסביבהמהתכנית השפעה ניכרת לא צפויה ( 3) ;לקדם את התכנית

. ההחלטה מפורסמת לציבור, והוא רשאי להגיב עליה, ובכלל זה על חייבת בתסקיר מלא

 אמצעי המיטיגציה שהיזם קיבל. 

למדינת ניו יורק מדריך המגדיר באופן מפורט מהי השפעה משמעותית על הסביבה )ראו 

ויר, הקרקע או המים; (. הגדרה זו כוללת בין היתר שינוי משמעותי באיכות האו2פירוט בפרק 

עלייה משמעותית בייצור פסולת; פגיעה בהיקף גדול של חי או צומח, או הפרעה לדפוסי 

המחיה או הנדידה של בע"ח; השפעות חמורות על משאבי טבע; פגיעה במאפיינים סביבתיים 

של אזורים המוגדרים כ"אזורים סביבתיים קריטיים" כפי שהם מוגדרים בחוקי מדינת ני 

מקודמת התכנית;  בקרבה; יצירת קונפליקט מהותי בין התכנית לבין תכניות הקהילה יורק

, ארכיאולוגית של קהילה קיימת תהיסטוריפגיעה באופי או באיכות של אתרים בעלי חשיבות 

 או של אופי שכונתי; יצירת סכנה לבריאות ועוד.  

 
 אוסטרליה

 .חייבת בתסקיר חומים המנויים בחוקכל תכנית שעלולה להיות לה השפעה נכרת על אחד הת 

מוגדרת כהשפעה חשובה, ראויה לציון או בעלת משמעות, בהתייחס  "השפעה משמעותית"
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לעוצמתה או ההקשר בו היא מופיעה. בהערכת השפעתה של תכנית יש להתייחס לרגישות, הערך 

הגיאוגרפי של  והאיכות של הסביבה המושפעת וכן לאינטנסיביות, משך הזמן, סדר הגודל וטווח

, ותכניות שצפויות להשפיע תחומים כלליים של חשיבות לאומית שמונהההשפעה. בחוק מנויים 

עליהם חייבות בעריכת תסקיר: תכונות של אתר מורשת עולמית, אתרי מורשת לאומית, אזורי 

ביצות בעלי חשיבות עולמית, מינים בהכחדה וקהילות אקולוגיות, מינים נודדים המוגנים 

סכמים בינלאומיים, אזורי החוף והים )לרבות קרקעית הים והאוויר שמעל לפני הים(, הפארק בה

הנמצאת  (The Great Barrier Reef Marine Parkהכולל את שונית האלמוגים הגדולה בעולם )

, כאשר יש חשש הסביבהפעילות גרעינית. כמו כן, החוק מגן באופן כללי על וכן , בשטח אוסטרליה

 על הקרקע והסביבה, לרבות פעולות של המדינה.  ומוצעות ישפיע שפעולות

 
 קנדה

 בהכנת תסקיר, יש להתייחס לכמה שאלות:  מחייבתבכדי להכריע איזה תכנית 

 "פרויקט" מוגדר כפעילות הכוללת עבודות  :האם הפעולה המוצעת נחשבת "פרויקט"

לות רשימה ארוכה של פיזיות או פעולה העומדת ברשימת תנאים נוספים. התקנות כול

פעולות, ובהן פעולות בתוך פארקים לאומיים ואזורים מוגנים, פרויקטים הקשורים בנפט 

ובגז, מתקנים הקשורים בפעילות גרעינית, פעולות הגנה )כמו טיפול בחומ"ס(, טיפול 

 (. 2בפסולת, פרויקטים באזורי אבוריג'ינים, יערות ועוד )ראו רשימה מלאה בפרק 

 קט פטור מחובת הכנה של תסקיר: למשל אם מדובר בפרויקט שנועד האם הפרוי

אם הפרויקט כלול ברשימת סוגי הפעולות הזכאיות או להתמודד עם מצב חירום לאומי, 

לפטור, רשימה הקבועה בתקנות. רשימת הפטורים כוללת למשל עבודות תחזוקה, צנרת 

צומצמות בשמורת טבע הולכה בהיקפים קטנים, תשתית חשמל בהיקף קטן, פעולות מ

 ועוד. 

 האם רשות פדרלית היא יזמית התכנית, האם  :האם קיימת סיבה רשמית לעריכת תסקיר

העברת בעלות בקרקע מגורם האם בוצעה ניתן סיוע פדרלי כלכלי לביצוע הפרויקט, 

 פדרלי לגורם אחר. 

 

שמעותיות המפורטות יש להכין תסקיר לגבי תכניות העונות להגדרה של פעולות מבקנדה לסיכום, 

בתקנות הפטור, או שיש סיבה רשמית לעריכת התסקיר כמו יוזמה פדרלית.  נכללותבתקנות, אינן 

גם לתכניות שאינן עומדות  יש סמכות להורות על ביצוע תסקירלהגנת הסביבה בכל מקרה, לשר 

 . בקריטריונים המוגדרים מראש

 

סוגים של סקירה סביבתית, כאשר  הארבעכפי שהוזכר לעיל ויפורט בהמשך, בקנדה קיימים 

 ההחלטה איזה מסמך יש להכין תלויה בסוג התכנית ובהיקף השפעותיה הצפויות. 

 
 גרמניה 

תסקירים נעשים עבור תכניות ופרויקטים )ציבוריים ופרטיים( ועבור החלטות )לדוגמא בגרמניה, 

תכניות. בהיבט זה, גרמניה  . החוק מבחין בין שלושה סוגים של(רישיונותובדבר מתן היתרים 

  אימצה בצורה כמעט מלאה את הוראות האיחוד האירופי.
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תכניות החייבות בתסקיר בשל מאפייניהן )לפי עמידה בספים בקריטריונים שונים(.  .1

לדוגמא סלילת כבישים, הקמת תשתיות מים, ואף תב"עות. תכניות אלה מפורטות 

 של החוק. 1בנספח 
 

בשל תכונות האתר )השפעה צפויה על אזורים בעלי רגישות  תכניות החייבות בתסקיר .2

 סביבתית(.

 לפי הפרויקט הספציפי. ,תכניות שעבורן יש שיקול דעת .3
 

)או  של אחת המדינות ןפי חוקיה-בנוסף, יש תכניות ברמה הפדרלית שחייבות בתסקיר על

 , גם אם אינן חייבות בתסקיר תחת החקיקה הפדרלית.המחוזות( בגרמניה

לה הפדרלית רשאית לדרוש הכנת תסקיר גם עבור תכניות שאינן עומדות בקריטריונים, הממש

תכניות העומדות  לפטוראם יש להן פוטנציאל גבוה להשפיע על הסביבה. החוק מאפשר 

 בקריטריונים מהכנת תסקיר, אבל מדובר במקרים מעטים, על בסיס הקבוע בדירקטיבה של

לפטור מני, המגדירה מספר מקרים מצומצם בהם ניתן האיחוד האירופי שהוטמעה בחוק הגר

-חייב להיות מאושר על הפטור)בעיקר במקרים של ביטחון לאומי, אסונות וכו'(. כמו כן,  מתסקיר

ידי הממשלה והפרלמנט, כך שאין גמישות רבה בהיבט זה. כאשר מדובר בהיבטים של ביטחון 

ם / החלטות, בהתייעצות עם השר לענייני תכניות / פרויקטי לפטורלאומי, שר הביטחון רשאי 

הם  לפטור מהכנת תסקיר. מקרים נוספים בהם ניתן שמירת טבע וביטחון גרעיניסביבה, 

פרויקטים שמיועדים למטרות ניסוייות בלבד, ובלבד שהן מבוצעות לפרק זמן של פחות משנתיים, 

ות סביבתיות ניכרות. השפעאלה מעריכה שאין חשש שיהיו לפעולות  המוסמכתבמידה שהרשות 

החוק מתייחס גם לתכניות משלימות )מצטברות( כמו חלקים שונים של כביש, וקובע כי 

  השפעותיהן הסביבתיות תבחנה בתסקיר אחד.

 

מתקנים לטיפול  , בהם החוק הגרמני מוסיף על רשימת התכניות הכלולות בדירקטיבה האירופית

 נורייל"; מתקנים קהילתיים וציבוריים מסוג מסוים.ביולוגי בפסולת; תוואי רכבת קלה מסוג "מו

 

, עלה כי בחלק מהקריטריונים, קבע החוק 2006-עם זאת, בביקורת שערך האיחוד האירופי ב

, כך שפחות תכניות חייבות בתסקיר הגרמני ספים גבוהים מדי ביחס לדירקטיבה האירופית

שימוש בספים  נעשהינת בוואריה . עוד עולה בדו"ח כי במדבגרמניה ביחס לחקיקה האירופית

בלבד, ואין אפשרות להחליט על הצורך בתסקיר על בסיס המאפיינים הספציפיים של 

 התכנית/הפרויקט, זאת בשונה מהמגמה באיחוד האירופי.

 
 דרום אפריקה

 כל תכנית או פעולה שעלולה להיות לה השפעה ניכרת על הסביבה.החובה להכין תסקיר חלה על 

 סביבה כוללת היבטים ביופיסיים תרבותיים, כלכליים, פוליטיים וחברתיים הגדרת המושג

 פעולה מדיניות הדרום אפריקאית רואה את האדם כחלק מהסביבה וכאחראי לקיימותה.וה

פעולה סביבתית  כל פעולת פיתוח הצפויה לגרום להשפעה סביבתית משמעותית.מוגדרת כ

  קריטריונים נוספים. השר רשאי לפרסםמוגדרת בתקנות, ו משמעותית

( ופעולות או Basic Assessment Reportsהתקינה מבחינה בין פעולות החייבות בתסקיר בסיסי )

באופן כללי ההבחנה בין  (.EIAתסקירים מלאים ) –תכניות החייבות תסקירי השפעה על הסביבה 
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 מת מתקן לייצור)לדוגמא תכנית להק שני סוגי תכניות אלה מתבסס הן על היבטים של סדר גודל

ובתסקיר מלא אם היקפה הוא מעל  מגוואט 10-20חשמל חייבת בתסקיר בסיסי אם היקפה הוא 

(, והן על היבטים של סוג )לדוגמא תכניות הנוגעות לתחום התעופה, תכניות הנוגעות מגוואט 20

תלות  חייבות בתסקיר מלא ללא ,ימיים או תכניות הקשורות במגוון ביולוגי-לקווי תקשורת תת

הקטרים חייב בתסקיר מלא, ללא קשר לשימושים  20-בגדלן(. כל פיתוח בסדר גודל של למעלה מ

 המיועדים.

 
 . 2רשימה מפורטת יותר של תכניות החייבות בתסקיר מלא, ראו בפרק 
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 מה כולל התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים בו  3א.
ת הנושאים שעליהם להיכלל בו, בשל א ןהערה: נושא זה מאחד הן את סעיף תכולת התסקיר, וה

 החפיפה המסוימת בין השניים. 
 

 אנגליה

 נושאים:
השפעות צפויות על הצומח, החי, הקרקע, המים, האוויר, האקלים, הנוף, נכסים )לרבות מורשת 

אדריכלית וארכיאולוגית(, והאינטראקציה ביניהם. יש להתייחס להשפעות של השימוש במשאבי 

 ים, יצירת מפגעים והטיפול בפסולת. טבע, פליטות מזהמ

הבחינה כוללת הן השפעות ישירות והן השפעות עקיפות, הן השפעות ראשוניות והן השפעות 

משניות, הן השפעות בודדות והן השפעות מצטברות, הן השפעות קצרות טווח והן השפעות 

הן השפעות חיוביות והן  ארוכות טווח ובינוניות, הן השפעות זמניות והן השפעות קבועות, ולבסוף,

 השפעות שליליות.

אף על פי שכל תכנית צריכה להיבחן בפני עצמה, יש חשיבות לבחינת ההשפעות המצטברות של 

. כאשר מוגשות מספר תכניות לפיתוח מקביל באותו אזור, יש להתחשב הן בכל באזורהפיתוח 

 אחת והן במכלול. 

" שבוחן את השפעותיה של התכנית )או Equality impact assessmentבאנגליה קיים גם "

מדיניות כלשהי( על קבוצות אוכלוסייה שונות והמידה בה היא עונה על צרכיהם, זאת במטרה 

 להימנע מהשפעות מפלות של תכניות או מדיניות.  

 : תכולה

  או  העיקריותתיאור עובדתי מלא של הפיתוח, תוך התמקדות בהשפעות הסביבתיות

השפעות שאינן צפויות להיות יש להזכיר גם יות לפרויקט. הצפו המשמעותיות

 אולם אין צורך להתעמק בהן.  ,משמעותיות

  הסיבות לבחירת החלופה ונימוק החלופות העיקריות שנשקלו בהכנת התכנית, סקירת

 הסופית.

 על הסביבה ת הפיתוחתיאור השפע. 

 ( סיכום מילולי קריאnon-technical summaryבשפה המובנת ל ,) הדיוטות )לרבות

 . של התסקיר הציבור(, הכולל ציון מפורש של הממצאים העיקריים

  בכל מקרה בו כולל התצהיר סיכום או תיאור כללי של ממצאים, יש לכלול גם מידע

 מספק שיאפשר לכל המעוניין בכך לעמוד על מקור המידע והבסיס למסקנות.

 
 

 הולנד

 נושאים:
  ;תיאור הצורך בתכנית המוצעת 

 אור התכנית המוצעת ואופן ביצועה )המוצע( וכן תיאור החלופות שישקלו והסיבה תי

 לבחירת החלופות הללו; 

  על התסקיר להציג חלופות רציניות וסבירות, ולכלול חלופות שהן ידידותיות יותר

ולציין מהי החלופה לסביבה. עליו להסביר מה היו השיקולים לבחירת חלופות אלה 

 . ביבההידידותית ביותר לס
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 תכולה:

  תיאור סוגי ההחלטות השונות שהתסקיר נדרש לשם קבלתן ותיאור החלטות קודמות של

 הרשויות ביחס לתכנית המוצעות והחלופות המוצעות; 

 ידי התכנית והחלופות -תיאור מצבה הנוכחי של הסביבה שעלולה להיות מושפעת על

 המוצעות; 

 לופות המוצעות על הסביבה והאופן בו הח ,תיאור ההשפעות הפוטנציאליות של התכניות

 הוערכו; 

  ;השוואה בין השפעתן של החלופות השונות על הסביבה 

  ;תיאור פערי המידע הקיימים 

 .סיכום המכיל מידע מספק לשם הנגשת התסקיר לציבור הרחב 

 
ידי הרשות -ת והחלטות. הנושאים שיכללו בתקציר יוחלטו עלוהדרישות שונות במעט עבור תכני

בכל מקרה, על התסקיר להתייחס לנושאים הבאים: השפעות התכנית המוצעת בכל  סמכת.המו

הנוגע לפסולת, שפכים, שימוש באנרגיה ומשאבים, השפעות הכרוכות בשינוע אנשים וסחורות 

 ממקום התכנית. 

 

SEA :צריך לכלול חוות דעת של מומחים הן בשלבי ה התסקיר האסטרטגי-scoping  והן בשלבי

 .השפעות שליליות על הסביבה ניטורלת, התייחסות לחלופות ותכנית הביקור

 
 ארה"ב )פדרלי( 

המסמך כולל עדויות וניתוח תמציתיים של הנתונים והמלצה האם  :מסמך ההערכה הראשוני

(. כמו כן, EISמדובר בפרויקט בעל השפעות סביבתיות מינוריות, או שיש צורך בעריכת תצהיר )

ורך בהצעת חלופות נוספות, וכן רשימת הגורמים עימם התייעצו בהכנת על המסמך להתייחס לצ

 המסמך.

תיאור הסביבה בה מוצע  ;זהו לב המסמך –והחלופה עדיפה  : כולל סקירת חלופותהתצהיר המלא

אינטראקציה הטווח הקצר והארוך והשפעות ב ,התייחסות להשפעות ישירות ועקיפות –הפרויקט 

ת של השימוש במשאבים בעת ביצוע הפרויקט, ההשלכות , ההשלכות הסביבתיוןהביני

הסביבתיות של תחזוקת הפרויקט, קונפליקטים בין הפעולה המוצעת לבין יעדים ברמה הפדרלית, 

מדיניות וכו'. שימוש החלטות המחוזית, המדינתית או המקומית, בכל הנוגע לשימושי קרקע, 

יים, ועיצוב הסביבה הבנויה.  המסמך כולל במשאבי טבע, היבטים אורבניים, תרבותיים והיסטור

ניתוח ההשפעות הסביבתיות של כל אחת מהחלופות המוצעות. לעיתים קרובות התצהיר כולל 

התייחסות לאמצעי מיטיגציה שונים, התייחסות למקור המימון של הממשלה ועוד. מובהר כי יש 

 יצוב סביבתי. תחומית, לרבות שילוב של מדעי הטבע, החברה וע-לנקוט בגישה רב

 
 ניו יורק 

 נושאים:
ההגדרה בה נעשה שימוש במדינת ניו יורק באשר ל"השפעה משמעותית על הסביבה" מלמדת על 

, רלאווי(. רשימה זו מתייחסת 2)ראו פירוט בפרק במסגרת התסקיר היקף הנושאים הנבחנים 

גיעה באזורים סביבתיים מים, קרקע, פסולת, הצפות, ביוב, חי וצומח, בתי גידול, משאבי טבע, פ
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קריטיים הזוכים להגנה בחוק, היבטים קהילתיים )קונפליקט עם קהילה מקומית(, אתרים 

קרקע חקלאית,  –היסטוריים וארכיאולוגיים, אנרגיה, בריאות הציבור, אופן השימוש בקרקע 

ל חים פתוחים, יצירת מוקד בעל פעילות אנושית גדולה, השפעות הדדיות שטשטחי פנאי, ש

להתייחס להיבטים הייחודיים של על ההחלטה האם יש צורך בעריכת תסקיר פעולות שונות. 

האתר, סבירות ההתרחשות של ההשפעה שזוהתה, משך זמן ההשפעה, האם היא ניתנת לביטול 

 , מספר האנשים שיושפעו ועוד. יגיאוגרפאו לצמצום, טווח 

 תכולה:

ורך ציבורי ותועלת ציבורית, שיקולים צקע, מטרה, על התצהיר לכלול את תיאור הפרויקט כולל ר

על התצהיר לכלול ניתוח טכני של כל כמו כן, חברתיים וכלכליים, וכן את האישורים הדרושים. 

תחומי הידע הרלוונטיים בהתאם להנחיות, ובכלל זה השוואה בין המצב ערב אישור התכנית, לבין 

אפס. על התצהיר לכלול אמצעי מיטיגציה הלופת חלהתייחס לובכלל זה  –המצב הצפוי לאחר מכן 

 מוצעים, וכן חלופות ישימות וסבירות העשויות לצמצם את ההשפעות שזוהו.  

כולל בין היתר תקציר מנהלים ורשימת האישורים הדרושים לצורך ביצוע התכנית,  צהירהת

רות וישימות, שיש ותיאור חלופות סבי, ניתוח טכני של תחומי הידע הרלוונטיים בהתאם להנחיות

על התצהיר לכלול גם את תיאור ההתייעצות ושיתופי ביכולתן להביא לצמצום ההשפעות שזוהו. 

 הפעולה שהיו כרוכים בהכנתו. 

 
 אוסטרליה 

 נושאים:
אינם מעוגנים בחקיקה אלא בהנחיות של השר. הללו כוללים הנכללים בתסקיר הנושאים 

טווח הן של התכנית / הפרויקט עצמם והן של שלבי  השפעות ישירות, עקיפות קצוות וארוכות

 הביצוע, על התחומים הבאים: 

 האטמוספרה 

 אזורים בעלי חשיבות ביולוגית, גיאולוגית ואחרת 

 ערכי טבע ונוף 

 חי וצומח 

 מערכות ותהליכים אקולוגיים 

  איכות, כמות ותנועה –מים 

 מחקר מדעי 

 תשימושים וערכים אחרים, לרבות ערכי תרבות ומורש 

 
 תכולה:

התסקיר צריך לכלול את תיאור הפעילות המוצעת, תיאור הסביבה הקיימת, תיאור המתודולוגיה 

בה נערך התסקיר, ניתוח ההשפעות הצפויות, ניתוח חלופות, ציון אמצעי מיטיגציה אפשריים 

ומתוכננים, התייחסות לניטור ההשפעות, הסדרי בקרה ומסקנות. כמו כן יש לציין אנשי קשר, 

 ציון גורמים עימם נערכה התייעצות. ו
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 קנדה 

 נושאים:
להתייחס גם  מחויביםמלבד ההתייחסות המוכרת למשאבי טבע וסביבה, התסקירים בקנדה 

, ולשתף אותם בהכנת התסקיר )ראו דוגמת אולימפיאדת החורף, לאוכלוסייה המקומית הילידית

 ר האוכלוסייה המקומית(. , ללא אישומסייםשם הוחלט כי לא יבוצעו פעולות באזור 

 תכולה:

התסקיר כולל תיאור מפורט של התכנית/פרויקט, זיהוי ומיפוי השפעות סביבתיות אפשריות, 

הצעת אמצעי מיטיגציה מתאימים וניבוי השפעות סביבתיות חמורות גם לאחר יישום אמצעי 

  . המיטיגציה

 

נקבעים בהתאמה גבוהה לפרויקט בקנדה מספר סוגי תסקירים, כך שהן סוג התסקיר והן תכניו 

התסקירים עצות עם גורמי מקצועי ובעלי עניין רבים. על כל סוגי ייהמדובר, ולאחר הליכי הת

 ריות לתכנית, ולהשלכות התכנית על קיומם שללהתייחס למטרת התכנית, לחלופות אפש

 משאבים מתחדשים. בחלק מן הסוגים מתחייב הליך של מעקב אחר ביצוע. 

 
 

  גרמניה

תסקירי השפעה על הסביבה יכללו זיהוי, תיאור והערכה, של ההשפעות הישירות והעקיפות של 

קרקע, מים, אוויר, אקלים ונוף; מורשת  תכניות ופרויקטים על: בני האדם, בעלי חיים וצמחים;

 בין הללו. ההאינטראקציתרבותית וכל משאב חומרי אחר; 

 

 (:EIAתסקיר השפעה רגיל )

 נושאים:

מאפייני הסביבה )מידת רגישותה וכד'( והשפעות האפשריות של התכנית על של וניתוח  תיאור

הסביבה. על התסקיר להתייחס להשפעות אפשריות על: האדם )לרבות בכל הנוגע לבריאות(, בעלי 

 חיים, צמחייה, מגוון ביולוגי, קרקע, מים, איכות אוויר, האקלים, הנוף ונכסים תרבותיים. 

 תכולה:

  וק, על התסקיר לכלול לכל הפחות את המידע הבא:לפי הח

 .תיאור מפורט של התכנית, כולל התייחסות לפרטי האתר, התכנון והאתר המוצע 

   תאור אמצעי המיטיגציה המוצעים לשם מניעה וצמצום של השפעות שליליות על

 הסביבה או אמצעי לפיצוי על השפעות אלה.

 ביבה.תיאור ההשפעות השליליות הצפויות על הס 

 .תיאור הסביבה המושפעת מהתכנית ומרכיביה, בהתייחס בין היתר לאוכלוסייה במקום 

  סקירה כללית של החלופות העיקריות שהיזם בחן ופירוט הסיבות העיקריות לבחירת

 החלופה הסופית, בהתייחס לשיקולים הסביבתיים. 

 ( סיכום קריא ונגיש של המידעnon-technical summary) 

 ך )כל תכנית לגופה(, על היזם להתייחס גם להיבטים הבאים:במידת הצור

 .תיאור ההיבטים העיקריים של התהליכים הטכניים המוצעים בפרויקט / התכנית 
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  תיאור כמות הפליטות, הפסולת, והשפכים שהפרויקט ייצור. תיאור שיעור השימוש

של הפרויקט במשאבי מים, הקרקע טבע ונוף במסגרת הפרויקט. תיאור השפעות אחרות 

 על הסביבה.

 .'תיאור קשיים שהיזם נתקל בהם בהכנת התכנית, לרבות מחסור בידע וכד 

 

כמעט במדויק את הנוסח של הדירקטיבה , גם גרמניה אימצה מרבית המדינות האירופיותכמו 

תוספת מעניינת של החוק הגרמני על נוסח הדירקטיבה נוגע עם זאת,  האירופית בתחום זה.

בפיצוי זה  ים לפיצוי סביבתי כאמצעי מיטיגציה או כפתרון לבעיות סביבתיות.לאזכור אמצע

-יכולים להיכלל לדוגמא הקמת אגם כאמצעי לפיצוי על הקמת כביש החוצה נתיבי נדידה של דו

טכני באופן -חיים. בנוסף החוק הגרמני מדגיש יותר מהאחרים את הצורך בניסוח הסיכום הלא

 פשוט ונגיש להדיוטות. 

דומה מאוד לתסקירים רגילים מבחינת מרכיביו ושלביו, אבל  SEA-ה: SEAקיר אסטרטגי, תס

התוצר  הוא כולל גם מרכיב של בקרה וניטור ההשפעות הסביבתיות של התכנית בזמן ביצועה.

(, הכולל תיאור וניתוח של Environmental Reportהוא הדו"ח הסביבתי ) SEA-העיקרי של ה

 צפויות של התכנית ומונה חלופות תכנון הגיוניות )אמיתיות(. ההשפעות הסביבתיות ה

 
 דרום אפריקה 

  (, ותסקיר מלא.BARבסיסי  )תסקיר  –ישנם שני סוגים עיקריים של תסקירים  דרום אפריקהב
 

 תכולה:
הנחוץ תסקיר בסיסי נערך על פי פורמט שיקבע ע"י הרשות המוסמכת, וכולל את כל המידע 

פרטי עורך התסקיר; תיאור  שקילת התכנית וקבלת החלטה, לרבות: לרשות המוסמכת לשם

הפעולה/תכנית והסביבה בה מדובר; תיאור החקיקה הרלוונטית; תיאור הליך שיתוף הציבור; 

תיאור התכנית המוצעת ובכלל זה חלופות ישימות ורציניות והיתרונות שלהן לסביבה ולקהילה; 

תיאור עות מצטברות; לרבות השפנית והחלופות, עוצמת ההשפעות האפשריות של התכ תיאור

התייחסויות וחוות דעת של מומחים, ; אמצעי הניהול ו/או המיטיגציה שהעורך מציע לנקוט בהם

 כל מידע נוסף שהרשות המוסמכת דורשת., ובמידה שהתקבלו

 

 תכנית – EMP, הכנת דו"ח, מחקרי מומחים, שיתוף ציבור וscopingכולל ( EIAתסקיר מלא )

, וקיים פירוט לגבי תוכנו של הדו"ח scopingתוכן התסקיר נקבע בהליך של  ניהול סביבתי.

. על התסקיר עצמו לכלול, מלבד מה שפורט לעיל בתסקיר הבסיסי, scopingהמסכם את הליך ה

ההשפעות האפשריות ( significance)עוצמת לשם קביעת  שנבחרהתיאור המתודולוגיה גם את 

סיכום כל כל החלופות שזוהו במסגרת התהליך;  לשר והערכה השוואתית תיאושל התכנית; 

הממצאים וההמלצות שהתקבלו במסגרת הכנת התסקיר, לרבות ממחקרי מומחים וכל הליך 

הערכה של כל אחת מההשפעות הניכרות הפוטנציאליות שזוהו, כולל  ;נוסף אחר שננקט

דל ומשך הזמן של ההשפעה, סבירות התייחסות להשפעות מצטברות, אופי ההשפעה, סדר הגו

המידה והפיך של משאבים, -התרחשותה, מידת הפיכותה, המידה בה עלולה לגרום לאובדן בלתי

ות ופערי ודאוי-תיאור קשיים ופערי מידע, לרבות הנחות, אי(; mitigate) הבה ניתן לצמצם אות
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ובמידה  ;תכניתאישור או דחיית ה -חוות דעת / המלצה באשר להחלטה הרצויה מידע; 

ניהול ממשק טיוטת תכנית כמו כן יש להכין  על אישור, ציון התנאים שיש להתנות.ממליצים ש

(, שחייבת לכלול את הדברים הבאים: פרטיו של עורך התסקיר ומומחיותו, כל EMPסביבתי )

יה מידע רלוונטי לצורך ביצוע אמצעי המיטיגציה שזוהו בתסקיר בכל הנוגע לשלבי התכנון הבני

והתפעול של המתקן / הפעולה, כל מה שנוגע לשיקום הסביבה, תיאור מפורט של ההיבטים של 

הפעולה הכלולים בתכנית הניהול הסביבתי, זיהוי הגורם / האנשים האחראים על  / התכנית

 אמצעי ניטור מוצעים. וכן ונטי, ופרקי זמן ליישום התכנית היכן שרלקביעת יישום התכנית, 

 

ת או עורך התסקיר רשאים למנות גורם עצמאי נוסף שיבצע מחקר מיוחד בנושא בו מגיש התכני

דרושה מומחיות מסוימת. כל מומחה או הליך כזה נדרש להגיש דו"ח בסוף, הכולל מרכיבים 

דומים למרכיביו של תסקיר, לרבות המלצות בדבר אמצעי מיטיגציה. דו"ח זה אינו מחויב לכלול 

 . דחיית התכנית חוות דעת לגבי אישור או
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 האם עריכת התסקיר נעשית בשלבים, ואם כן מהם  4א.

 
 האיחוד האירופי 

, קובעת של הדירקטיבה( 1בנספח  לפי המפורט) תכניות המחויבות בתסקירבמקרה של 

 הדירקטיבה הליך בן שלושה שלבים עיקריים: 

 ( הכנת תצהיר סביבתיEnvironmental Statement – ES:) נית לרכז על מגיש התכ

(. likely effectsמסמך ובו מידע מפורט בנוגע להשפעות הסביבתיות העיקריות הצפויות )

מנת לסייע בשלב זה, מחויבות הרשויות להעמיד לרשות היזם כל מידע סביבתי -על

הנחיות בדבר המידע שכדאי  מהרשות המוסמכתרלוונטי שברשותן. היזם יכול לבקש 

 לכלול במסמך זה. 

 באופן כללי ללא התייחסות ללוחות זמנים,מתן אפשרות היר הסביבתי:פרסום התצ , 

 לרשויות ולציבור להגיב הן על התכנית והן על התצהיר. 

  :לקחת בחשבון את המידע המוצג בתצהיר הרשות המוסמכת על קבלת ההחלטה

תייחסויות הציבור והרשויות אליו. יש ליידע את הציבור בהחלטה ההסביבתי, לרבות 

 .ובנימוקים העיקריים העומדים בבסיסהבלה שהתק

 
 אנגליה

 השלבים הבאים מחייבים: ת בתסקיר או שעבורה ניתן שיקול דעת,ובית המחוובתכני

 1 .Screening מגיש התכנית בודק האם התכנית מחויבת בתסקיר, באמצעות הכנת תצהיר :

 Screeningניין זה )( או באמצעות בקשה מהרשות המוסמכת להכין חוות דעת בעESסביבתי )

Opinion ,טרם קבלת החלטה זו, מחויב מוסד התכנון להתייעץ עם רשימת גופים סטטוטוריים .)

 The"בהם  הרשות המקומית שבתחומה מצויה הקרקע, הגופים האחראים על שמירת טבע )

countryside commission and English Nature ,)להגנת הסביבה ) הסוכנותthe Environment 

Agency לחוק(. מגיש  10(, וגופים נוספים המנויים כגופי ייעוץ בחוק התכנון והבנייה הכללי )סעיף

בכל שלב בבקשה לקבל  (מוסד התכנוןרוב מדובר ב-פי-רשות המוסמכת )עלהתכנית רשאי לפנות ל

, גם לפני הגשת התכנית, באמצעות הגשת תיאור קצר של הפרויקט EIA-החלטה באשר לצורך ב

לכות האפשריות )גמיש(. הליך זה מאפשר ליזמים ודאות גדולה יותר גם טרם הגשת וההש

. במידה ותסקיר הוגש בשלב ראשוני להערותיו התכנית. כל החלטה כזו מפורסמת לציבור ופתוחה

של התהליך, עם הגשת התכנית, רשאית הוועדה לדרוש ממגיש התכנית שינויים והשלמות אם 

לשם כך רשאית הוועדה להתייעץ עם גורמים סטטוטוריים נוספים חסר מידע נוסף.  להערכתה

 (. "גופי הייעוץ")

2 .Scoping הרשות המוסמכת מכינה דו"ח הנחיות המונה את הסוגיות העיקריות שעל התסקיר :

ואת מידת הפירוט הנדרשת. הנחיות אלה יכולות להתייחס גם לאופן איסוף  ןלהתייחס אליה

 המידע.

אשוניות: על עורך התסקיר להתייעץ עם גופי הייעוץ לגבי תכנית התסקיר, לרבות . התייעצויות ר3

 תזמון עריכת המחקרים הכלולים בתסקיר והמתודולוגיה שיעשה בה שימוש. 
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. שיתוף ציבור: מגיש התכנית רשאי לפתוח את התכנית לציבור רק לאחר שהוגשה, אולם 4

 ור כבר בשלבים מוקדמים ולאורך כל התהליך.המערכת באנגליה מעודדת אותו להתייעץ עם הציב

הרשות  –. הכנת התסקיר: בזמן הכנת התסקיר היזם רשאי להתייעץ עם הגורמים השונים 5

 המוסמכת, רשויות נוספות, גופי הייעוץ, הציבור ומומחים נוספים.

א . הגשת התסקיר: היזם רשאי )ואף מומלץ( להגיש את התסקיר יחד עם הגשת התכנית אבל הו6

גם רשאי להגיש את התכנית לפני הגשת התסקיר. היזם אחראי לספק לרשות עותקים לצורך 

שליחה לגופי הייעוץ או תחת זאת לשלוח להם בעצמו. הרשות המוסמכת אחראית על פתיחת 

 התסקיר לעיון הציבור ופרסום הודעה בדבר הגשתו.

 רשאית לבקש מהיזם להגיש מידע נוסף.המוסמכת . הרשות 7

 רשות המוסמכת מחליטה האם לאשר את התכנית.. ה8

 
 הולנד 

בהולנד פועלת ועדה לענייני תסקיר השפעה על הסביבה, המלווה את הרשות המוסמכת בשלבי 

הכנת התסקיר )גם אם הרשות עצמה אינה מכינה את התסקיר, אלא מגיש התכנית(, ומייעצת 

סקיר לתכניות, וכן בנוגע להכנת לשר לענייני סביבה ולשר החקלאות בעניין מתן פטורים מת

מים שונים המוגדרים בחוק, ועדה יושבים מומחים לענייני סביבה בתחוהנחיות לתסקירים. בו

ידיה. החברים -נציג הממשלה ומינויו מאושר על הואלרבות זיהום, שמירת טבע וכו'. יו"ר הועדה 

 רכה. אממונים לחמש שנים, עם אפשרות לה

 
 שלבי הכנת התסקיר:

במידה שתכנית נדרשת בתסקיר )לפי התקנות( היזם )רשות או יזם פרטי( מיידע את הרשות  .1

 המוסמכת בדבר כוונתו להגיש את התכנית והוא רשאי לציין גם את כוונתו לבצע תסקיר סביבתי.

שבועות משלב זה מחויבת הרשות המוסמכת להחליט האם התכנית מחויבת בהגשת  6. בתוך 2

מכת רשאית לקיים התייעצויות עם מגיש התכנית לשם קבלת החלטה זו. תסקיר. הרשות המוס

החלטה זו והתכנית מפורסמים לציבור בעיתונות ובפרסומים הממשלתיים ותפתח לעיון הציבור. 

להערות הציבור, להערות הועדה המלווה  ן. הרשות מכינה הנחיות לעריכת התסקיר ופותחת אות3

שבועות מיום הגשת ההודעה על הכנת/הגשת התכנית.  13עד יועצים. הנחיות אלה מפורסמות לו

 ההנחיות יכולות להתייחס הן לסוג המידע שיכלל בתסקיר והן לשיטת הכנת התסקיר.

היזם )או הרשות( מכינים את התסקיר, אלא אם הרשות המוסמכת מחליטה להכין אותו  .4

 בעצמה. 

ו. במידה שהרשות המוסמכת קבלתאת . לאחר הגשת התסקיר, הרשות המוסמכת מאשרת 5

שבועות  9היא חייבת לעדכן את מגיש התכנית בעניין זה בתוך  ,מעריכה שהתסקיר אינו מספק

 מקבלת התסקיר. 

. הרשות פותחת את התסקיר לעיון הציבור, הוועדה המלווה והיועצים. התסקיר נותר פתוח 6

מידת התסקיר בהנחיות שבועות, המתייחסות בשלב זה אך ורק לע 4להערות הציבור במשך 

ואיכותו, ולא להתנגדויות אחרות לתכנית המוצעת. ניתן להגיש הערות גם באופן אנונימי. ההערות 

 מועברות למגיש התכנית. 



28 

 

פורסם בהתראה של מידי הרשות המוסמכת, ואשר -. נערך שימוע ציבורי במועד שיקבע על7

אותו למגיש התכנית.  שולחתמוע ושבועיים לכל הפחות. הרשות מפרסמת דו"ח המסכם את השי

 בתכנית ולהגיש את הערותיהם. שוב בשלב זה רשאים יועציה של הרשות המוסמכת לעיין 

מפרסמת הועדה המלווה את המלצותיה.  ,השימוע הציבורימועד שבועות מ 5. החלטה: בתוך 8

יבת הרשות המוסמכת משלבת את כל ההערות וההמלצות שהועברו לה בהחלטתה. הרשות מחו

להתחשב בהשפעות האפשריות של התכנית על הסביבה בעת קבלת ההחלטה. הרשות המוסמכת 

רשאית להחליט על התניית אישורה של תכנית בעמידת מגיש התכנית בתנאים מסוימים, להטיל 

להחליט על דחיית התכנית במקרה שהיא צפויה להשפיע על או הגבלות מסוימות על הפיתוח, 

 (. inadmissible)נסבל / בלתי מתקבל על הדעת בלתי הסביבה באופן 

. הרשות המוסמכת מפרסמת לצד החלטה גם תצהיר המתאר כיצד נלקחו בחשבון ההשפעות על 9

כיצד נשקלו ההערות ו הסביבה שתוארו בתסקיר במסגרת קבלת ההחלטה, כיצד נשקלו החלופות

ל ההחלטה והתצהיר לכל העתק ששולחת וההתייחסויות שהועברו מהגורמים השונים. הרשות 

 גורם שהגיש הערות לתסקיר וכן ליועצים ולוועדה המלווה. 

. הרשות המוסמכת אחראית על ניטור ההשפעות של ביצוע התכנית על הסביבה, הן בזמן 10

 התכנית.מגיש שלח גם לנביצועה והן לאחר השלמתה. העתק של דו"ח ביקורת זה 

על הסביבה היו חמורות יותר של התכנית שההשפעות  במידה שנמצאבזמן או לאחר הביצוע,  .11

הרשות המוסמכת לנקוט בכל האמצעים שלרשותה בכדי לצמצם רשאית  ,מכפי שצפה התסקיר

 את ההשפעות ולטפל בנזק שכבר נגרם.

 
 ארה"ב 

בחינה סביבתית מקדמית, שעל בסיסה מתקבלת מתקיימת באמצעות הבחנה בין השלביות 

 ובין תסקיר מלא.  ה תסקיר מלאהחלטה האם התכנית טעונ

בנוסף, במקרה של פרויקטים בקנה מידה רחב במיוחד, לדוגמא במקרה של כבישים מהירים 

שלבי של הערכת ההשפעה הסביבתית. בשלב הראשון מבצעים -ארוכים, נהוג לבצע תהליך דו

אותו בחינה של האזור הכללי בו מוצע לבצע את הפרויקט. לאחר אישור הפרויקט, מחלקים 

 למקטעים, וכל אזור נבחן במקביל בתצהיר נפרד. 

 
 ניו יורק

ניתן לפצל תסקיר למספר תצהירים במקרים חריגים, למשל במקרה של כבישים ארוכים. בכל 

 מקרה יש לדון בפרויקט כמכלול, ובהשפעות ההדדיות. 

 
 אוסטרליה 

ר, השר קובע עבור כל " כלומר תכנית החייבת בתצהימפוקחתעבור תכניות שהוגדרו כ"תכנית 

תכנית את שיטת ההערכה / המתודולוגיה לפיה ייערך התצהיר. עריכת התצהיר נעשית בשלבים, 

 . בהתאם למתודולוגיה שנקבעה

 
 קנדה 

ההמלצה של הסוכנות הפדרלית לתסקירי השפעה על הסביבה היא כי יש לערוך את התסקיר 

מישות, ושם ניתן לקבוע את השלביות. בשלבים מוקדמים של התכנית. ההנחיות לתסקיר הן ג

 עריכה של תסקירים. שלביות בהסוכנות מעודדת באופן כללי, 
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 גרמניה 

התסקיר מבוצע בשלב מוקדם, בהתחלת התכנון של הפרויקט/התכנית. ההמלצה היא להכין את 

התסקיר טרם קבלת ההחלטה הסופית על מיקום התכנית. בנוסח החוק עצמו, מודגשת בין היתר 

חשיבות של זיהוי ההשפעות הסביבתיות בזמן מוקדם ושילוב ממצאי התסקיר בתהליכי קבלת ה

 עם זאת, אין חובת עריכת התסקיר בשלבים. ההחלטות בשלב מוקדם ככל הניתן. 

המקדים את הכנתו תסקיר השפעה אסטרטגי, עם זאת, השלביות מתבטאת במקרים בהם קיים 

במקרה זה, השלביות מתבטאת בכך שהתסקיר  של תסקיר רגיל עבור תכנית ספציפית.

יכול להתמקד האסטרטגי בודק את מאפייניו הכלליים של אזור שלם, והתסקיר הספציפי 

. שלביות לעניין קביעת חלופות המיקוםבחלופות לאופן ביצוע התכנית, ופחות למיקומה. יש בכך 

לתכנית הנערכת לאזור חלופות המיקום נבחנות ונקבעות במסגרת התסקיר האסטרטגי הנערך 

 שלם, וכך התסקיר עצמו מתייחס למיקום שנבחר. 

 
 דרום אפריקה 

 שלבי הכנת התסקיר משתנים בהתאם לסוג התסקיר: 

יש להכין את התסקיר על פי הפורמט שקבעה הרשות אין חובת שלביות.  (:BARתסקיר בסיסי )

 המוסמכת, בהתאם לתוכן שתואר לעיל. 

   (:EIAתסקיר מלא )

, האגרה הנדרשת וכל declaration of interestעורך התסקיר מגיש טופס בקשה, יחד עם   .1

 מסמך אחר שהרשות המוסמכת דורשת. 

 עורך התסקיר מבצע הליך של שיתוף הציבור. .2

 עורך התסקיר מעדכן את כל הרשויות הרלוונטיות בדבר הכוונה להגיש את התכנית.  .3

 ל כל בעלי העניין הרלוונטיים )בהתאם לתקנות(.עורך התסקיר מנהל רישום ש. 4

עורך התסקיר שוקל את כל ההתייחסויות שהתקבלו מגורמים אלה במהלך הליך שיתוף . 5

 .הציבור

, תוך התייחסות לסוגיות הרלוונטיות לקבלת ההחלטה על אישור scoping. עורך התסקיר מבצע 6

של )פיסיביליות(  ביצוע-בנותית ולחלופות התכנית, להשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של התכנ

, ופותח אותו להערותיהם של כל בעלי העניין scopingמכין דו"ח עורך התסקיר התכנית. 

 והרשויות. על הדו"ח להתחשב בכל החקיקה, התקנות וההנחיות הקיימות בתחום. 

כל לרשות המוסמכת, יחד עם העתקים של  scoping. עורך התסקיר מגיש את דו"ח ה7

, העתק כל scopingההתייחסויות וההתנגדויות שהתקבלו בהקשר לבקשה הראשונית ולדו"ח ה

העתק של כל ההתייחסויות והפרוטוקולים של כל הפגישות שקיים עורך התסקיר עם בעלי עניין 

  שסיפק עורך התסקיר להערות שהתקבלו מבעלי עניין, רשויות וגורמים אחרים.

 .ומחליטה האם לאשר אותו scoping"ח ה. הרשות המוסמכת דנה בדו8

  .נוסף . עורך התסקיר מבצע הליך שיתוף ציבור9

 . עורך התסקיר מכין את התסקיר, על פי התוכן שתואר לעיל.10

. מגיש התכנית או עורך התסקיר רשאים למנות גורם עצמאי נוסף שיבצע מחקר מיוחד בנושא 11

 בו דרושה מומחיות מסוימת. 
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ת חובת עריכת התסקיר היא אוטומטית או שניתן שיקול האם החל 5א.

 דעת
 

 אנגליה

ה באופן נאנגליה אימצה את הוראות הדירקטיבה האירופית הקובעת כי חלק מהתכניות תחויב

בסיס מאפייני -תסקיר ועבור חלק מהתכניות יקבע האם יש צורך בתסקיר עלהכנת אוטומטי ב

ולפי נות והנחיות נוספות שפרסם משרד הפנים, בתקהתכנית לפי קריטריונים מוגדרים מראש 

עליה " וscreening opinionהחלטה זו של מוסד התכנון מכונה " .הרשות המוסמכת שיקול דעת

(: אופי הפיתוח ובכלל זה גודל, שימוש במשאבי 2בפרק להתייחס להיבטים הבאים )ראו פירוט 

ההשפעה  ;ביבתית של השטחהרגישות הס ;במהלכו יוצרוישטבע, כמות הזיהום והפסולת 

מאפייני ההשפעה הפוטנציאלית על הסביבה )לרבות סדר גול ופרק ו ;הפוטנציאלית על הסביבה

 זמן של ההשפעה הצפויה(. 

 לרבותטרם קבלת החלטה זו, מחויב מוסד התכנון להתייעץ עם רשימת גופים סטטוטוריים, 

על שמירת טבע, המשרד להגנת הרשות המקומית שבתחומה מצויה הקרקע, הגופים האחראים 

מפורסמת לציבור , החלטה זו מתקבלת לפני או אחרי הגשת תכנית .הסביבה וגופים נוספים

 ופתוחה להערותיו. 

, תסקירמגיש התכנית רשאי לפנות למוסד התכנון בכל שלב בבקשה לקבל החלטה באשר לצורך ב

וההשלכות האפשריות )גמיש(.  גם לפני הגשת התכנית, באמצעות הגשת תיאור קצר של הפרויקט

הליך זה מאפשר ליזמים ודאות גדולה יותר גם טרם הגשת התכנית. במקרים מיוחדים, מוסד 

התכנון ושר הפנים רשאים להפוך החלטה קודמת בעניין זה )לשני הכיוונים( כאשר מגיע לידיה 

 מידע חדש, לרבות מידע שמקורו בהערות הציבור. 

 
  הולנד

 יחויבוהיא את הוראות הדירקטיבה האירופית הקובעת כי חלק מהתכניות הולנד אימצה גם 

בסיס מאפייני -באופן אוטומטי בתסקיר ועבור חלק מהתכניות יקבע האם יש צורך בתסקיר על

 התכנית לפי קריטריונים מוגדרים מראש ולפי שיקול דעת.

מותיים( מסוימים שלא היו ספים )כנתן שיקול דעת גם יהולנד הוסיפה על רשימת התכניות עבורן י

קיימים בדירקטיבה האירופית. אם תכנית עומדת בספים הללו, הרשויות מחליטות האם יש צורך 

בספים, אין צורך בהכנת התכנית אינה עומדת אם  (.EIAבהכנת תסקיר השפעה על הסביבה )

מאחר לנד הוביקר את אופן שילוב הדירקטיבה בעניין זה בחקיקה בביהמ"ש האירופי   תסקיר.

שהספים שנקבעו לגבי התוספת השנייה התייחסו אך ורק להיבטים כמותיים הקשורים בסדר 

מקשה על זיהוי  . מנגנון זה הגודל של הפרויקט, ולא להיבטים כמו מאפיינים הפרויקט ומיקומו

כרת על הסביבה. כתוצאה מפסיקה זו, הספים ינפוטנציאלית יש לתכנית השפעה בהם מקרים ה

ות מחליטות האם לתכנית יש השפעות יאינם נחשבים למוחלטים, אלא הרשו בהולנד

פוטנציאליות על הסביבה, הן בהתייחס לגדלה והן בהתייחס למאפייניה ומיקומה, על בסיס 

, הולנד טרם 2010נכון למאי  הקריטריונים המוגדרים הן בצו המקומי והן בדירקטיבה האירופית.

 קיקה הרלוונטית. ביצעה את התיקונים הנדרשים בח
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 ארה"ב

המוגש עבור כל תכנית  מסמך הערכה ראשוניבאשר לצורך בהכנת תסקיר.  קיים שיקול דעת

מסייע להכרעה האם תכנית או פעולה  ,(Environmental Assessment – EA)ממשלתית )

מסוימת צפויה להשפיע על הסביבה באופן ניכר / משמעותי. מסמך זה מהווה מעין תסקיר קצר 

תצהיר השפעה על צורך בהכנת "או הקדמה לתסקיר מלא. בהתאם לתסקיר זה נקבע האם יש 

שאין צורך בעריכת תסקיר מפורט מחליטים גם במקרים בהם  .מסמך יותר מפורט -" הסביבה

 התסקיר/הערכה( יכול לסייע לרשויות בהערכת התכנית.  – EAיותר, המסמך הראשון )

 
 ניו יורק 

על פי מסמך ראשוני שמגיש יזם התכנית על ההשפעות מתקבלת תסקיר ההחלטה האם להכין 

הסביבתיות הצפויות של התכנית. על בסיס מסמך זה מחליטה הוועדה האם נדרש תסקיר מלא, 

מים )אמצעי מיטיגציה( ם לדרוש מהיזם לעמוד בתנאים מסויהאם לא נדרש תסקיר, או הא

 שישולבו בתכנית. 

 
 אוסטרליה 

בהחלטה האם יש צורך לערוך תסקיר, על בסיס מידע מפורט שמוגש על ידי  קיים שיקול דעת

, באמצעות מנגנון פנייה ייעודי לנושא להגנת הסביבה מגיש התכנית. על מגיש התכנית לפנות לשר

זה )ראו פירוט בפרק על אוסטרליה(, ולפיה השר מחליט האם תכנית חייבת בהערכה. קיימות 

פרויקט בעלי השפעות על אחד מהתחומים  אוגורמים שביצעו תכנית סנקציות שניתן לנקוט נגד  

 . המצוינים בחוק ללא אישור מהשר

 
ת בתצהיר, השר קובע עבור כל תכנית את שיטת ההערכה / המתודולוגיה ועבור תכניות החייב

 :מתוך הרשימה הבאה, לפיה ייערך התצהיר

 Accredited assessment (bilateral agreements)המשרד  .כת כל תכנית לגופה: הער

 להגנת הסביבה מכין תסקיר.

 Assessments on referral information ההכרעה על התכנית מתבססת אך ורק על :

 ימים. 10מסמך הבקשה של מגיש התכנית. טיוטת הדו"ח מפורסמת לעיון הציבור למשך 

 Assessment on preliminary documentation מסמך : ההכרעה מתבססת הן על

 הבקשה והן על כל מידע נוסף שהשר מבקש לראות. המידע נפתח לציבור.

 Assessment by Environmental Impact Statement (EIS) or Public Environment 

Report (PER) .ההחלטה מתבססת על תצהיר השפעה על הסביבה או דו"ח סביבתי :

יקט. מגיש התכנית מבצע את השר יכול לפרסם הנחיות קבועות או מיוחדות לכל פרו

התסקיר ומגיש טיוטת תסקיר לאישור השר ולהערות הציבור. על מגיש התכנית לשלב 

 את הערות הציבור בתסקיר הסופי ולפרסם אותו.

 Assessment by public inquiry הערכה על בסיס ועדת חקירה ציבורית. השר קובע :

 ה את מסקנותיה לשר.מגישנציגים וקובע את נקודות ההתייחסות. הועדה 
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לציבור. פרק הזמן להגשת ההמלצות לשר תלוי בשיטה מתפרסמת שיטת ההערכה שהשר קובע 

 יום. 40ל 20שנבחרה, ונע בין 

אושר, המשרד רשאי לבקר אותו בכל שלב על מנת לוודא שהוא מבמידה שפרויקט בסופו של דבר 

. לצד אישור התכניתהמשרד ף שהוסיבבקשה או בהתאם להנחיות פורט מבוצע בהתאם למידע ש

כל שינוי בתכנית / בפרויקט שצפוי להביא לשינוי בסבירות על מגיש התכנית חייב לדווח למשרד 

 התרחשותן של השפעות משמעותיות על הסביבה.

במידה שהוא סביבתית במקרים מיוחדים, רשאי השר לפטור את מגיש הבקשה מהכנת הערכה 

הלאומי, לרבות במקרי חירום לאומיים, במקרה של משוכנע שהדבר משרת את האינטרס 

 מתקנים ממשלתיים, וכד'.

על מנת ליצור וודאות, פרסם המשרד להגנת הסביבה מספר מסמכי מדיניות שיכולים לסייע 

פרסם אף ו ,(צפויות למגיש התכנית להעריך האם צפויות השפעות על הסביבה )ואילו השפעות

יינים הסביבתיים המיוחדים של אזורים שונים. ניתן גם מפה אינטראקטיבית המפרטת את המאפ

להגיש תסקיר על חלק מתכנית )אם כי מומלץ להגיש על המכלול(, לעניין זה פורסמו הנחיות 

 מיוחדות. 

על מגיש התכנית לכלול בבקשה בסיס מספק של מידע שיאפשר לקבל החלטה באשר להשפעות 

להגיש, )מידע זה כולל למשל את תיאור הסביבה,  הסבירות של התכנית, פירוט באשר למידע שיש

תיאור ההשלכות הסביבתיות הצפויות, מוניטין מגיש הבקשה ועוד(.  כל המידע מתפרסם לציבור 

יום,  20באתר המשרד ופתוח להערותיו, למעט סודות מסחריים. השר מחויב להחזיר תשובה תוך 

 ערותיו, ללא אפשרות הארכה.יום מוצגת התכנית לעיון הציבור ולה 10משך במתוכם 

 סוגי המענה העומדים בפני השר: 

הסבירות היא שלתכנית לא יהיו השפעות משמעותיות, ולכן היא אינה חייבת באישור מיוחד  .1

 בהתאם לחוק. אם התקבלה תשובה זו, רשאי מגיש התכנית להמשיך לקדם את התכנית.

. מסיימיםדה שינקטו אמצעים הסבירות היא שלתכנית לא יהיו השפעות משמעותיות, במי .2

 במקרה כזה, על מגיש התכנית לדווח למשרד על אימוץ התנאים.

הסבירות היא שלתכנית יהיו השפעות משמעותיות ולכן היא חייבת באישור מיוחד בהתאם  .3

(, וההיבטים עליהם צפויה controlled action" )מפוקחתלחוק. התכנית מוכרזת כ"תכנית 

 controlling) מגביליםתנאים  נקראיםאתר מורשת עולמי(  התכנית להשפיע )לדוגמא

provisions בהליך הערכה פומבי בטרם קבלת ההחלטה על  מחויבת(. במצב זה, התכנית

 אישורה. 

( ואסור לה להתקדם. המשמעות unacceptableלתכנית תהיינה השפעות שלא ניתן לקבל ) .4

 היא שהשר מפסיק את קידום התכנית.

 
 קנדה 

סוגים של  4יכת התסקיר אינה אוטומטית ומתבססת על שיקול דעת. בקנדה קיימים חובת ער

הנחיות בדבר סוג סקירה סביבתית, ונדרשת החלטה לגבי סוג התסקיר שייערך לכל תכנית. 

הסקירה  בדגש  ארבעת סוגיתיאור להלן התסקיר המתאים לסוגים שונים של תכניות מפורטות. 

 (:2)פירוט נוסף בפרק הכנת התסקיר וסוג התסקיר שיקול הדעת לגבי הצורך בעל 
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 Screenings (including class screenings) תסקיר בו נבחנת התכנית/פעולה :

דרכי פתרון, או המלצה לביצוע תסקיר מקיף יותר. שיתוף ציבור  ותוהשפעותיה, ומוצע

מראש,  הוא בגדר רשות. יש אפשרות לבצע "תסקיר סטנדרטי", על פי מודלים מוכנים

לסוגי תכניות שהשפעותיהן צפויות, והם מנויים בתקנות. במקרה של שימוש בתסקיר 

 סטנדרטי, יש חובה ליידע את הציבור, ולאפשר לו להגיב על טיוטת התסקיר. 

 Comprehensive studies סקירה מעמיקה יותר עבור תכניות רחבות היקף ועבור :

המדאיגות את הציבור. ישנה חובת שיתוף תכניות בעלות רגישות סביבתית או תכניות 

 בתסקיר מסוג זה מצויה בתקנות.  המחייבותהציבור. הגדרת התכנית 

 Mediation פתרון למקרים בהם יש חשש להשפעה על הסביבה, יש מעט שחקנים :

מעורבים )בעלי עניין( ונראה שיהיה אפשרי להגיע להסכמה ביניהם, ללא הכנת תסקיר.  

ר מגשר חיצוני, שמסייע לבעלי העניין להגיע להסכמות ולפתור את במקרה זה ממנה הש

הסוגיות העומדות על הפרק. זהו תהליך וולונטרי, ונעשה רק לאחר התייעצות של השר 

עם הרשות האחראית ובעלי העניין. הגישור יכול לעסוק בכל היבטיו הסביבתיים של 

)הסוג  Review panelר של הפרויקט או רק בחלקים מסוימים, במסגרת הליך רחב יות

 הרביעי(, כאמצעי לפתרון סוגיות ספציפיות. 

 Review panelsהחשש בהם ההשפעות הסביבתיות ו ן: מיועד למקרים בהם לא ברור מה

השפעות סביבתיות עלה מהציבור. במקרים אלה מוקם פאנל מקצועי גבי קיומן של ל

ים, לרבות הציבור, ומאפשר הממונה על ידי השר להגנת הסביבה, השומע גורמים שונ

להם להביע את דבריהם וחששותיהם. בפאנלים מסוג זה יש אפשרות לציבור ולמגוון 

בעלי עניין וגורמים אחרים להשמיע את עמדותיהם באופן פתוח, ואף להציג עדויות, 

נפתח כן ולשר להגנת הסביבה והמוסמכת לרשות  "חדוהפאנל מגיש ממצאים והמלצות. 

מחויבת להשיב לדו"ח וכן לקחת המוסמכת (. הרשות יולא להערותאולם ) לעיון לציבור

אותו בחשבון במסגרת קבלת ההחלטה על ביצוע התכניות. בהליך מסוג זה, הציבור יכול 

, כלומר ההחלטה על הנושאים והסוגיות הדורשים scoping-לקחת חלק גם בשלב ה

 התייחסות במסגרת ההליך והדו"ח. 

 

ר לתכניות המחויבות בתסקיר אינה רבה, אך במקרים מסוימים יש אפשרות אמנם הגמישות באש

לשר להגנת הסביבה להחליט על ביצוע תסקיר, גם אם התכנית אינה עומדת בתנאים הנדרשים, 

 לדוגמא אם יש חשש ציבורי גדול מפרויקט כלשהו. 

ור סוגי תכניות עב כמו כן, על אף קיומן של תקנות ושל הוראות לגבי סוג התסקיר שיש לבצע

ביצוע יותר ו אמעבר מסוג לסוג, ו/רבה ובאפשרותו להורות על גמישות בידי השר נותרת , שונים

 .  עבור תכנית ספציפיתסקירה סביבתית מסוג אחד של 

ניתנה סמכות לשר להגנת הסביבה להחליט כי תסקיר יתמקד רק  2010בתיקון לחוק שנערך בשנת 

כדי להקל על בעלי העניין, להגדיל את הוודאות ולחסוך  בהיבטים מסוימים של התכנית,

 במשאבים. כמו כן ניתנה אפשרות לשלב תהליכים בכדי לחסוך זמן וכסף. 
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 גרמניה 

היא על עריכת התסקיר כאשר מדובר בתכנית שחייבת באופן אוטומטי בתסקיר, ההחלטה 

ת לפי המקרה, ואז חייבת למעשה אוטומטית. אם מדובר במקרה אחר, יש צורך בהחלטה ספציפי

 לעיון ציבור.  Screeningלפרסם את החלטת ה המוסמכתהרשות 

על הקריטריונים ההחלטה  מתבססת, במקרים בהם ניתן שיקול דעת באשר לצורך בתסקיר

 הבאים: 

  ,מאפייני הפרויקט: לרבות גודלו, השימוש שיעשה במים, קרקע, טבע ונוף, יצירת פסולת

טכנולוגיות שיעשה בהם לחומרים ובכל הנוגע לבמיוחד  ,ה לתאונותזיהום ומטרדים והסכנ

 שימוש.

  המיקום המוצע: לרבות התייחסות לרגישות הסביבתית, לשימושים הנוכחיים בשטח, כושר

הנשיאה של נכסים שמורים, בהתייחסות מיוחדת לאזורים בעלי משמעותית קהילתית 

ם לאומיים )מוכרזים(, שמורות ביוספריות )מוכרזים(, אזורי שמירת טבע )מוכרזים(, פארקי

)מוכרזות(, מקווי מים )מוכרזים(, אזורים בהם כבר הייתה הפרה / חריגה מסטנדרטים 

 לרבות מרכזי ערים, גלעדים, מונומנטים וכד'.  –סביבתיים, אזורים בעלי צפיפות גבוהה 

 יאוגרפי, גודל מאפייני ההשפעה הצפויה על הסביבה: לרבות סדר גודל ההשפעה )אזור ג

המושפעת וכו'(, גודלה ומורכבותה של ההשפעה )שונה מהסעיף הקודם(, סבירות  הייהאוכלוס

 התרחשותה, משכה, תדירותה ומידת הפיכותה.

ויות הפדרליות, אולם אין להן מעמד חוקי ידי הרש-פורסמו על הנחיות נוספות לביצוע שלב זה

אמצעי המיטיגציה מתחשבת ב בעריכת תסקירתכנית מחייב. כמו כן ההחלטה האם לחייב 

 כבר בשלב זה. בתכנית והמניעה שהיזם כלל 

 
  ום אפריקהדר

, מגיש התכנית להגיש תסקיר המחייבותלגבי  תקנותים באם תכנית עומדת בקריטריונים המוגדר

תסקירים והוא מגיש הודעה ראשונית לרשות המוסמכת בדבר הכוונה להגיש את  ממנה עורך

התכנית. הרשות המוסמכת מחליטה לפי מסמך זה האם התכנית חייבת בתסקיר, ואם כן, באיזה 

 סוג של תסקיר )בסיסי או מלא(. 

 

בה פחות גמישות ביחס למדינות אחרות. יש נוקשות ר יש דרום אפריקהב screeningהבתהליך 

יותר לגבי חובת עריכת תסקיר לתכניות מסוגים מסוימים. עם זאת, אם יזם רואה שתכנית מסוג 

השנים האחרונות, הוא רשאי לא להגיש בקשה  3דומה קיבלה פטור מעריכת תסקיר במהלך 

לאישור סביבתי. היזם רשאי להתייעץ עם הרשות המוסמכת בעניין זה. קיימים בחוק גם סייגים 

)זאת  משמעי בעניין זה-פטור לפעולות שננקטות במצבי חירום, אולם החוק אינו חדבכל הנוגע ל

 (.דרום אפריקהשל  רשמי של המשרד הארצי לענייני תיירות וסביבהלטענת מסמך 

 

בתסקיר, אולם ההחלטה האם ואיזה סוג  המחייבותלסיכום, ישנן הנחיות ברורות לגבי תכניות 

 סמכת. כמו כן, ישנה אפשרות לקבלת פטור. תסקיר להכין היא בידי הרשות המו

 
 

http://www.bmu.de/umweltvertraeglichkeitspruefung/doc/6380.php
http://www.bmu.de/umweltvertraeglichkeitspruefung/doc/6380.php
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 מי עורך את התסקיר )גוף פרטי/ציבורי וכן הלאה( 6א.
 

 אנגליה

מגיש התכנית אחראי על הכנת התסקיר. במידה שמגיש התכנית היא הרשות המקומית, היא  

 מכינה את התסקיר. מגיש התכנית רשאי להכין את התסקיר בעצמו ו/או לשכור יועצים שיבצעו

,  הכנת התסקיר אמורה להיות תהליך משתףאת כל העבודה על התסקיר או את חלקה. 

במסגרתו על עורך התכנית מצופה להתייעץ עם רשות התכנון המקומית, "גופי יעוץ" סטטוטוריים 

 ועם גורמים נוספים. 

 
 הולנד

ת מגיש התכנית אחראי על הכנת התסקיר. הרשות המוסמכת רשאית להודיע שהיא תבצע א

 התסקיר.

 
 ארה"ב 

 , בפרויקטים של המדינה, הרשות הממשלתית המציעה לבצע את הפעולהNEPAמתוקף חוק 

אחראית על הכנת המסמכים, אולם לעתים קרובות היא עושה זאת באמצעות מיקור חוץ לחברות 

 ייעוץ חיצוניות מהמגזר הפרטי. 

 
 ניו יורק

 מגיש התכנית מכין את התסקיר.
 

 אוסטרליה 

הבקשה מכין את התסקיר לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ברמה הארצית והסוכנויות מגיש 

להגנת הסביבה המחוזיות. הגורמים המקומיים והפדרליים מתואמים ביניהם, כך שבמקרים בהם 

נדרש מגיש התכנית להגיש תסקיר גם ברמה הלאומית וגם ברמה המקומית, הוא בדרך כלל יכול 

 להשתמש באותו מסמך.

 
 חלק מסוגי ההערכה הסביבתית נערכים באופן שונה: 

 Accredited assessment (bilateral agreements) הערכת כל תכנית לגופה, המשרד :

 להגנת הסביבה מכין תסקיר.

 Assessment by public inquiry הערכה על בסיס ועדת חקירה ציבורית. השר קובע :

 מגישה את מסקנותיה לשר.ה נציגים וקובע את נקודות ההתייחסות. הועד

 ( עורך את התסקיר. EPAבמחוז מערב אוסטרליה המשרד להגנת הסביבה )

 
 קנדה

באמצעות הרשות המוסמכת או המדינה ) ידי-למתוך ארבעת סוגי התסקירים, שניים נערכים ע

ידי -(, ושניים על(Environmental Assessment Agencyבאמצעות הסוכנות להערכה סביבתית 

גם בשני הסוגים הראשונים, רשאית הרשות פאנל מומחים או מגשר.  –ים חיצוניים גורמ

המוסמכת להעביר את האחריות לביצוע התסקיר למגיש הבקשה או ליועץ חיצוני. בשני המקרים, 
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הרשות המוסמכת אחראית לוודא שתוצאות התסקיר מספקות לשם קבלת החלטה מושכלת לגבי 

 ם שוכרת גורם חיצוני כדי לקיים את הליכי שיתוף הציבור.התכנית. הרשות המוסמכת לעתי

 ב( תסקיר מהסוג הראשוןscreening הרשות :)אחראית על הכנת התסקיר.  המוסמכת 

סוכנות , מכינת התסקיר היא (comprehensive study)תסקיר מהסוג השני, מחקר מעמיק ב

. הסוכנות היא גוף (Canadian Environmental Assessment Agency) להערכה הסביבתית

פדרלי, ובאחריותה תיאום ותמיכה בכל הנוגע לתסקירי השפעה. הסוכנות, שהוקמה בשנת 

, כפופה לשר להגנת הסביבה והיא האחראית לביצוע החוק הקנדי לעניין תסקירי 1994

השפעה.הסוכנות מספקת ייעוץ וסיוע לרשויות בשלבים שונים של התסקיר, מפרסמת מידע, 

 ,יתוף ציבור ועוד. בשני המקרים שלעיל, בהם המדינה היא המכינה את התסקירמעודדת ש

ממנה הסוכנות מתאם תסקיר פדרלי, המסייע בתיאום בין הגורמים השונים, ובסמכותו 

למנות וועדה מיוחדת לליווי התכנית, לקבוע לוחות זמנים לביצוע התסקיר, ולוחות זמנים 

 לשיתוף הציבור. 

 השר ממנה מגשר חיצוני המסייע לבעלי העניין להגיע  ,שי )גישור(בתהליך מהסוג השלי

 להסכמות. 

 ( בתסקיר מהסוג הרביעיreview panel),  ,השר ממנה פאנל של מומחים חיצוניים

 . הפאנל יו"רוגם את שלהם בנושאים נבחרים,  ןוהניסיוהנבחרים על פי הידע 

להערכה הסביבתית, כך שהיא  ת, נערך חיזוק של הסוכנו2010במהלך תיקון החוק בשנת 

הפכה אחראית על הכנת כמעט כל הסקירות מהסוג השני )מחקרים מקיפים(. התיקון לחוק 

 העביר לידי הסוכנות כמעט את כל הסמכויות בנושא הערכה סביבתית ותסקירי השפעה. 

 
 גרמניה

 מגיש התכנית מכין את התסקיר.
 

 דרום אפריקה 

 Environmental Assessmentעורך תסקירים סביבתיים ) ידי-עלבדרום אפריקה התסקיר נערך 

Practitioner – EAP) להיות עצמאי מהיזם, בעל ידע . החוק קובע כי עורך התסקירים חייב

מומחיות בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה. מגיש התכנית חייב בעל בהוראות החוק והתקנות ו

על עורך התסקיר לבצע את ההערכה באופן  לספק לעורך כל מידע רלוונטי הנוגע לפרויקט.

אובייקטיבי, גם כאשר התוצאות אינן תואמות את רצון היזם. עליו לעמוד בכל הוראות החוק,  

לדווח  ליזם ולרשות המוסמכת כל מידע שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה בנוגע לאישור התכנית, 

  או במידה שיש חשש לאיום על האובייקטיביות של התסקיר.

בדרום  סירת מידע כוזב או אי עמידה בהוראות הרשות המוסמכת הן עבירות הנושאות עונש.מ

וולונטרית לעורכי תסקירי השפעה על הסביבה והשאיפה היא לפתח  הסמכהאפריקה יש מערכת 

 מנגנון רישום מחייב. 

ת כל חלק בהכנ לקחתהנחיות המשרד לענייני תיירות וסביבה מציינות במפורש שאסור ליזם 

התסקיר או הדו"חות הקשורים אליו בעצמו. במידה שהרשות המוסמכת חושדת שעורך התסקיר 

אינו עצמאי לגמרי היא רשאית לדרוש מהיזם למנות אחר תחתיו או למנות בדיקה חיצונית 

)ועצמאית( של התסקיר שהוגש, והיזם מחויב לשאת בהוצאות אלה. כמו כן, הרשות המוסמכת 
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יר במידה שהיא סבורה שהוא לא עומד בסטנדרטים הנדרשים, דבר רשאית לדחות את התסק

 שעלול לפגוע ביזם בסופו של דבר, עקב יצירת עיכובים בטיפול בבקשתו.

שיבצע מחקר מיוחד בנושא בו  גורם עצמאי נוסףמגיש התכנית או עורך התסקיר רשאים למנות 

ו"ח בסוף, הכולל מרכיבים דרושה מומחיות מסוימת. כל מומחה או הליך כזה נדרש להגיש ד

דומים למרכיביו של תסקיר, לרבות המלצות בדבר אמצעי מיטיגציה. דו"ח זה אינו מחויב לכלול 

 . חוות דעת לגבי אישור או דחיית התכנית
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 מקור המימון ומנגנון המימון  7א.
 

הערה: בחלק זה לא נמצא מידע רב המפורסם באופן פומבי ברשת. חלק מהמידע הושלם 
 אמצעות פניות בדוא"ל. ב
 

 אנגליה

 מגיש התכנית מממן את הכנת התסקיר. 

 מנגנון המימון אינו קבוע בחוק.

 
 גרמניה

 מגיש התכנית מממן את הכנת התסקיר. 

 מנגנון המימון אינו קבוע בחוק.

 
 ניו יורק

י הבקשה הוא גורם פרטי, הוא נדרש גם ישן את הכנת התסקיר. במידה ומגממגיש הבקשה ממ

לם אגרה המיועדת לכסות את העלויות הכרוכות בבקרת המסמכים הסביבתיים שהוא נדרש לש

 להגיש. 

 
  אוסטרליה

 לא נמצא מידע לגבי מנגנון המימון. מגיש התכנית. 
 

 קנדה

כאשר הביצוע מועבר למגיש התכנית, הוא נושא המדינה היא האחראית לביצוע התסקירים. 

ון אינו קבוע בחוק. כאשר ממונה פאנל מומחים, ההוצאות בעלויות הכנת התסקיר. מנגנון המימ

 הישירות מוטלות על מגיש התכנית.

 
 דרום אפריקה

התסקירים, אגרות שיש  ךמגיש התכנית / היזם נושא בכל העלויות הקשורות בעבודתו של עור

 עבודתם של מומחים חיצוניים.ולשלם, 
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 הגורם המנחה את ביצוע התסקיר  8א.
 

 אנגליה

כנו וסד התכנון מנחה את הכנת התסקיר, אולם מובהר כי האחריות הסופית על התסקיר ותמו

 מוטלים על מגיש התכנית.

 
 הולנד

 הרשות המוסמכת מנחה את הכנת התסקיר, ולפעמים גם מכינה אותו בעצמה.
 

 אוסטרליה

ויות ברמה הארצית, והסוכנמנחים הכנת תסקירים השר להגנת הסביבה והמשרד להגנת הסביבה 

ברמה המחוזית. הגורמים המקומיים והפדרליים מנחות הכנת תסקירים להגנת הסביבה 

מתואמים ביניהם, כך שבמקרים בהם נדרש מגיש התכנית להגיש תסקיר גם ברמה הלאומית וגם 

 ברמה המקומית, הוא בדרך כלל יכול להשתמש באותו מסמך.

 
 קנדה 

להערכה סביבתית )ראו פירוט לעיל(, שהיא בסמכות ליווי התסקיר נעשה על ידי הסוכנות הקנדית 

השר להגנת הסביבה. בין תפקידיה, הסוכנות נותנת הנחיה והכשרה לעריכת תסקירים, לגורמים 

 השונים המעורבים בהליך. 

 
 גרמניה

הרשות המוסמכת מנחה את הכנת התסקיר. במידה שמספר רשויות מעורבות נקבעת "רשות 

רק בתכניות ופרויקטים הנוגעים לחומרים גרעיניים,  ניהול התהליך. מובילה", שהיא אחראית על

 הרשות המובילה היא באופן אוטומטי הרשות לבטיחות גרעינית.

 
 לגבי דרום אפריקה, ארה"ב וניו יורק. לא נמצא בנושא זה מידע 
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 מיהו הגורם המבקר את התסקיר 9א.
 

צוינת בו מבכל מקרה . של חוסר במידעב צוין מי היא הרשות המוסמכתישנם מקומות בהם לא 

 גם רשות סביבתית כלשהי.כולל חובת התייעצות או פרק זמן להתייחסויות הרשויות, הדבר 

 
 אנגליה

מבקרת את התסקיר, בהתייעצות עם גורמי המקצוע והגופים )או הרשות המוסמכת( ועדת התכנון 

ת הציבור ועל מוסד התכנון לקחת הרלוונטיים )"גופי הייעוץ"(. כמו כן, התסקיר פתוח להערו

 בחשבון את הערות הציבור בקבלת ההחלטה על התכנית.

 
 הולנד

, בהתייעצות עם )הגורם האחראי על אישור התכנית( מבקרת את התסקירהרשות המוסמכת 

ידי אחד -הועדה המייעצת לענייני תסקירי השפעה על הסביבה. כאשר מדובר בתכנית שהוגשה על

השר השני  ,ל ביצוע החוק )השר לענייני סביבה ובמידה פחותה שר החקלאות(השרים האחראים ע

 משמש כרשות המוסמכת.

 
 ארה"ב

( מבקרת את מסמכי התסקיר ובמקרים יוצאי דופן בהם היא EPAלהגנת הסביבה )הסוכנות 

סבורה שההשלכות הסביבתיות חמורות היא רשאית להעביר את העניין להחלטת הנציבות 

( הכפופה ישירות למשרד נשיא ארה"ב. הנציבות רשאית להיעזר במוסד CEQה )לאיכות הסביב

 לפתרון סכסוכים סביבתיים לשם קבלת החלטה וגישור. 

 
 ניו יורק

 את מסמכי התסקיר.  ת( מבקרEPAלהגנת הסביבה )הסוכנות 
 

 אוסטרליה

לפרסם ייב חמגיש התכנית  , לאחר קבלת הערות הציבור.להגנת הסביבה מבקר את התסקיר השר

ימי עבודה לפחות. לאחר מכן על מגיש  20את טיוטת התסקיר להערות הציבור לפרק זמן של 

התכנית להגיש לשר את התסקיר הסופי, לאחר ששילב בו את הערות הציבור. בשלב זה, המשרד 

 מבקר את התסקיר ומקבל החלטה האם לאשר את התכנית.

 
 קנדה

. במקרה של פאנל מומחים, בסמכות הפאנל המוסמכתהרשות ידי -הכנת התסקירים מונחית על

 לדרוש ממגיש התכנית להכין מסמכים סביבתיים בעצמו, ואז הפאנל אחראי לבקר אותם. 

 
 גרמניה

 הרשויות הסביבתיות ברמה המחוזית מבקרות את התסקיר. 

יש לשים לב, כי הרשות המוסמכת שולחת את התסקיר, לאחר שזה הושלם, להתייעצות עם 

יות נוספות, וכן מקיימת שימוע ציבורי על מסמכי התסקיר. צעדים אלו מהווים אמצעי בקרה רשו

 נוסף על התסקיר. 
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 דרום אפריקה

הרמה  –דרום אפריקה היא מדינה גדולה, בה הממשל והתכנון מחולק לשלוש רמות 

אי הארצית/לאומית, הרמה המחוזית )פרובינציות( והרמה המקומית, המתנהלות באופן עצמ

יחסית. בכל רמה יש גורם ממשלתי / ציבורי המטפל בנושאים סביבתיים. ברמה הלאומית 

 Department of Environmental Affairsוהמחוזית, קיימים משרדים לענייני סביבה ותיירות )

and Tourism – DEAT.ובין היתר, הם אחראים על כל תחום תסקירי ההשפעה על הסביבה ,) 

ד הארצי עוסק בקביעת מדיניות ובתיאום, ואילו הסמכות לדון ולאשר תכניות באופן כללי, המשר

הועברה ברובה למשרדים המחוזיים. בדרך כלל הגורם המטפל בתסקירי השפעה על הסביבה 

  ממוקם בתוך מחלקות של המשרד העוסקות בניהול משאבי טבע, תיירות, או חקלאות.

 1(.competent authorityוזי הרשות המוסמכת )והתכניות מהווה המשרד המח הפרויקטיםברוב 

בפועל רוב התכניות מטופלות ברמה המחוזית  אלא במקרים מסוימים, בהם הסמכות נותרת בידי 

כאשר מדובר בתכניות בעלות חשיבות לאומית או לדוגמא, השר לענייני סביבה ברמה הארצית. 

ד, כאשר מגיש התכנית הוא רשות רגישות סביבתית, כאשר התכנית מתפרשת על יותר ממחוז אח

בעצמו אחד המשרדים המחוזיים לענייני או שהוא  ממשלתית או גוף סטטוטורי ברמה הארצית

כל פעולה או תכנית הנוגעת וכן בהסביבה, כאשר הפרויקט כולל שמורות טבע לאומיות מוכרזות, 

הנוגע לחובת  לכרייה וחציבה ולמשאבי נפט. כמו כן, השר הארצי משמש כסמכות ערר בכל

 . תסקירים בתכניות המטופלות ברמה המחוזית

 
 

                                                 
1

 DBSA Handbook, SEISA, 2007 
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האם בחקיקה או באמצעות  –כיצד מעוגנות ההנחיות לתסקיר  10א.
 כלים אחרים

 
 אנגליה

הכנת התסקיר באנגליה נעשית כחלק מהליך התכנון )בדומה לנעשה בישראל(, והיא נגזרת מחוק 

(. הנחיות כלליות לתסקיר The Town and Country Planning, Act 1990התכנון הכללי )

מעוגנות בתקנות לחוק התכנון והבנייה, שהותאמו לדירקטיבה של האיחוד האירופי. מדובר 

בהנחיות כלליות, בכל הנוגע למרכיבי התסקיר. הנחיות ספציפיות לגבי תוכן התסקיר והנושאים 

 . scoping-שייבדקו בו נקבעים בשלב ה

נת הדרישה לתסקירים מכוח חקיקה ספציפית להקמת פרויקטים בנוסף, במידת הצורך, נבח

 מסוימים בתחומים שונים. 

 
 הולנד 

 החקיקה בהולנד מעגנת את הדירקטיבה האירופית בנושא תסקירי השפעה על הסביבה. 

כל מה שנוגע למרכיבי התסקיר( והנחיות ספציפיות בההנחיות הכלליות מעוגנות בתקנות )בעיקר 

 .scoping-יר והנושאים שיבדקו נקבעות בשלב הלגבי תוכן התסק

 
 ארה"ב

ההנחיות לתסקיר (. NEPAהחקיקה מעגנת את הצורך בתסקיר עבור תכניות ממשלתיות )

ישיבה בה ההנחיות מתגבשות במסגרת שמותאם לכל פרויקט.  scoping נקבעות בהליך של

 . מהציבור קבלת הערותנסקרים כל הנושאים וההיבטים אליהם יש להתייחס, וכן 

 
 ניו יורק 

ידי הרשויות, לאחר קיום שימוע ציבורי. קיימת רשימת -נקבעות עללהכנת התסקיר ההנחיות 

אולם היא אינה מחייבת )פסולת, מים, זיהוי במסגרת התסקיר, נושאים שניתן להתייחס אליהם 

יאור הפרויקט, אוויר וכו'(. רשימה מינימלית של מרכיבי התסקיר קבועה בחוק )וכוללת לדוגמא ת

 סיכום טכני, תיאור החלופות ועוד.

 
 אוסטרליה

ההנחיות להכנת התסקיר אינן מעוגנות בחקיקה. החקיקה קובעת כי השר יקבע את ההנחיות וכי 

 הוא רשאי לקבוע סטים של הנחיות סטנדרטיות / קבועות. להנחיות אלה אין תוקף משפטי.

 
 קנדה

ות נקבעות לכל תכנית במיוחד. סוגי תכניות שניתן להכין ההנחיות אינן מעוגנות בחקיקה. ההנחי

בתסקיר מעמיק. למרות  המחייבותלגביהן תסקיר סטנדרטי מעוגנות בתקנות, וכן סוגי תכניות 

 העיגון בתקנות, ישנה גמישות לשר להגנת הסביבה להחליט על סקירה סביבתית אחרת. 

 
 גרמניה

-הספציפיות נכתבות לכל פרויקט בנפרד, בשלב הההנחיות הבסיסיות מוגדרות בחוק. ההנחיות 

scoping  .לאחר התייעצות עם היזם ורשויות נוספות , 
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 דרום אפריקה

יר מלא, ההנחיות נקבעות בהליך ההנחיות מעוגנות כמסמך מנחה, וניתן לחרוג מהן. בתסק

 לכל פרויקט.   scopingשל
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ספציפית לכל האם ההנחיות לתסקיר קבועות מראש, או נכתבות  11א.
פרויקט. האם נערכת התייעצות עם גופים נוספים לעת קביעת 

 ההנחיות. 
 

 אנגליה

התסקיר הסביבתי הוא מסמך גמיש יחסית, ומעבר להנחיות הבסיסיות, ניתן לכלול בו כל מידע 

שמגיש התכנית מעוניין לכלול בו. ההנחיות מבחינות בין סוגי מידע שחייבים להיכלל בתסקיר 

מנת להעריך את השפעותיו של הפיתוח ואשר -דע שצריכים להיכלל בו באופן סביר עלוסוגי מי

 סביר לדרוש ממגיש התכנית להגיש. 

באופן עקרוני, על התסקיר להיות מותאם לפרויקט הספציפי, והמטרה היא לא לכלול את כל 

גיש לשם כך, מצופה שמהמידע האפשרי אלא את המידע העיקרי הדרוש לשם קבלת ההחלטה. 

המוסד התכנוני הדן בתכנית  התכנית יתייעץ עם מוסדות התכנון טרם הכנת התצהיר הסביבתי.

אינו מחויב לפרסם מראש הנחיות ספציפיות לתסקיר. יזמים רשאים לבקש מהגוף המחליט עמדה 

על מוסד התכנון (. 'scoping opinion'רשמית באשר לסוג המידע שצריך להיות כלול בתסקיר )

. גם מסמך זה פתוח לעיון הציבור, שבועות ממועד הגשת הבקשה 5חיות אלה תוך לפרסם הנ

טרם פרסום ההנחיות, מחויבת רשות התכנון להתייעץ עם בנוסף לכל מסמך שהגיש היזם בעניין. 

. אין אפשרות ליזם לעתור לשר הפנים על תוכן ההנחיות, אלא רק גורמים מסוימים, ועם היזם

 ידי היזם.-הזמן הקבוע, לאחר הגשת הבקשה על במידה שלא פורסמו בפרק

רשאית במידה שהוגש התסקיר בשלבים המוקדמים של תהליך התכנון )יחד עם הגשת התכנית(, 

הועדה לדרוש ממגיש התכנית לבצע שינויים ותוספות, אם היא מעריכה כי יש צורך במידע נוסף 

להתייעץ עם הגורמים . לשם כך רשאית הועדה לשם קבלת ההחלטה על אישור התכנית

סטטוטוריים רלוונטיים )"גופי ייעוץ"(. בכל מקרה, חובה לפתוח לעיון הציבור הן את התסקיר והן 

 ידי מגיש התכנית.-כל תוספות שהוגשו על

 
 הולנד 

מסודר עבור כל תכנית, במסגרתו מכינים הנחיות  Scopingהחוק ההולנדי מחייב לבצע הליך 

 ך זה כולל שיתוף ציבור. ספציפיות לפי פרויקט. הלי

כמו כן, בהולנד קיימת נציבות לנושא תסקירי השפעה על הסביבה, שהיא גוף עצמאי ובלתי תלוי, 

( בין יתר פעולותיה, גם ייעוץ 2ובה חברים מומחים מתחומים שונים )ראו פירוט נוסף בפרק 

 וולנטרי על תוכן התסקיר, בשלב גיבוש ההנחיות. 

 
 ארה"ב 

 תוך שיתוף הציבור.   scopingקבועות מראש, אלא נקבעות בהליך של  ההנחיות אינן

, בה Scopingלאחר שהוחלט כי לפרויקט כלשהו נדרשת הכנה של תסקיר, מתבצעת ישיבת 

סוקרים את מגוון הנושאים וההיבטים שיש להתייחס עליהם, החקיקה הרלוונטית, המידע הזמין 

לציבור בדבר הכנתו של התסקיר, באמצעות רישום והמידע הדרוש. לאחר מכן מתפרסמת הודעה 

אצל הרשם הפדרלי, פרסומים בתקשורת ומכתבים לאזרחים וקבוצות בעלי עניין. בהמשך, 

 מתפרסמת לעיון הציבור גם טיוטת התסקיר. 
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 ניו יורק

הנחיות להכנת תצהיר נקבעות עבור כל פרויקט, לאחר הליך של שיתוף ציבור. הרשות מפרסמת 

ימי עבודה מיום ההחלטה על הצורך בתצהיר מפורט.  15הנחיות להכנת התצהיר בתוך טיוטת 

אליהם במסגרת התצהיר, המתודולוגיה שיש לנקוט  סלהתייחההנחיות מתייחסות לנושאים שיש 

בה, וחלופות שונות למיטיגציה. טיוטה זו נפתחת להערות הציבור במפגש ציבורי, שמתקיים 

ימים לאחר המפגש   10פרסום הטיוטה. הערות בכתב מתקבלות עד  ימים לאחר 30-45בסביבות 

הציבורי. לאחר מכן, הרשות מפרסמת מסמך הנחיות סופי, המטמיע את ההתייחסויות שהתקבלו 

 מהציבור. 

 
 אוסטרליה

ההנחיות נכתבות באופן ספציפי עבור כל תכנית אולם ניתן להגיש גם מסמך סטנדרטי. נערכת 

טרם פרסום ההנחיות הסופיות. לשם כך, מפורסמת טיוטה של ההנחיות  התייעצות עם הציבור

 באינטרנט והציבור רשאי להגיב אליה בתוך זמן קצוב.

 
 קנדה

ההנחיות לתסקיר אינן כתובות מראש, והסוכנות להערכה סביבתית מעודדת את התאמת 

סביבתית,  סוגים של סקירה 4התסקיר לפרויקט הספציפי בו מדובר. בקנדה, כזכור, ישנם 

בהתאם לסוג הפרויקט, לכן התאמת הסקירה לפרויקט אינה נעשית רק ברמת התאמת ההנחיות 

ובעקבות זאת  סוג הסקירה הסביבתית לסוג הפרויקט,התאמת  –אלא באופן יסודי יותר  –

)במקרה של תסקיר השפעה על הסביבה(, התאמת ההנחיות. לוחות הזמנים משתנים בהתאם 

 לסוג הסקירה. 

 

לק מהליכי הסקירה הסביבתית מתבסס על התייעצות עם גורמי מקצוע ובעלי עניין, למשל בסוג ח

 . review panelשל 

 

בצד הגמישות הרבה, המערכת הקנדית מאפשרת במקרים המתאימים לכך להשתמש בתבניות של 

יחסית תסקיר מוכן. כאשר מדובר בתכניות מסוגים מסוימים, שיש להן השפעות ברורות / ידועות 

)הסוג הראשון של הסקירה  "class screening"ועם יכולת מיטיגציה קלה יחסית, ניתן לבצע 

הסביבתית, מבין הסוגים שפורטו לעיל(, הליך סטנדרטי יותר של תסקיר, המבוסס על מודלים 

: בראשון, הרשות האחראית משתמשת class screeningמוכנים מראש. יש שני סוגים של 

הוכן עבור סוגים שונים של תכניות ומבצעת תסקירים קטנים עבור כל אתר בתסקיר כללי ש

ספציפי או פרויקט ספציפי. בסוג השני, הרשות האחראית יכולה להשתמש בתסקיר כמעט מלא 

שהוכן מבעוד מועד לגבי סוגים מסוימים של פרויקטים או תכניות. התכנית שעבורן ניתן 

כאשר עושים שימוש בכלי זה, יש חובת ליידע את להשתמש בסוגים אלה מפורטות בתקנות. 

 הציבור ולאפשר לו להעביר הערות על טיוטת הדו"ח. 

 
 גרמניה 

ההנחיות נכתבות לכל פרויקט בנפרד. הרשות המוסמכת היא הקובעת את תוכן ההנחיות, את 

ש של התסקיר, תוכנו, רמת הפירוט הנדרשת והמתודולוגיה. היזם רשאי לבק יהגיאוגרפהטווח 
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-מהרשות האחראית הנחיות להכנת התסקיר כבר בשלבים מוקדמים של התכנון.בשלב ה

scoping,   .הרשות המוסמכת מערבת בתהליך רשויות נוספות וגם את היזם עצמו 

 
 דרום אפריקה

הנחיות שנכתבו במיוחד עבור סוגים שונים של  בהרבה מקרים ניתן להשתמש ב"סטים" של

כבישים, חשמל, פיתוח אזורי תכניות העוסקות בות מיוחדות עבור יחפרויקטים. עד כה נכתבו הנ

 . מגורים, ותשתיות תקשורת

בנוסף מסמיך החוק את השר לסביבה ותיירות לפרסם הנחיות מיוחדות לביצוע תסקירים עבור 

אזורים רגישים, סוגים מסוימים של השפעה סביבתית, שימושים ספציפיים או הליכים 

 להנחיות אלה אין מעמד כובל ומחייב, וניתן להוסיף הנחיות נוספות.  עם זאת, ספציפיים.

תסקיר  –ישנם שני סוגי תסקירים  דרום אפריקהכאשר מדובר בתסקיר מהסוג המלא )כזכור, ב

להערותיהם של כל הפתוח , scoping על עורך התסקיר לבצע הליך של  –בסיסי ותסקיר מלא( 

להתחשב בכל החקיקה, התקנות וההנחיות הקיימות  scoping-הבעלי העניין והרשויות. על דו"ח 

(, ובכלל זה לגבי דרום אפריקהעל דו"ח זה לכלול פרטים שונים )ראו פירוט בפרק על בתחום. 

התכנית תהליך הכנת התסקיר ושיתוף הציבור שייערך במהלכו. הדו"ח צריך לכלול  את תיאור 

תסקיר, תיאור המשימות הקונקרטיות לעריכת התסקיר, לרבות הגישה שתאומץ בהכנת ה

הכלולות בתהליך )כולל ביצוע מחקרי מומחים ותהליכים מיוחדים נוספים( ואופן ביצוען, תיאור 

השלבים בהם תבוצע התייעצות עם הרשות המוסמכת, תיאור השיטה המוצעת להערכת הסוגיות 

הליך שיתוף הציבור אי נקיטת פעולה( ותיאור  –הסביבתיות והחלופות )כולל חלופת האפס 

 דו"ח זה טעון אישור של הרשות המוסמכת.  שיבוצע. 
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 מהי הגמישות, אם יש, בכתיבת ההנחיות 12א.
 

 אנגליה

ישנה גמישות רבה בכתיבת ההנחיות. מעבר להנחיות הכלליות, מוסד התכנון יכול לבקש ממגיש 

רות המוצהרות של מנגנון התכנית מידע נוסף, גם לאחר שהתסקיר הוגש. גמישות ופשטות הן מט

 כל מקרה לגופו(.  – "Case by Case basis"התסקירים האנגלי )המדגיש את עקרון 

 
 הולנד

הכולל גם שיתוף ציבור. ההנחיות גמישות  scopingהנחיות נכתבות לכל פרויקט, לאחר הליך 

 יחסית ומותאמות לצרכים והמאפיינים של כל פרויקט. 

 
 ארה"ב

. כשמדובר בהחלטת מדיניות, על scopingל  פרויקט, לאחר הליך של ההנחיות נכתבות לכ

 ההנחיות )וגם התזמון( להיות מותאמות לצורך. 

 
 ניו יורק

ומחויב  , שנערך לכל פרויקט ספציפיתscopingקיימת גמישות בכתיבת ההנחיות, לאחר הליך של 

בות הערות מן הציבור משתנה בעק scopingגם בשיתוף ציבור. הגמישות מתבטאת בכך שמסמך ה

 וגורמים אחרים. 

 
 אוסטרליה

לשר להגנת הסביבה רמת גמישות גבוהה בכתיבת ההנחיות. הוא רשאי לכתוב הנחיות סטנדרטיות 

ולפרסמן, אולם הוא גם רשאי להחליט שהן אינן מספקות או מתאימות למקרים שונים ולכתוב 

 יים שיתוף ציבור. הנחיות ספציפיות. כמו כן, בהליך גיבוש ההנחיות מתק

 
 קנדה

הגמישות מאפיינת חלקים גדולים מהליכי הסקירה הסביבתית בקנדה, ובכלל זה גמישות גם 

בכתיבת ההנחיות בהתאמה לכל פרויקט. עם זאת, ישנה האפשרות לעשות שימוש ב"תסקיר 

 . מסיימיםסטנדרטי" במקרים 

 הליכי הסקירה. בכל מקרה, לשר להגנת הסביבה ישנה סמכות לדרוש שינויים ב

 
 גרמניה 

 ההנחיות הבסיסיות מוגדרות בחוק, אך יש גמישות בקביעת ההנחיות הספציפיות לכל פרויקט.
 

 דרום אפריקה

. קיימות מערכות של הנחיות שנכתבו במיוחד עבור סוגים שונים של פרויקטים דרום אפריקהב

לענייני הסביבה להכין  חלק מהמחוזות גם פיתחו הנחיות משלהם, וכן החוק מסמיך את השר

אלא מנחה בלבד.  –הנחיות לתסקירים באזורים רגישים. הנחיות אלו אינן בעלות תוקף מחייב 

, בו נקבע תוכנו המפורט של  התסקיר, הכולל שיתוף scopingלתסקירים מלאים יש הליך של 

 ציבור.
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 כשירות והכשרה מקצועית הנדרשים מעורכי תסקירים  13א.

מידע רב. מפנייה מיוחדת שנעשתה לגורמים הרלוונטיים במדינות לא נמצא לגבי שאלה זו 

 השונות, עולה כי במרבית המדינות אין הסדרה של נושא זה. 

 
 דרום אפריקה 

 Environmental Assessmentעורך תסקירים סביבתיים )על  שמציין כיידע מפורט מנמצא 

Practitioner – EAP) על ידע בהוראות החוק והתקנות ומומחיות להיות עצמאי מהיזם, להיות ב

על עורך התסקיר לבצע את ההערכה באופן אובייקטיבי, גם . בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה

עליו לדווח ליזם  עמוד בכל הוראות החוק.וצאות אינן תואמות את רצון היזם, ולכאשר הת

ע לאישור התכנית, או כל מידע שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה בנוגעל ולרשות המוסמכת 

מסירת מידע כוזב או אי עמידה  במידה שיש חשש לאיום על האובייקטיביות של התסקיר.

  בהוראות הרשות המוסמכת הן עבירות הנושאות עונש.

וולונטרית לעורכי תסקירי השפעה על הסביבה והשאיפה היא  הסמכהבדרום אפריקה יש מערכת 

וסמכת רשאית לדחות את התסקיר במידה שהיא סבורה הרשות המ. לפתח מנגנון רישום מחייב

שהוא לא עומד בסטנדרטים הנדרשים, דבר שעלול לפגוע ביזם בסופו של דבר, עקב יצירת 

 עיכובים בטיפול בבקשתו.

 
 קנדה

-באמצעות פאנל מומחים, מוגדר כי על המומחים להיות בלתי יתכאשר הסקירה הסביבתית נעש

 בתחום ההשפעה הסביבתית הנבחנת.  תלויים וכן בעלי ידע מקצועי

 
 הולנד

עורך התסקיר אינו נדרש בהכשרה מיוחדת אולם הוא מחויב בציון ניסיונו הרלוונטי והכשרתו 

 במסגרת אחד מסעיפי ההקדמה של התסקיר המוגש. 
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 שקיפות, בהירות ושיתוף ציבור  14א.
 

בשלב גיבוש ההנחיות, והן בשלב  ברוב המדינות מצאנו כי נערך שיתוף ציבור מובנה בתהליך, הן

 השלמת התסקיר: 

 
 אנגליה 

  טעונה הכנת תסקיר במסגרת הליך ה מסיימתהחלטת מוסד התכנון האם תכניתscreening ,

מתפרסמת לציבור ופתוחה להערותיו. זאת לאחר שמוסד התכנון התייעץ עם מספר גופים 

טבע, המשרד להגנת הסביבה, להיוועץ: הרשות המקומית, גופי שמירת ה מחייבעימם הוא 

 וגופים נוספים המנויים בחוק כגופי ייעוץ. 

  ההנחיות שמכין מוסד התכנון לתכנית הטעונה תסקיר מתפרסמות, גם במקרה זה, לאחר

 היזם, לגבי תוכן ההנחיות.  בינםשמוסד התכנון התייעץ עם שורת גורמים, 

 הן בשלב הורהתסקיר וכל התוספות הנדרשות אליו פתוחים לעיון הציב ,scoping אחר והן ל

 הגשתו של התסקיר.

 ( חובה  לכלול סיכום מילולי קריאnon-technical summary בשפה המובנת להדיוטות ,)

)לרבות הציבור(, הכולל ציון מפורש של הממצאים העיקריים. כמו כן יש לכלול מידע שיאפר 

 של התסקיר והבסיס למסקנות. לציבור המעוניין להעמיק בנושא לעיין גם במקורות המידע 

  על מגיש התכנית להכין מספר עותקים "סביר", שיהיו נגישים לציבור, בחינם או בתשלום

 המכסה את עלות ההפקה. העיון במסמכים אינו כרוך בתשלום. 

  הודעה בעניין הגשת התכנית והתצהיר, האפשרויות לעיין בו ופרק הזמן להגשת התייחסויות

ידי רשות התכנון. -במודעה בעיתון ובאינטרנט על יום(, מתפרסמים 21אליו )לכל הפחות 

במידה שהתסקיר הוגש בנפרד מהתכנית, חובת הפרסום חלה על מגיש התכנית. חובה זו חלה 

גם במקרה שהועדה קבעה שהתצהיר אינו מכיל מידע שחשוב לשם קבלת ההחלטה ולדרוש 

 ממגיש התכנית להגיש לה מידע נוסף. 

 כים פורסמו לציבור במסגרת אתר הפרסומים הממשלתי במהלך השנה רבים מהמסמ

( וזמינים הן להורדה בחינם והן לרכישה בפורמט עלון מודפס תמורת תשלום. 2010האחרונה )

 בברייל או שמע.  –ניתן אף לרכוש את העלון בפורמט הנגיש לבעלי מוגבלויות 

 
 אוסטרליה 

  הצורך בהכנת תסקיר מוצגת לעיון הציבור תכנית שהוגשה לשר לשם קבלת החלטה בדבר

 20ימים, ללא אפשרות הארכה. השר מחויב להשיב למגיש התכנית תוך  10ולהערותיו למשך 

הימים של החשיפה לציבור כלולים בתוכם(. החריג לפרסום הוא חומר שהשר מכריע  10יום )

 לגביו כי הוא בגדר סוד מסחרי. 

 טיוטת ההנחיות  –יעת ההנחיות להכנת התסקיר נערכת התייעצות עם הציבור בשלב קב

 לתסקיר מתפרסמת לציבור, והוא רשאי להגיב תוך זמן קצוב. 

  ימי עבודה  20מגיש התכנית מחויב לפרסם את טיוטת התסקיר להערות הציבור לפרק זמן של

לפחות. לאחר מכן על מגיש התכנית להגיש לשר את התסקיר הסופי, לאחר ששילב בו את 

 ציבור. הערות ה
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  שקיפות ושיתוף ציבור נעשים הן ברמה הלאומית והן גם ברמה המחוזית. במחוז מערב

אוסטרליה מתפרסמות באתר המשרד להגנת הסביבה רשימת כל התכניות הפתוחות בזמן 

נתון לעיון הציבור וכן קישור לטופס אלקטרוני המאפשר להגיש הערות והתייחסויות. במידת 

תי שהוגש נגיש לציבור באתר. באתר מופיעות גם ההערכות האפשר, גם המסמך הסביב

 לשר על תכניות. גם בשלב זה רשאי הציבור להגיש התנגדות. EPAוההמלצות של ה

 
 הולנד

  החוק מחייב לבצע הליךScoping  מסודר עבור כל תכנית, במסגרתו מכינים הנחיות

 ספציפיות לפי פרויקט. הליך זה כולל שיתוף ציבור. 

 יר שיתוף ציבור גם בשלב הערכת התסקיר. לציבור שמורה הזכות להביע דעה בנוגע החוק מגד

 לשלמותו של התסקיר, והאם הוא כולל מספיק מידע רלוונטי לצורך קבלת ההחלטה.  

  הנציבות הקיימת בהולנד )ראו להלן(, משמשת בין היתר גם  כמוקד מידע בכל הנוגע לתסקירי

 תיים אסטרטגיים לציבור ולבעלי עניין . השפעה על הסביבה ותסקירים סביב

 
 ארה"ב 

  בניסוח התסקיר יש להשתמש בשפה פשוטה ומובנת, על מנת שיהיה בהיר למקבלי ההחלטות

עמודים, וכאשר מדובר  150ברוב המקרים עד  –ולציבור הרחב. כמו כן קיימת הגבלת מקום 

סקיר בהשפעות הרלוונטיות עמודים. הנחיה זו נועדה לשם מיקוד הת 300בפרויקט גדול עד 

 מנת להנגיש אותו למקבלי ההחלטות ולציבור.-ועל

  ,לאחר שנקבעות ההנחיות לעריכת התסקיר, מתפרסמת הודעה לציבור על הכנת תסקיר

באמצעות רישום אצל הרשם הפדרלי, פרסומים בתקשורת ומכתבים לאזרחים וקבוצות בעלי 

 והצעותיהם. עניין, והללו מוזמנים  לשלוח את הערותיהם 

  לאחר קבלת טיוטת התסקיר, הוא מתפרסמת ונפתחת נפתח לשימוע ציבורי ולקבלת

התייחסויות בכתב. על הטיוטה לכלול, במידת האפשר, התייחסות רצינית למגוון העמדות 

 ידי הגורמים השונים, כולל הציבור. -שהובעו על

  הרלוונטית, שרשאי לבקש הציבור רשאי לקבול על המסמך הסופי למנהל הרשות הממשלתית

 מהרשות לשנות את המסמך או לדחות את הבקשה, תוך נימוק החלטתו.  

  לאחר פרסום ההחלטה הסופית על התכנית, רשאי הציבור לערער על מספיקותו של תצהיר

(EIS  .לבית המשפט הפדרלי, שיכול להחליט על הקפאת או דחיית הפרויקט ) מדובר בערעור

סקיר בתנאים/בקריטריונים שנקבעו ו/או האם התסקיר נתן מידע על עצם עמידתו של הת

 מספק לצורך קבלת החלטה על התכנית.

 
 יורק  -ניו

 .הציבור מעורב כמעט בכל שלבי התהליך 

  ימי עבודה מיום ההחלטה על הכנת  15טיוטת ההנחיות לתצהיר מתפרסמת לציבור תוך

 30-45ציבורי, שמתקיים בסביבות תצהיר. טיוטת ההנחיות נפתחת להערות הציבור במפגש 

ימים לאחר המפגש הציבורי. בנוסח  10לאחר פרסום הטיוטה. הערות בכתב מתקבלות עד 

 הסופי של התסקיר מוטמעות הערות שהתקבלו מן הציבור. 
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  לאחר שטיוטת התצהיר נבדקת על ידי הרשות, מתפרסמת הודעה בדבר השלמתה בהתאם

. בהודעה מפורסם גם המועד להגשת הערות הציבור (Notice of Completionלהנחיות )

וגופים מוסדיים. הרשות אף מבצעת שימוע ציבורי לגבי הטיוטה. במידה שנערך שימוע ציבורי 

לגבי התכנית בהקשר אחר, אפשר לשלב את הדברים בשימוע אחד. הערות בכתב מתקבלות 

, בין היתר, את סיכום ימים לאחר השימוע  הציבורי. התצהיר הסופי צריך לכלול 10עד 

 ההערות שהתקבלו מהציבור.  

 
 קנדה 

על פי המידע באתר הסוכנות הקנדית להערכה סביבתית, ישנה חשיבות רבה מאוד לשיתוף 

של התושבים  ןוהניסיוהציבור בתכנון ובקביעת מדיניות, ובפרט בתחום הסביבתי. הידע 

האפשרית של התכנית. בקנדה יש המקומיים נתפסים כבעלי חשיבות ותרומה להבנת ההשפעה 

אפשרויות מגוונות לציבור להשתתף בהליכי הסקירה הסביבתית, רובן מעוגנות כחלק הכרחי 

 בתהליך: 

 העברת הערות על התסקיר בשלבים השונים 

  .השתתפות בפגישות או בשימועים ציבוריים המהווים חלק מהתהליך 

 ון הציבור בכל זמן נתון. אתר הסוכנות מפרסם רשימה של תכניות הפתוחות לעי 

  ביידוע הציבור וטיוטת התסקיר נפתחת להערותיו. הסוכנות  מחייבתהכנת תסקיר סטנדרטי

לתסקירים סביבתיים צריכה לקחת בחשבון את הערות הציבור בהחלטה האם לאשר את 

 התסקיר הסופי. 

  תסקירים מעמיקיםcomprehensive studiesבור כבר : תסקירים אלו נפתחים לעיון הצי

בשלביהם המוקדמים, ואף יש אפשרות לקבוצות, ארגונים ופרטיים להגיש בקשה למימון, 

שתאפשר לאותם גורמים לקחת חלק בהליך. השר מחויב להתחשב בהערות הציבור במסגרת 

 קבלת ההחלטה על אישור התסקיר. 

  בסקירה מסוגmediationורך כל , המבוסס על הליך של גישור, מיידעים את הציבור לא

 התהליך. גם במקרה זה, ציבור בעלי עניין רשאי לבקש מימון כדי לקחת חלק בתהליך. 

  ,בסוג הסקירה הרביעי review panel יש אפשרות לציבור ולבעלי עניין להשמיע את

עמדותיהם באופן פתוח, ולהציג עדויות, ממצאים והמלצות. פאנל זה מהווה גם במה להצגת 

המסכם של התהליך יש חובה להתייחס להערות הציבור. הציבור גם  הפרויקט לציבור. בדו"ח

 בו נקבע מהם הנושאים שיידונו במסגרת ההליך.   ,scopingיכול לקחת חלק בשלב ה

 
 גרמניה

  ,בפרסום. מחייבתההחלטה האם להכין תסקיר לתכניות בהן יש שיקול דעת לרשות 

  הממצאים. לאחר הכנת התסקיר נערך שימוע ציבורי, ובו מוצגים 

  ,לאחר קבלת החלטה, יש לפרסמה לציבור באמצעות "תזכיר" הכולל את תיאור ההחלטה

הנימוקים לקבלתה, ואמצעי המיטיגציה שננקטו. במקרה של תסקיר אסטרטגי, יש לציין 

 באיזה אופן נלקחו בחשבון הערות הציבור.  
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 דרום אפריקה 

אחת המדינות המתקדמות באפריקה בכל שיתוף הציבור מעוגן בחקיקה. דרום אפריקה היא 

הנוגע להליכי שיתוף הציבור שאומצו בה, לרבות מגוון הכלים לשיתוף ציבור המונהגים בה. החוק 

הכולל הן רשויות והן גורמים בציבור  –( Interested and Affected Partiesמגדיר "בעלי עניין" )

 לקחת חלק בתהליך. םהמעונייני

ת בדבר שיתוף הציבור, שנועדו להבטיח את היידוע וההשתתפות של כמה קיימות הנחיות מחייבו

שיותר בעלי עניין בשלבים השונים של הדיון בתכניות החייבות בתסקירים סביבתיים. קיימות 

הנחיות מפורטות המתייחסות לאופן יידוע הציבור )אילו מודעות, בכמה אמצעי תקשורת ובאיזה 

ש לכלול במודעה וכו'(, לאופן ניהול הרישום של בעלי העניין, סוג של אמצעי תקשורת, המידע שי

  לאופן איסוף ההערות וההתייחסויות של בעלי העניין ועוד.

התקנות מבטיחות את גישתו של הציבור וזכותו להגיב כמעט לכל המידע הקיים בכל הנוגע 

נים, לדו"חות לדו"חות הסביבתיים הבסיסיים בשלביהם השו –לתכנית ולמסמכים הנוגעים בה 

ולטיוטת תכנית הניהול הסביבתי.   scopingהסביבתיים המלאים בשלביהם השונים, לדו"חות ה

  חשוב: כל התייחסות שהוגשה בכתב נרשמת ומוגשת לרשות המוסמכת יחד עם הדו"חות השונים.

 
OECD 

גבי עידוד השתתפות הציבור בתהליכי קבלת החלטות לבדבר פורסמה הצהרה  1979 עוד בשנת 

, 1998המלצה נוספת של הארגון, משנת  2תכניות ופרויקטים בעלי השלכות סביבתיות צפויות.

 3. שיפור איכותו וכמותו של המידע הסביבתי שבידי הרשויות והנגשתו לציבורעוסקת ביעד של 

 
 האיחוד האירופי 

 ת: לפי הוראות הדירקטיבה האירופית, על הליך הכנת התסקיר לכלול שיתוף ציבור בע

 :באופן כללי ללא התייחסות ללוחות זמנים,מתן אפשרות פרסום התצהיר הסביבתי , 

 .לרשויות ולציבור להגיב הן על התכנית והן על התצהיר

 על הגוף המחליט לקחת בחשבון את המידע המוצג בתצהיר : על התכנית קבלת ההחלטה

ליידע את הציבור  ידי הציבור והרשויות. יש-הסביבתי, לרבות ההתייחסויות אליו על

 .ובנימוקים העיקריים העומדים בבסיסהבהחלטה שהתקבלה 

 

 

                                                 
2

 Declaration on Anticipatory Environmental Policies, 8 May 1979 - C(79)121/ANN 
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=67&InstrumentPID=64&Lang=en&Book= 

3
 Recommendation of the Council on Environmental Information, 3 April 1998 - C(98)67/FINAL 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=45&InstrumentPID=42&Lang=en&Book= 
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 פדרליים/אחרים  לטיפול בתסקיריםגופים  15א.
 

 נציבות לנושא תסקירי השפעה על הסביבה  -הולנד 

 Netherlands –בהולנד פועלת רשות )או נציבות( מיוחדת לנושא תסקירי ההשפעה על הסביבה 

Commission for Environment. .תפקידה של הנציבות  הנציבות היא גוף עצמאי ובלתי תלוי

הוא להבטיח את איכותו של המידע הנכלל במסגרת תסקירי ההשפעה על הסביבה. היא אינה 

מביעה עמדה על החלופה העדיפה. הנציבות מייעצת )באופן וולונטרי( בשלב הכנת ההנחיות בנוגע 

ום התסקיר, הנציבות מבקרת את איכות המידע הכלול בו לתוכן הרצוי של התסקיר. לאחר פרס

ובודקת האם כל המידע הרלוונטי נכלל בו. כמו כן, הנציבות משמשת כמוקד מידע בכל הנוגע 

לתסקירי השפעה על הסביבה ותסקירים סביבתיים אסטרטגיים לציבור ולבעלי עניין. לבקשת 

ויקטים שלא מחויבים בתסקיר ולתת ייעוץ הרשויות, הנציבות יכולה לייעץ באופן וולונטרי בפר

בפרויקטים מורכבים. הנציבות מייעצת גם בכל הנוגע לתכניות מחוץ לשטחי המדינה. בנציבות 

רשויות ממשלתיות, מכוני מחקר,  -מומחים, העובדים במקומות שונים  600פועלים 

רויקט מוקם צוות אוניברסיטאות ואף חברות פרטיות. הם נשכרים על בסיס פרויקטים, ובכל פ

(, Lump sumידי הממשלה בתקציב מרוכז )-מומחים. הנציבות ממומנת באופן קבוע על 3-6של 

 כלומר ללא חלוקה תקציבית אפריורית. 

 
 Canadian Environmental Assessmentסוכנות קנדית פדרלית להערכה סביבתית   -קנדה 

Agency 

פדרלי שאחראי על תיאום ותמיכה בכל הנוגע  הסוכנות הקנדית לתסקירים סביבתיים היא גוף

קיימא. הסוכנות הוקמה -להכנת תסקירים סביבתיים לצורך קבלת החלטות, למען פיתוח בר

מנת להכין את הקרקע לכניסתו לתוקף של החוק. הסוכנות פועלת תחת השר -, על1994בשנת 

תסקירי ההשפעה על להגנת הסביבה. היא אחראית לביצוע / אכיפה של החוק הקנדי לעניין 

הסביבה. הסוכנות גם עוסקת בקידום המחקר ופיתוח המתודולוגיה של עריכת תסקירים 

ומספקת מימון למחקרים. הסוכנות מספקת הכשרה והנחייה לעריכת תסקירים לגורמים השונים 

 המעורבים בתהליך. הסוכנות מספקת סיוע וייעוץ לרשויות בשלבים שונים של הליך התסקיר.

( ככלי Strategic Environmental Assessment) SEA-ות גם פועלת לעידוד השימוש בהסוכנ

קיימא. הסוכנות פועלת לעידוד שיתוף הציבור בקבלת החלטות, -חשוב בקידום מדיניות בת

ובפרט בנושאים סביבתיים או בכל הנוגע להיבטים סביבתיים, על בסיס התפיסה כי "הסביבה 

ליצה לבצע את הסקירה הסביבתית בשלב מוקדם ככל הניתן של נוגעת לכולם". הסוכנות ממ

 קידום התכנית / הפרויקט. 

בנוסף למשרד הארצי, לסוכנות יש גם ששה משרדים אזוריים. הסוכנות עובדת בשיתוף פעולה עם 

משרדים ורשויות פדרליות, אזוריות ומקומיות, עם ארגונים סביבתיים וקבוצות "ילידיות" 

  קבוצות אחרות.)אבוריג'נים(, ו

בנוסף לסוכנות התסקירים, יש סוכנויות ורשויות אחרות האמונות על ביצוע והערכה של 

 תסקירים ברמה הארצית, לדוגמא סוכנות הפארקים הקנדית, סוכנות החקלאות הקנדית וכו'. 

בכל שנה מעריכה הממשלה הפדרלית )באמצעות הסוכנות( אלפי פרויקטים, החל מיוזמות 

מידה גדול. הסוכנות מפרסמת נתונים מלאים לגבי התסקירים -פיתוח בקנהמקומיות ל
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ידה בכל שנה, לרבות נתונים סטטיסטיים אגרגטיביים בדבר כמות וסוג -שבוצעו/נערכו על

  התסקירים שבוצעו.

השינוי העיקרי בחוק נוגע  .2010שינויים בחוק בוצעו במהלך העשור האחרון ונכנסו לתוקף ב

ל ביצוע החוק והערכת התסקירים, ולמעשה העביר את כמעט כל הסמכויות לגורם האחראי ע

  בנושא זה לסוכנות , המדווחת לשר ומעבירה את תוצאות התסקירים לעיונו ואישורו.

 
 דרום אפריקה 

מספק ייעוץ ותמיכה לגורמים ממשלתיים ופרטיים בכל  SEIEAארגון ללא כוונות רווח בשם 

על הסביבה ברחבי אפריקה הדרומית. הארגון שואף לקדם שימוש  הנוגע לביצוע תסקירי השפעה

בתסקירים סביבתיים כחלק אינטגרלי בהליך התכנון ושימוש יותר אפקטיבי בתוצאותיהם של 

 תסקירים קיימים. 
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 : סקירה על פי מדינות בחלק 
 

 : שנכללו בסקירה המדינות והגופים

 האיחוד האירופי  1ב.

 OECD 2ב.

 האוסטרלי 3ב.

 אנגליה  4ב.

 ה"ב אר 5ב.

 ניו יורק       

 הולנד  6ב.

 גרמניה  7ב.

 דרום אפריקה  8ב.

 קנדה  9ב.
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 האיחוד האירופי 1ב.
 

 הבהרה
פרק זה מתייחס לחקיקה האירופית המחייבת את המדינות בשילוב תסקירי השפעה על הסביבה 

בקבלת החלטות באיחוד בחקיקה שלהן. הוא אינו מתייחס לשילוב תסקירי השפעה על הסביבה 

 עצמו.

 
 מידע כללי

נכנסה לתוקף הדירקטיבה האירופית הראשונה שעסקה בתסקירי הגנה על הסביבה  1988שנת ב

(Council Directive 85/337/EEC.)4  

, EC Directive 97/11/EC (EIA Directive)נכנסה לתוקף דירקטיבה אירופית חדשה  1999ב

הרחבת סוגי הפיתוח שהדירקטיבה חלה עליו ומספר שינויים המהווה תיקון לקודמת, שעיקרה 

מטרתו העיקרית של התיקון  קטנים אך משמעותיים הנוגעים להליכי הכנת התסקירים עצמם.

להשפעות סביבתיות משמעותיות של תתייחס להבטיח כי הרשות המאשרת את התכנית הייתה 

ל המידע להיות נגיש הן למקבלי לפי הדירקטיבה, ע. בעת קבלת ההחלטה על אישורההתכנית 

 .ההחלטות והן לציבור

תורמת לשיפור התכניות ולהגנה על הסביבה אלא גם סביבתי נתפסת לא רק כהכנת תסקיר 

כמועילה ליזמים: הליך זה מאפשר ליזם לזהות בעיות אפשרויות כבר בשלב הכנת התכנית ולעודד 

להתאים את התכנית במידה רבה יותר ם אותו לבחון חלופות תכנוניות אחרות. הוא מאפשר ליז

ידי הרשות -ותאושר עלומגדיל את הסיכויים שהתכנית תקבל את תמיכת הציבור לצרכי הסביבה 

 המוסמכת. 

תכניות הכנת תסקיר בקיימות דירקטיבות אחרות המחייבות לבד הדירקטיבה העיקרית, 

 תחומים ספציפיים: העוסקות ב

 ול דירקטיבה בנושא הגנה על בתי גידHabitats Directive (92/43/EEC) 

  דירקטיבה בנושא הגנה על ציפוריםWild Birds Directive(79/409/EEC) 

 דירקטיבה לעניין מניעת זיהוםIntegrated Pollution Prevention and Control 

Directive (96/61/EC)  

   דירקטיבה למניעת תאונות ואסונותControl of Major Accident Hazards Directive 

(96/82/EC). 

 

 תסקירים סוגי

 הדירקטיבות מבחינות בין שני סוגים של תסקירים סביבתיים:

( עבור פרויקטים Environmental Impact Assessmentתסקירי השפעה על הסביבה ) .1

 ספציפיים.

(: מתבצע Strategic Environmental Assessment – SEAתסקיר סביבתי אסטרטגי ) .2

 (.2004דיניות רחבות היקף, ללא תלות בהגשת תכנית ספציפית )עבור החלטות מ

                                                 
4

 Circular 02/99: Environmental Impact Assessment, Published by the Office for the Deputy Prime 

Minister, Queens Printer and Controller of Her Majesty's Stationery Office. March 1999. 
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 ?עבור אלו תכניות מכינים תסקיר השפעה על הסביבה
הדירקטיבה האירופית אינה מתייחסת אך ורק לתכניות תכנון ובנייה אלא לפרויקטים ומדיניות 

  בכלל.

 בין שני סוגי תכניות: מבחינות הדירקטיבות 

 של הדירקטיבה(;  1בהגשת תסקיר )מפורטות בנספח א. תכניות החייבות תמיד 

ב. תכניות המחויבות בתסקיר רק כאשר יש סבירות שתהיה להן השפעה משמעותית על הסביבה 

   5של הדירקטיבה(. 2)מפורטות בנספח 

 

 :תכניות המחויבות בתסקיררשימת ה

  טון  500-ממתקנים לייצור נפט ופחם, תשתיות לגזיפיקציה וליקוויפיקציה של למעלה

 ליום.

 מגה ואט אנרגיה  300תחנות כוח תרמיות, וכל התקן בעירה אחר, הפולט למעלה מ

 תרמית ליום, וכן תחנות כוח גרעיניות וכל מתקן גרעיני, לרבות פירוקם של מתקנים אלה. 

  .'מפעלים להיתוך ברזל ופלדה וכד 

 טון  20,000צמנט, המפיקים למעלה מ-ים להפקה וטיפול באסבסט ואסבסטנמתק

טון בשנה מוצרים  50,000מוצרים מוגמרים בשנה לצורך חומרי חיכוך, או למעלה מ

 טון אסבסט בשנה.  200מוגמרים סך הכל, והעושים שימוש ביותר מ

  מתקנים להפקת תוצרת כימית )אורגנית ואנאורגנית(, כאשר קיימות במתקן מספר

על בסיס פוספטים, חנקן, ועוד.  יחידות הקשורות אחת בשנייה, לרבות לשם הפקת זבלים

מוצרים לשמירה על צמחים וחומרי הדברה, לשם הפקת חומרים פרמצבטיים המופקים 

 בעזרת תהליכים כימיים או ביולוגיים, וכן לשם הפקת חומרי נפץ.

 טווח, תשתיות תעופה בעלות -תשתיות תחבורה: תשתיות של תחבורה מסילתית ארוכת

ומעלה, תשתיות של כבישים מהירים, הקמת כבישים מטרים  2100מסלולים באורך 

חדשים בעלי ארבעה נתיבים או יותר, הרחבת כבישים קיימים לכדי ארבעה נתיבים או 

 ק"מ או יותר.  10לאורך של  ,יותר

 טון. נמלים  1350-תעלות מים יבשתיות ונמלים, בהם עוברים כלי שיט השוקלים יותר מ

 סחורה.  המשמשים למסחר, פריקה וטעינה של

  מתקנים לטיפול בפסולת באמצעות שריפה או טיפול כימי, ואתרים לטיפול בפסולת

 טון פסולת ליום. 100מסוכנת. מתקנים לטיפול בפסולת רגילה, המטפלים בלמעלה מ

  הפרעה לזרימה עילית של מים )לדוגמא באמצעות סכר( במקרים בהם כמות המים

  מליון מטר מעוקב. 10צרים עולה על עהנ

  מליון קוב לשנה או במקרים בהם  100תשתיות להובלת מים בין נהרות, בכמות העולה על

על  מליון קוב לשנה והכמות המועברת עולה 2000הממוצע הרב שנתי עומד על למעלה מ

 מהזרימה. סעיף זה אינו חל על צינורות להובלת מי שתייה.  5%

 איש. 150,000די י-מתקנים לטיפול בשפכים, המטפלים בכמות המופקת על 

                                                 
5

 שם 
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  אלף  500טון ליום של נפט ו 500הפקה של גז ונפט לצורך מסחר, כאשר הכמות עולה על

 קוב ליום של גז. 

  מליון קוב  10סכרים ואמצעים להגבלת זרימת מים, כאשר חוסמים מעבר של לפחות

 מים. 

 רכם מילימטר ואו 800צינורות להעברת גז, נפט או תרכובות כימיות שקוטרם למעלה מ

 ק"מ.  40למעלה מ

  60,000תשתיות לגידול בעלי חיים, לפי כמויות, לפי סוג בעל החיים )לדוגמא מעל 

 .(מקומות לחזירים וכו' 3,000מקומות לתרנגולות, מעל 

  מפעלי תעשייה המשמשים להפקת תוצרת מעץ או חומרים סיביים דומים, להפקת נייר

 טון ביום. 200בנפח העולה על 

 הקטר.  25ת בהם פני השטח העיליים של האתר משתרעים על למעלה ממחצבות ומכרו 

  ק"מ. 15, ואורכן עולה על קילוואט 220הקמת תשתיות חשמל עיליות שכוחן עולה על 

  200מתקנים לאחסון נפט, תוצרים כימיים ותוצרים פטרוכימיים, שקיבולתם עולה על 

 אלף טון.

 
 :לצורך בהכנת תסקיר תכניות עבורן ניתן שיקול דעת באשררשימת ה

  וביוב, גידול  השקיהחקלאות: הקמת מבנים כפריים, הקמת תשתיות מים לחקלאות כמו

 בעלי חיים ועוד.

 .תעשייה: מכרים ומחצבות, קידוחי עומק, מתקנים לכריית פחם, נפט, גז ועוד 

  חשמל: מתקנים לייצור חשמל, אדים ומים חמים, מתקנים להעברת גז, אדים, מים

 .קרקעיים לאכסון גז ועוד-ווי חשמל עיליים, מתקנים תתחמים, ק

  ייצור מכוניות ומטוסים, ייצור כלים לעבודות וכו'ברזל, פלדה  -תעשיות: ייצור מתכות ,

ברשימת  יםינהמצובתחום המסילתי, ייצור וטיפול באסבסט בשיעורים הנמוכים מאלה 

זכוכית, ייצור בלוקים התכניות החייבות בתסקיר, ייצור מוצרים קרמיים, ייצור 

 .  ומדרכות, ייצור פורצלן

  ברשימת התכניות החייבות במפורש שלא הוזכרו אחרים )לחומרים מפעלים כימיים

 (.בתסקירים

  תעשיית המזון: ייצור שמן, אריזת מוצרי מזון, ייצור מוצרי חלב, ייצור בירה ומוצרים

 וכר ועוד.דומים, ייצור סירופים, משחטות, ייצור עמילן, ייצור ס

 תעשיות הטקסטיל, העור והנייר. 

 תעשיות הגומי. 

  פרויקטים של פיתוח תשתיות ברמה המקומית ובהיקפים הנמוכים מאלה המנויים

ברשימת התכניות החייבות בתסקיר, במגוון תחומים, כולל תחבורה, הקמת מרכזי קניות 

 וחניונים, וכו'. 

 ים ברשימת התכניות החייבות מתקני פנאי בהיקפים הנמוכים מאלה מאלה המנוי

 .בתסקיר
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 ?םמה –האם עריכת התסקיר נעשית בשלבים, ואם כן 

   6במקרה של תכניות המחויבות בתסקיר, קובעת הדירקטיבה הליך בן שלושה שלבים עיקריים:

 ( הכנת תצהיר סביבתיEnvironmental Statement – ES:) ( על מגיש התכניתthe 

developer )מידע מפורט בנוגע להשפעות הסביבתיות העיקריות  מסמך ובו להגיש

מנת לסייע בשלב זה, מחויבות הרשויות להעמיד לרשות היזם כל מידע -הצפויות. על

הנחיות בדבר המידע מהרשות המוסמכת סביבתי רלוונטי שברשותן. היזם יכול לבקש 

 שכדאי לכלול במסמך זה. 

 :ציבור להגיב הן על התכנית והן על מתן אפשרות לרשויות ול פרסום התצהיר הסביבתי

 התצהיר. 

  :על הגוף המחליט לקחת בחשבון את המידע המוצג בתצהיר הסביבתי, קבלת ההחלטה

ידי הציבור והרשויות. יש ליידע את הציבור בהחלטה -לרבות ההתייחסויות אליו על

 .ובנימוקים העיקריים העומדים בבסיסהשהתקבלה 

 
 

                                                 
6

 Circular 02/99: Environmental Impact Assessment, Published by the Office for the Deputy Prime 

Minister, Queens Printer and Controller of Her Majesty's Stationery Office. March 1999. 
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 OECD 2ב.
 

 רקע

מדינות.  33בפריז. כיום חברות בו  1961רגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, הוקם ב, הא OECD-ה

מליון יורו,  328. תקציב הארגון עומד על כשנהישראל היא המדינה האחרונה שהצטרפה, לפני 

. הארגון שואף לקרב בין ממשלותיהן של מדינות המחויבות 2500ומספר העובדים עומד על 

 לדמוקרטיה וכלכלת שוק.

ובסעיף בין היתר, מוזכרת בהקדמה המחויבות לנושאי סביבה וקיימות היא עקרון חשוב בארגון. 

מחויבות המדינות לפיתוח בר קיימא, ולשיפור מצבם הכלכלי ורווחתם  ת הארגוןאמנהראשון ל

 7של אזרחי המדינות.

, בהתאם פי מפת דרכים המותאמת לכל מדינה-תן של מדינות לארגון מתנהל עלופתהליך הצטר

מנת -למידה השונה בה כל מדינה צריכה לבצע התאמות בחקיקה ובהסדרים המקומיים שלה על

מלבד תחומים כלכליים במהותם, הארגון פיתח עם השנים מדיניות  8לעמוד בדרישות הארגון.

בתחומים נוספים. תחומים אלה מוצאים ביטוי גם בדרישות הארגון כלפי מדינות המבקשות 

לתחום ישירות  יםמשתייכ 71( שפיתח ופרסם הארגון, Instruments"כלים" ) 246 להצטרף. מתוך

  9בנושאים קרובים )אנרגיה, פיתוח כלכלי, אנרגיה גרעינית ועוד(. יםהסביבתי, וחלק מהשאר עוסק

הפכה מ"ועדת הסביבה" ל"ועדה למדיניות אשר לארגון ועדה העוסקת בנושאים סביבתיים, 

-קיים הארגון מפגש של נציגי המדינות החברות בנושא פיתוח ברסביבתית". אחת לשנה מ

 10קיימא.

 

 סביבתיות של הארגוןהמדיניות ה

בדבר מדיניותו הסביבתית. בין היתר מתייחסת ההצהרה הצהרה פרסם הארגון  1974בשנת 

בסעיף זה נאמר כי "לשם מניעת המשך  11בהצהרה(. 9לנושא תסקירי השפעה על הסביבה )סעיף 

ות במצב הסביבה, יש לאמץ תסקירי השפעה על הסביבה מקדימים של פעולות דרדריה

משמעותיות, ציבוריות ופרטיות, כמרכיב הכרחי של מדיניות, ברמה הלאומית, האזורית 

והמקומית."  כמו כן, נאמר כי על תכנון סביבתי מקיף, לרבות בכל הנוגע לשימושי קרקע, להוות 

 (.8)סעיף  מרכיב חשוב  במדיניות הממשלתית

 

פורסמה הצהרה נוספת, ובה בין היתר הצהרה על מחויבותן של המדינות לפעול  1979בשנת 

המוקדמים של תהליכי קבלת החלטות בכל הנוגע  םלשילוב שיקולים סביבתיים בשלביה

                                                 
7

 OECD, OECD Convention,  

http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_201185_1915847_1_1_1_1,00.html 
8

 OECD Council, A general Procedure for Future Accessions, Adopted May 2007,  

http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=C(2007)31/Final&doclanguage=en 
9

 Decisions, Recommendations and other Instruments of the Organization for Economic Co-Operation 

and Development 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ListBySubjectView.aspx 
10

 OECD, Sustainable Development 

http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37425_1_1_1_1_37425,00.html 
11

 Declaration on Environmental Policy, 14 November 1974 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=66&Instrument

PID=63&Lang=en&Book= 
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כמו  12להחלטות בעלות השפעות ניכרות צפויות על הסביבה, בכל המגזרים החברתיים והכלכליים.

ההצהרה מחויבות לעידוד השתתפות הציבור בתהליכי קבלת החלטות לגבי תכניות כן, כוללת 

 ופרויקטים בעלי השלכות סביבתיות צפויות. 

חיזקה שוב את מחויבותן של המדינות החברות לשילוב שיקולים  1985-הצהרה נוספת מ

מדיניות סביבתיים בשלבים המוקדמים של תהליכי קבלת החלטות )לרבות בכל הנוגע לפיתוח ול

כלכלית, חקלאות, אנרגיה ותחבורה(, ובפרט הדגישה את מחויבותן להרחבת השימוש בתסקירי 

הרחבת שיתוף הציבור בקבלת החלטות בכל  –עוד נכלל בהצהרה  13(.1השפעה על הסביבה )סעיף 

 (. 1הנוגע לתכניות ופרויקטים בעלי השלכות סביבתיות )סעיף 

 

הסביבתית של הארגון כלים שונים )דרישות והמלצות( במגוון על בסיס הצהרה זו, פיתחה הועדה 

תחומים סביבתיים. בין היתר, החליטה מועצת הארגון לדרוש מהמדינות החברות לעמוד 

 14בדרישות הבאות:

  התאמת מדיניות הטיפול הבטיחותי בחומרים כימיים לזו של הארגון, בין היתר על מנת

דם והסביבה הם ברמה דומה בכל המדינות להבטיח הכלים הננקטים לשם הגנה על הא

 החברות )עקרון(.

  להבטיח את צמצום הייצור של פסולת ופסולת מסוכנת בפרט, ואת זמינותם של מתקנים

 )עקרון(.  1989-לטיפול סביבתי הולם בפסולת, כל זאת בהתאם לאמנת בזל מ

 זר / מחזור להבטיח את צמצום הייצוא של כל סוגי הפסולת שאינה מיועדת לשימוש חו

 )עקרון(.

 .)לאפשר מסחר בפסולת למרות טיפול סביבתי הולם בתוך מדינות הארגון )עקרון 

  הטמעת עקרון "המזהם משלם", שימוש בכלים כלכליים כדי לעודד צמצום פגיעה

סביבתית; לאסוף מידע סביבתי; לצמצם ולנטר זיהום; לנהל את הטיפול בפסולת; אימוץ 

"good practices" נוגע לניהול סביבתי של ההוצאה הציבורית )המלצה(.בכל ה 

 .)אימוץ הסכמים ואמנות בינלאומיות בנושאים סביבתיים )המלצה 

 

ההערכה הסביבתית והיבטים של שיתוף ציבור קיימות הנחיות והמלצות ישירות בתחום  בנוסף

 בתהליכי תכנון בעלי השלכות סביבתיות:

 בתית של ההוצאה הציבורית בתחום נקיטת אמצעים להבטחת האפקטיביות הסבי

הסביבתי. בין היתר, ממליץ הארגון לעשות שימוש בכלים של דמוקרטיה השתתפותית, 

                                                 
12

 Declaration on Anticipatory Environmental Policies, 8 May 1979 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=67&Instrument

PID=64&Lang=en&Book= 
13

 Declaration on Environment: Resource for the Future, 20 June 1985 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=68&Instrument

PID=65&Lang=en&Book= 
14

 Council, Roadmap for the Accession of Israel to the OECD Convention, adopted November 2007. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=c(2007)102/final&doclan

guage=en 
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" בתחום זה )הארגון "Good Practicesהערכת סיכונים, ושימוש ברשימות מצאי של 

15(.רשימות מומלצותמציע 
 

 17ובתחום האנרגיה. 16הערכת השפעותיהן של תכניות בתחום החומרים הכימיים
 

 היקף )הכוללים התייחסות להיבטים של סביבה, -ביצוע הערכות ותסקירים רחבי

 .18תחבורהבריאות, חברה וכלכלה( בכל הנוגע לתכניות בתחום ה

 .19שיפור איכותו וכמותו של המידע הסביבתי שבידי הרשויות והנגשתו לציבור
 

 מנת לתרום -שיפור האינדיקטורים, המידע והידע המדעי בכל הנגוע למצב הסביבה, על

ליכולת ההערכה של מצב הסביבה, של פעולות בעלות השפעה על הסביבה, ושל מדיניות 

20סביבתית.
 

 סביבתי ושיפור המעקב אחר ביצוע מדיניות ותכניות הנוגעים  שיפור המעקב אחר תפקוד

  21 קיימא.-לסביבה ולפיתוח בר

  מועצת הארגון החלטה ראשונה קיבלה  1974ב :תסקירי השפעה על הסביבהביצוע

שהייתה בסיסית ביותר, וכללה המלצה למדינות החברות לפתח הליכים  ,בנושא

סביבתיות של פרויקטים מרכזיים, ציבוריים ומתודולוגיות לחיזוי ותיאור השלכותיהם ה

ופרטיים, בעלות השלכות משמעותיות צפויות על איכות הסביבה. מספר שנים לאחר מכן, 

, התקבלה החלטה נוספת בנושא זה, ובה המלצות מתקדמות ומפורטות יותר. 1979-ב

 22בהחלטה זו ממליץ הארגון למדינות החברות:

                                                 
15

 Recommendation of the Council on Good Practices for Public Environmental Expenditure 

Management, 8 June 2006 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=175&Instrume

ntPID=171&Lang=en&Book= 
16

 Recommendation of the Council establishing Guidelines in Respect of Procedure and Requirements 

for Anticipating the Effects of Chemicals on Man and in the Environment 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=18&Instrument

PID=16&Lang=en&Book= 
17

 Recommendation of the Council on the Reduction of Environmental Impacts from Energy Use in the 

Household and Commercial Sectors, 21 September 1977 

ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=19&Instrumenthttp://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/

PID=17&Lang=en&Book= 

Recommendation of the Council concerning the Reduction of Environmental Impacts from Energy 

Production and Use, 12 October 1976,  

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=16&Instrument

PID=14&Lang=en&Book= 
18

 Recommendation of the Council on Assessment and Decision-Making for Integrated Transport and 

Environment Policy, 21 April  

2004.http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=49&Instr

umentPID=46&Lang=en&Book= 
19

 Recommendation of the Council on Environmental Information, 3 April 1998 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=45&Instrument

PID=42&Lang=en&Book= 
20

 Recommendation of the Council on Reporting on the State of the Environment, 8 May 1979 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=24&Instrument

PID=22&Lang=en&Book= 
21

 Recommendation of the Council on Environmental Information, 3 April 1998 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=45&Instrument

PID=42&Lang=en&Book= 
22

 Recommendation of the Council on the Assessment of Projects with Significant Impact on the 

Environment, 8 May 1979 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=175&InstrumentPID=171&Lang=en&Book=
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=19&InstrumentPID=17&Lang=en&Book
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=19&InstrumentPID=17&Lang=en&Book
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o כנון, מדיניות וקבלת החלטות בנוגע לכל לשלב שיקולים סביבתיים בהליכי ת

פוטנציאל להשלכות סביבתיות ניכרות/משמעותיות,  םהתכניות והפרויקטים שיש לה

 גנונים של תסקירי השפעה על הסביבה. נבין היתר באמצעות שימוש במ

o  לקבוע נהלים בדבר הפעלתם של מנגנונים אלה )תסקירי השפעה על הסביבה( ולוחות

מנת להבטיח שקילתם של אמצעים לצמצום השפעות -על הזמנים להפעלתם,

סביבתיות, לשם שיפור איכות הסביבה ולשם מניעת עיכובים שלא לצורך בקידום 

 פרויקטים. 

o  לשלב חלופות במסגרת התסקיר, היכן שזה רלוונטי, על מנת לזהות את האפשרות

 הטובה ביותר מבחינה סביבתית. 

o ת ציבוריות וארגונים אחרים בעלי סמכויות או לאמץ מנגנונים להתייעצות עם רשויו

 תפקידים הרלוונטיים להערכה הסביבתית של פרויקטים.

o  ,אימוץ מנגנונים מעשיים ליידוע ושיתוף הציבור בתכניות ותהליכי קבלת החלטות

 ובפרט בעלי עניין שעלולים להיות מושפעים מההחלטות.

o מתסקיר ההשפעה על  להבטיח את קיומם של הכלים ליישום אמצעים שנגזרו

 הסביבה.

o  אימוץ מנגנוני הערכה סביבתית בכל הנוגע לתכניות ופרויקטים בעלי השפעות

 גבולות. -פוטנציאליות חוצות

 

סיוע לפיתוח במדינות הקשורות להערכה סביבתית בתחום נוספות המלצות כמו כן, קיימות 

השפעות של מדיניות על היבטים היבטים של תכנון מושכל והערכת אחרות. גם כאן מדגיש הארגון 

 .שונים, ובפרט איכות הסביבה

  הארגון ממליץ לממשלות של המדינות החברות לקחת בחשבון שיקולים סביבתיים

 23בתהליכים קבלת ההחלטות בכל הנוגע לפרויקטים של פיתוח. 

 ( "הארגון ממליץ להשתמש ב"רשימת מלאי סביבתיתEnvironmental Checklist for 

Makers-Level Decision-Possible Use by High.) 

  קירי השפעה על מדיניות של ביצוע תסהארגון ממליץ למדינות החברות לפעול לאימוץ

 (.development) פיתוחהסביבה בכל הנוגע ל

 הורה הארגון לועדת הסביבה שלו להכין הנחיות לאימוץ מדיניות של תסקירי  1985-ב

לזיהוי תכניות  המלצות בסיסיותחלטת הארגון מצוינות בה 24השפעה על הסביבה.

 ופרויקטים הדורשים הכנת תסקירים. 

                                                                                                                                            
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=26&Instrument

PID=24&Lang=en&Book= 
23

 Recommendation of the Council concerning an Environmental Checklist for Possible Use by High-

Level Decision-Makers in Bilateral and Multilateral Development Assistance Institutions,  22 February 

1989 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=137&Instrume

ntPID=133&Lang=en&Book= 
24

  Recommendation of the Council on Environmental Assessment of Development Assistance Projects 

and Programmes, 20 June 1985 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=137&InstrumentPID=133&Lang=en&Book=
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=137&InstrumentPID=133&Lang=en&Book=
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=137&InstrumentPID=133&Lang=en&Book=
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=136&InstrumentPID=132&Lang=en&Book=
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=136&InstrumentPID=132&Lang=en&Book=
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=135&InstrumentPID=131&Lang=en&Book=
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 של אדפטציה לשינויי אקלים בכל מה כי יפעל לשילוב היבטים  2006-הארגון הצהיר ב

. הצהרה זו מתייחסת למשבר Development Cooperationשנוגע לפרויקטים של 

האקלים כאתגר רציני ומשמעותי עבור העולם, ובין היתר להיבטים של הקשר בין כלכלה 

  25וסביבה )הקשר בין עוני כלכלי ועוני סביבתי(.

, העוסקת ביישום OECD-לת מנהלת מיוחדת של ה, פועDevelopment Assistance -בתחום ה

 OECD-מדיניות הארגון בתחום זה. בין היתר עוסקת המנהלת בקידום הטמעתה של מדיניות ה

בתחום זה בקרב המדינות החברות, באמצעות רשת העוסקת בשיתוף פעולה בנושאי סביבה 

תכנון סביבתי אסטרטגי הוקם צוות מיוחד של הרשת שעוסק ב 2004-ב 26(.Environmentופיתוח )

(Strategic Environmental Assessment.)27  הצוות עוסק בפיתוח הנחיות לביצועSEA  בתחום

( וכן בשיתוף ידע וכלים בתחום זה בין 2006-)הנחיות פורסמו ב Development Cooperation -ה

 המדינות החברות. 

 

ע למדינות במגוון תחומים בנוסף, הארגון פרסם "ניירות עבודה" שמטרתם לייעץ ולסיי

 –סביבתיים. אחד הניירות נוגע לשילוב היבטים עדכניים של סביבה במנגנוני ההערכה הסביבתית 

  28שילוב הערכת השפעתם של שינויי אקלים ואדפטציה במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה.

                                                                                                                                            
http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=135&Instrume

ntPID=131&Lang=en&Book= 
25

 Declaration on Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation, 4 April 2006 

http://webnet.oecd.org/oecdacts/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=139&Instrume

ntPID=135&Lang=en&Book= 
26

 Development Cooperation Directorate, Environment and Development 

http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34421_1_1_1_1_1,00.html 
27

 Strategic Environmental Assessment Network, OECD/DAC SEA Guidance 

http://www.seataskteam.net/guidance.php 
28

 http://dx.doi.org/10.1787/5km959r3jcmw-en 
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 אוסטרליה 3ב.
 

 הקדמה

וסטרליה יש מערכת תכנון ובנייה משלה. אוסטרליה היא מדינה פדרלית. לכל מחוז )או מדינה( בא

המערכת הארצית פועלת במקביל למערכות אלה ומשמשת במידה רבה יותר כמתווה מדיניות 

 . , ופחות כמוסד תכנון עליוןויוצרת אחידות

עם זאת, לשר הסביבה, המורשת והאומנות )להלן "השר"(, יש סמכויות חזקות. כל תכנית בעלת 

יבה המשפיעה על אחד משמונה תחומים המנויים בחוק חייבת לעבור השלכות אפשריות על הסב

את אישורו. עם זאת, כאשר לתכנית יש השפעות סביבתיות כלליות, שאינן משפיעות על אחד 

 בחוק, אין באפשרותו לעקוף את ההחלטה ברמת המחוז. במפורש התחומים המנויים 

 

רק אחד  ,ביבתיים הנלווים לתכניותבשיטה האוסטרלית, קיימים סוגים שונים של מסמכים ס

חשוב לשים לב לכך שמנגנון ההערכה הסביבתית חל  29מהם הוא תסקיר השפעה על הסביבה.

באוסטרליה לא רק על תכניות אלא גם על פרויקטים ופעולות. השם הכללי של מסמכים אלה הוא 

 (. Environmental Assessment"הערכות סביבתיות" )

 

גיש התכנית נדרש קודם כל בהגשת בקשה לשר לפיה הוא מחליט האם בשיטה האוסטרלית, מ

תכנית בכלל חייבת ב"הערכה סביבתית". בקשה זו מכילה למעשה חלק גדול מהמידע הנכלל 

בתסקיר במקומות אחרים. על בסיס מסמך זה מחליט השר אם התכנית חייבת בהערכה סביבתית 

ממספר  דיר השפעה על הסביבה הוא רק אח. בהקשר זה, תסקטתינקוקובע איזו מתודולוגיה 

 מתודולוגיות לביצוע הערכה סביבתית.

 
 ?לו תכניות מכינים תסקיר השפעה על הסביבהיעבור א

 כרת על אחד התחומים המנויים בחוק.  יכל תכנית שעלולה להיות לה השפעה נ

לעוצמתה  מוגדרת כהשפעה חשובה, ראויה לציון או בעלת משמעות, בהתייחס "ניכרת"השפעה 

או ההקשר בו היא מופיעה. בהערכת השפעתה של תכנית יש להתייחס לרגישות, הערך והאיכות 

  30של הסביבה המושפעת וכן לאינטנסיביות, משך הזמן, סדר הגודל וטווח הגיאוגרפי של ההשפעה.

, ותכניות שצפויות להשפיע עליהם תחומים כלליים של חשיבות לאומית שמונהבחוק מנויים 

בות בעריכת תסקיר: תכונות של אתר מורשת עולמית, אתרי מורשת לאומית, אזורי ביצות חיי

בעלי חשיבות עולמית, מינים בהכחדה וקהילות אקולוגיות, מינים נודדים המוגנים בהסכמים 

בינלאומיים, אזורי החוף והים )לרבות קרקעית הים והאוויר שמעל לפני הים(, הפארק הכולל את 

(, פעילות גרעינית. כמו The Great Barrier Reef Marine Parkם הגדולה בעולם )שונית האלמוגי

, כאשר יש חשש שפעולות מוצעות ישפיעה על הקרקע הסביבהכן, החוק מגן באופן כללי על 

 והסביבה, לרבות בכל הנוגע לפעולות של המדינה. 

 
 
 

                                                 
29

 http://www.envirolaw.org.au/articles/environmental_impact_assessment/epbc_impact_assessment 
30

 בה האוסטרליאתר המשרד להגנת הסבי 
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 התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים בו? מה כולל

 תסקיר:ב הנושאים הנבחנים

כוללים השפעות ישירות, עקיפות הנושאים אינם מעוגנים בחקיקה אלא בהנחיות של השר. הללו 

 31והן של שלבי הביצוע, על התחומים הבאים:עצמה ות וארוכות טווח הן של התכנית קצר

 האטמוספרה 

 אזורים בעלי חשיבות ביולוגית, גיאולוגית ואחרת 

 ערכי טבע ונוף 

 חי וצומח 

 ים אקולוגייםמערכות ותהליכ 

  איכות, כמות ותנועה –מים 

 מחקר מדעי 

 שימושים וערכים אחרים, לרבות ערכי תרבות ומורשת 

 
 32:מבנה התסקיר

 :מומלץמבנה כללי 

 טכני )במילים ברורות להדיוטות(-סיכום לא 

 תיאור הפעילות המוצעת 

 תיאור הסביבה הקיימת 

 תיאור המתודולוגיה שבה נערך התסקיר 

 פויותניתוח ההשפעות הצ 

 תיאור חלופות 

 ציון אמצעי מיטיגציה אפשריים / מתוכננים 

 התייחסות לניטור ההשפעות 

 מתן מענה במקרה של אסון / תאונה 

 הסדרי בקרה 

 מסקנות 

 פרטי אנשי קשר 

  ציון גורמים עימם נערכה התייעצות, כולל תמצית התייחסויותיהם, ומענה לסוגיות שהועלו

 ידיהם-על

 
 

                                                 
31

 http://www.antarctica.gov.au/protecting-the-environment/environmental-impact-assessment-

approvals-and-permits/environmental-impact-assessment/environmental-impact-assessment-iee-and-

cee 
32

 http://www.antarctica.gov.au/protecting-the-environment/environmental-impact-assessment-

approvals-and-permits/environmental-impact-assessment/environmental-impact-assessment-iee-and-

cee 
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 ?ית בשלבים, ואם כן, מהםהאם עריכת התסקיר נעש

מנת לקבל החלטה בדבר הצורך בתסקיר. הפנייה לשר בעניין -בשלב הראשון פונה היזם לשר על

קס או בדואר גשת בדוא"ל, בפומוהזמין להורדה באתר המשרד,  טופסזה נעשית באמצעות 

הנוהל להגשת בקשות הוא אחיד ליזמים פרטיים ולרשויות ממשלתיות. המשרד להגנת  33.רגיל

הסביבה פרסם מספר מסמכי מדיניות שיכולים לסייע למגיש התכנית להעריך האם צפויות 

השפעות על הסביבה )ואילו השפעות( ואף פרסם מפה אינטראקטיבית המפרטת את המאפיינים 

מיוחדים של אזורים שונים. במקרה שרק לחלק מהתכנית צפויות השלכות הסביבתיים ה

מומלץ בכל זאת להגיש את התכנית המלאה, אבל ניתן להגיש רק את החלק סביבתיות שליליות 

 הרלוונטי, ולעניין זה פורסמו הנחיות מיוחדות. 

 

להשפעות על מגיש התכנית לכלול בבקשה בסיס מספק של מידע שיאפשר לקבל החלטה באשר 

הסבירות של התכנית. על מגיש התכנית לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשתו, כגון 

דו"חות סביבתיים או סקרים סביבתיים. מומלץ לצרף גם עזרים גרפיים שיסייעו בהמחשת 

מפות, תצלומי אוויר. כל המידע מתפרסם לציבור באתר המשרד  –הפרויקט והמיקום המוצע 

מלבד חומר שהשר מכריע שהינו בגדר סוד מסחרי. השר מחויב להחזיר תשובה ופתוח להערותיו, 

 יום מוצגת התכנית לעיון הציבור ולהערותיו, ללא אפשרות הארכה. 10יום, מתוכם למשך  20תוך 

 

 :מבנה הבקשה

 שם הפרויקט .1

תיאור תמציתי של הפרויקט לפי הנקודות הבאות: מפה המראה את מיקומו המיועד,  .1

ן, תיאור הנכס, איזור העבודות / טביעת הרגל, כתובת, הרשות המקומית נקודות ציו

במסגרתה נמצא הפרויקט, פרק הזמן הדרוש לביצוע הפרויקט, תיאור החלופות שנשקלו, 

פרק זמן חלופי לביצוע, האם הפרויקט חייב בתסקיר השפעה על הסביבה, האם הפרויקט 

 .א במימון ממשלתימהווה חלק מתכנית גדולה יותר, האם התכנית הי

תיאור מפורט של הפרויקט, לרבות החלופות. תיאור דרישות נוספות של הרשות  .2

המקומית, תיאור המסגרת התכנונית בה ידון הפרויקט, תסקיר ההשפעה על הסביבה, 

 תיאור הליכים שננקטו במסגרת שיתוף ציבור או שימוע ציבורי.

יות אחרות. בחלק זה יש להתייחס תיאור ההשפעות הצפויות על הסביבה והשפעות צפו .3

להשפעה הרלוונטית על כל אחד מסוגי התחומים המוגנים במסגרת החוק, וכן להשפעות 

כלליות על הסביבה, לרבות בעלי חיים, צומח, היבטים הידרולוגיים, מאפיינים נופיים 

ייחודיים,  אתרי מורשת. כמו כן, יש לתאר את השימושים הנוכחיים והמוצעים בקרקע 

 ובמים באתר, ולתאר את מצב הסביבה באתר כיום.

תיאור האמצעים שינקטו לשם צמצום או מניעה של השפעות )מיטיגציה( ומידת  .4

 ישימותם. 

                                                 
33

 אתר משרד הסביבה האוסטרלי: 

http://www.environment.gov.au/epbc/assessments/referral-form.html 

http://www.environment.gov.au/epbc/assessments/pubs/referral-form.doc
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מסקנות לגבי סבירות קיומן של השפעות משמעותיות. בחלק זה נדרש מגיש הבקשה  .5

רם כפעולה להעריך האם התכנית או הפרויקט חייבים בתסקיר, ואם כן, האם ניתן להגדי

 (.controlled action) מפוקחת

המוניטין הסביבתי של הגורם האחראי. השר רשאי לקחת משתנה זה בחשבון בעת  .6

 קביעת שיטת ההערכה.

 .מקורות המידע ואמינותם .7

 נספחים. .8

אנשי קשר, חתימות והצהרות בדבר אמיתות המידע. יש לציין מי )אדם או ארגון( הכין  .9

 בר בגורם שהגיש את הפרויקט / התכנית.את התסקיר, במידה שלא מדו

 

 סוגי מענה: –מענה השר לבקשה 

הסבירות היא שלתכנית לא יהיו השפעות משמעותיות, ולכן היא אינה חייבת באישור מיוחד  .5

 בהתאם לחוק. אם התקבלה תשובה זו, רשאי מגיש התכנית להמשיך לקדם את התכנית.

מסוימים תיות, במידה שינקטו אמצעים הסבירות היא שלתכנית לא יהיו השפעות משמעו .6

במידה שהתקבלה תשובה זו, על מגיש התכנית לדווח למשרד על אימוץ )והוא מונה אותם(. 

 התנאים.

הסבירות היא שלתכנית יהיו השפעות משמעותיות ולכן היא חייבת באישור מיוחד בהתאם  .7

מכריז עליה לחוק. במידה שהעריך השר שלתכנית צפויות השפעות משמעותיות, הוא 

(, וההיבטים עליהם צפויה התכנית להשפיע )בהתאם controlled action" )מפוקחתכ"תכנית 

(. במצב controlling provisions) מפוקחיםלחוק, לדוגמא אתר מורשת עולמי( יקראו תנאים 

 זה, התכנית תהיה חייבת בהליך הערכה פומבי בטרם קבלת ההחלטה על אישורה. 

( ואסור לה להתקדם. המשמעות unacceptableפעות שלא ניתן לקבל )לתכנית תהיינה הש .8

 היא שהשר מפסיק את קידום התכנית.

 

, כלומר תכנית החייבת בתצהיר, השר קובע עבור מפוקחת"עבור תכניות שהגדיר השר כ"תכנית 

כל תכנית את שיטת ההערכה / המתודולוגיה. עריכת התצהיר נעשית בשלבים, בהתאם 

 34שנקבעה, מתוך הרשימה הבאה: למתודולוגיה

 Accredited assessment (bilateral agreements) הערכת כל תכנית לגופה, המשרד :

 להגנת הסביבה מכין תסקיר.

 Assessment on referral information ההכרעה על התכנית מתבססת אך ורק על :

 ימים. 10למשך  מסמך הבקשה של מגיש התכנית. טיוטת הדו"ח מפורסמת לעיון הציבור

 Assessment on preliminary documentation ההכרעה מתבססת הן על מסמך :

 הבקשה והן על כל מידע נוסף שהשר מבקש לראות. המידע נפתח לציבור.

 Assessment by Environmental Impact Statement (EIS) or Public Environment 

Report (PER)עה על הסביבה או דו"ח סביבתי. : ההחלטה מתבססת על תצהיר השפ
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 http://www.environment.gov.au/epbc/publications/pubs/assessment-process.pdf 
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השר יכול לפרסם הנחיות קבועות או מיוחדות לכל פרויקט. מגיש התכנית מבצע את 

התסקיר ומגיש טיוטת תסקיר לאישור השר ולהערות הציבור. על מגיש התכנית לשלב 

 את הערות הציבור בתסקיר הסופי ולפרסם אותו.

 Assessment by public inquiryיס ועדת חקירה ציבורית. השר קובע : הערכה על בס

 מגישה את מסקנותיה לשר.נציגים וקובע את נקודות ההתייחסות. הועדה 

 

 שיטת ההערכה שהשר קובע מפורסמת לעיון הציבור לציבור. 

 

 יום. 40ל 20פרק הזמן לביצוע התסקיר והגשת המלצות לשר תלוי בשיטה שנבחרה, ונע בין 

ושר, המשרד רשאי לבקר אותו בכל שלב על מנת לוודא שהוא במידה שפרויקט בסופו של דבר א

מבוצע בהתאם למידע שניתן בבקשה או בהתאם להנחיות המשרד בהחלטתו. מגיש התכנית חייב 

לדווח למשרד בכל שינוי בתכנית שצפוי להביא לשינוי בסבירות התרחשותן של השפעות 

 משמעותיות על הסביבה.

 
 ?יא אוטומטית או שניתן שיקול דעתהאם החלת חובת עריכת התסקיר ה

השר מחליט האם תכנית חייבת בהערכה. השר עושה כן לפי ההנחיות המפורטות בחוק, כפי 

שפורטו בסעיף הקודם. על אף גמישות זו, קיימות סנקציות שניתן לנקוט נגד גורמים שביצעו 

  35 השפעות על אחד מהתחומים המצוינים בחוק ללא אישור מהשר. תתכנית בעל

במידה שהוא משוכנע במקרים מיוחדים, רשאי השר לפטור את מגיש הבקשה מהכנת הערכה 

שהדבר משרת את האינטרס הלאומי, לרבות במקרי חירום לאומיים, במקרה של מתקנים 

 ממשלתיים, וכד'.

 
 ?מי עורך את התסקירים

נת הסביבה מגיש הבקשה, לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ברמה הארצית והסוכנויות להג

המחוזיות. הגורמים המקומיים והפדרליים מתואמים ביניהם, כך שבמקרים בהם נדרש מגיש 

התכנית להגיש תסקיר גם ברמה הלאומית וגם ברמה המקומית, הוא בדרך כלל יכול להשתמש 

 באותו מסמך.

 
 מקור המימון ומנגנון המימון

 מגיש הבקשה מממן את הכנת התסקיר. 

  טרם נמצא מידע.לגבי אופן המימון 

 
 מיהו הגורם המנחה את ביצוע התסקיר 

 השר. כאמור, לציבור האפשרות להעיר על ההנחיות טרם פרסום ההנחיות הסופיות.

 
 מיהו הגורם המבקר את התסקיר

 השר, לאחר קבלת הערות הציבור.
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בשלב ראשון התסקיר נפתח להערות הציבור. לשם כך חייב מגיש התכנית לפרסם את טיוטת 

ימי עבודה לפחות. לאחר מכן על מגיש התכנית להגיש  20התסקיר להערות הציבור לפרק זמן של 

לשר את התסקיר הסופי, לאחר ששילב בו את הערות הציבור. בשלב זה, המשרד מבקר את 

 התסקיר ומקבל החלטה האם לאשר את התכנית.

 
 כיצד מעוגנות ההנחיות לתסקיר

נות בחקיקה. החקיקה קובעת כי השר יקבע את ההנחיות וכי ההנחיות להכנת התסקיר אינן מעוג

הוא רשאי לקבוע סטים של הנחיות סטנדרטיות / קבועות. להנחיות אלה אין תוקף משפטי 

 מחייב.

 
ויקט. האם נערכת התייעצות בכתיבת האם ההנחיות נכתבות מראש, או ספציפית לכל פר

 ההנחיות?

תכנית אולם ניתן להגיש גם מסמך סטנדרטי. נערכת ההנחיות נכתבות באופן ספציפי עבור כל 

התייעצות עם הציבור טרם פרסום ההנחיות הסופיות. לשם כך, מפורסמת טיוטה של ההנחיות 

 נט והציבור רשאי להגיב תוך זמן קצוב.רת באינטממפורס

 
 ?מהי הגמישות, אם יש, בכתיבת ההנחיות

לכתוב הנחיות סטנדרטיות ולפרסמן,  לשר רמת גמישות גבוהה בכתיבת ההנחיות. הוא רשאי

אולם הוא גם רשאי להחליט שהן אינן מספקות או מתאימות למקרים שונים ולכתוב הנחיות 

 ספציפיות.

 
 כשירות והכשרה מקצועית הנדרשים מעורכי התסקירים

 נמצא מידע טרם

 
 שקיפות, בהירות ושיתוף ציבור 

ם לעיונו והערותיו טרם קבלת ההחלטות הציבור מעורב ברוב שלבי התהליך, המסמכים נפתחי

 הסופיות:

  פנייה לשר )האם היא טעונה תסקיר(, מוצגת לעיון הציבור ולהערותיו לגביה תכנית שהוגשה

 10יום ) 20לתת למגיש התכנית תשובה תוך  מחייבימים, ללא אפשרות הערכה. השר  10-ל

חומר שהשר מכריע לגביו כי  הימים של החשיפה לציבור כלולים בתוכם(. החריג לפרסום הוא

 הוא בגדר סוד מסחרי. 

 טיוטת ההנחיות לתסקיר מתפרסמת  :נערכת התייעצות עם הציבור בשלב קביעת ההנחיות

 לציבור, והוא רשאי להגיב תוך זמן קצוב. 

  ימי עבודה  20לפרסם את טיוטת התסקיר להערות הציבור לפרק זמן של  מחייבמגיש התכנית

ל מגיש התכנית להגיש לשר את התסקיר הסופי, לאחר ששילב בו את לפחות. לאחר מכן ע

 הערות הציבור. 

  שקיפות ושיתוף ציבור אינם נעשים רק ברמה המדינתית, גם ברמה המחוזית ישנם הסדרים

מוקפדים בנושא זה. במחוז מערב אוסטרליה מתפרסמות באתר המשרד להגנת הסביבה 

ת בזמן נתון לעיון הציבור וקישור לטופס אלקטרוני רשימת כל התכניות לכל התכניות הפתוחו
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המאפשר להגיש הערות והתייחסויות. במידת האפשר, גם המסמך הסביבתי שהוגש נגיש 

לשר על תכניות. גם בשלב  EPAלציבור באתר. באתר מופיעות גם ההערכות וההמלצות של ה

 זה רשאי הציבור להגיש התנגדות.

 
 ברמה המחוזיתמידע נוסף: תסקירים סביבתיים 

באופן כללי, על אף ההבדלים בין המחוזות השונים, ברוב המחוזות, תכניות בקנה מידה רחב, 

 תכניות חשובות וגדולות נדרשות בתסקירי השפעה על הסביבה.

 

 מחוז ניו סאות' וויילס

 the 1979, חוקק ב36מחוז ניו סאות' וויילס, הכולל בין היתר את הערים הגדולות קנברה וסידני

Environment Planning Assessment Act (EPA)  המסדיר את נושא תסקירי ההשפעה על

הסביבה. חוק זה קובע שלושה מסלולים לעריכת תסקירים: פרויקטים גדולים מאוד נדרשים 

 בעריכת תסקיר, וכן פרויקטים נוספים העומדים בקריטריונים המנויים בחוק.  

 

 מחוז מערב אוסטרליה

תצהירי הנחיות בתחומים שונים, כגון  מפרסמתEPA (Environmental Protection Agency )ה

רעש, מי תהום, גזי חממה, המעדכנים את הציבור ומגישי התכניות בדבר המגמות העדכניות בהן 

רסומים אלה מסייעים לשיפור הליך התכנון בשלביו המוקדמים ותורמים . פEPAנוקט ה

 לשקיפות התהליך וקבלת ההחלטות.

, עליו להעריך מהי רמת הבחינה שיש EPAבאשר לכל תכנית המוגשת ל עורך את התסקיר. EPAה

לשם הערכת השפעותיה הסביבתיות מפורסמת לציבור  EPAלבצע. כל תכנית המובאת בפני ה

, יחד עם רמת ההערכה שנקבע שעליה לעבור. הציבור רשאי להגיש התנגדות לרמת באינטרנט

המסביר את הליך הגשת ההתנגדויות. באתר  לדףהבחינה שנקבעה. באתר מופיע גם קישור 

. האתר כולל קישור לכל EPAמפורסמת גם רשימת כל התכניות העוברות באותו זמן הערכה של ה

ון הציבור וקישור לטופס אלקטרוני המאפשר להגיש הערות התכניות הפתוחות בזמן נתון לעי

. במידת האפשר, גם המסמך הסביבתי שהוגש נגיש לציבור באתר. לתכניות עצמן והתייחסויות

לשר על תכניות. גם בשלב זה רשאי הציבור  EPAבאתר מופיעות גם ההערכות וההמלצות של ה

 להגיש התנגדות.

 . EPAידי ה-לרשימת התכניות המצויות כעת בהליך בחינה על קישורדוגמא: 

                                                 
36

 Maps of Australia, Australian Government,  Geo-science Australia 

https://www.ga.gov.au/products/servlet/controller?event=GEOCAT_DETAILS&catno=47987 

http://www.epa.wa.gov.au/template.asp?ID=14&area=EIA&Cat=Guidance+Statements
http://www.epa.wa.gov.au/template.asp?ID=15&area=EIA&Cat=Current+Active+Formal+Assessments
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 אנגליה 4ב.
 

 רקע

קף הדירקטיבה האירופית הראשונה שעסקה בתסקירי הגנה על הסביבה נכנסה לתו 1988ב

(Council Directive 85/337/EEC.)37  על בסיס דירקטיבה זו, נקבעו באותה שנה תקנות לחוק התכנון

והבנייה האנגלי שחייבו את הגשתו של תצהיר  סביבתי )על בסיס תסקיר השפעה על הסביבה( 

 Town and Country Planning (Assessment of Environmental Effects)בתכניות מסוימות: 

Regulations 1988 . 

 ".Town and Country Planning Act 1990חוקק חוק תכנון ובנייה חדש בבריטניה " 1990ב

 The Town and Country Planningנקבעו גם תקנות בעניין הגשת תכנית ללא תצהיר סביבתי ) 1995ב

(Environmental Assessment and Unauthorised Development) Regulations 1995. 

, EC Directive 97/11/EC (EIA Directive)נכנסה לתוקף דירקטיבה אירופית חדשה  1999ב

המהווה תיקון לקודמת, שעיקרה הרחבת סוגי הפיתוח שהדירקטיבה חלה עליו ומספר שינויים 

 קירים עצמם.קטנים אך משמעותיים הנוגעים להליכי הכנת התס

התקנות בעניין זה באנגליה ובווילס, בהתאם להוראות  1999בהתאם לזאת, שונו במרץ 

 Town and Country Planning (Environmentalהדירקטיבה האירופית. התקנות החדשות נקראות 

Impact Assessment) (England and Wales) Regulations 1999, SI 1999 No 293,נות .  יצוין כי התק

מתייחסות לתכנון באנגליה ובוויילס בלבד. בסקוטלנד וצפון אירלנד בוצעה חקיקה בפרלמנטים 

   38 השונים על בסיס הדירקטיבה.

 
 סוגים של מסמכי הבחינה הסביבתית 

(, בשלבים שונים. אימוץ SEAו EIAבחוק האנגלי אומצה ההבחנה בין שני סוגי התסקירים )

ות )במגוון תחומים( אולם השימוש העיקרי בו הוא בתחום התכנון חל גם על מדיניות ותכני SEAה

 והבנייה לתכניות בקנה מידה גדול או תכניות אב. 

 
 ?לו תכניות מכינים תסקיר השפעה על הסביבהיעבור א

אנגליה אימצה את הוראות הדירקטיבה האירופית, המבחינה בין תכניות החייבות בעריכת 

. בחוק האנגלי בכל הנוגע לצורך בתסקיר שעבורן יש שיקול דעת תסקיר באופן אוטומטי ותכניות

" ותכניות הדורשות החלטת הרשות Schedule 1 planningמכונות התכניות החייבות בתסקיר "

". Schedule 2 planningהמוסמכת או המוסד באשר לצורך בהכנת תסקיר מכונות "

נות וכן בהנחיות נוספות שפרסם משרד עים בתקובלסיווג תכניות לפי חלוקה זו קהקריטריונים 

לא חויבה שינויים לתכנית קיימת, גם אם התכנית המקורית עריכת הפנים. התקנות חלות גם על 

 . בתסקיר

 
 

                                                 
37

 Circular 02/99: Environmental Impact Assessment, Published by the Office for the Deputy Prime 

Minister, Queens Printer and Controller of Her Majesty's Stationery Office. March 1999. 
38

 Circular 02/99: Environmental Impact Assessment, Published by the Office for the Deputy Prime 

Minister, Queens Printer and Controller of Her Majesty's Stationery Office. March 1999. 
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 תכניות החייבות בתסקיר:

על בסיס שימושים ועל בסיס מיקום גיאוגרפי )המתייחס לרגישות תכניות נכללות בקבוצה זו 

 ו מבחינת מורשת לאומית, היסטורית וכו'(.סביבתית, נופית, א –השטח 

 

 סוגי תכניות החייבות בתסקיר )ללא שיקול דעת(: 

  ביוםגז ונפט טון  500ממעל מתקנים לייצור 

 חום מגוואט 300תחנות כוח הפולטות למעלה מ 

 תחנות כוח גרעיניות 

 מתקנים לטיפול בדלק גרעיני ופסולת גרעינית למיניהם 

 מתקנים להתכת ברזל ופלדה 

 מתקנים לייצור מתכות בתהליכים כימיים או אלקטרוליטיים 

 מתקנים לייצור או טיפול באסבסט ומוצרים הכוללים אסבסט 

 אלף טון מוצרים מוגמרים  20צמנט המייצרים למעלה מ-מתקנים לטיפול במוצרי אסבסט
 בשנה

 מתקנים לטיפול / שימוש / ייצור כימיקלים 

 ח וחומרי הדברהמתקנים לייצור מוצרים להגנה על הצמ 

 מתקנים לייצור מוצרים פרמצבטיים 

 מתקנים לייצור חומרי נפץ 

 הקמת מסילות רכבת לנסיעות ארוכות 

  מטרים ומעלה 2100הקמת שדות תעופה עם מסלולים באורך 

 הקמת כבישים מהירים 

  מעלהוהקמת כבישים חדשים בני ארבעה נתיבים 

  של בקטעי כביש ני נתיבים, כשמדובר לפחות שנתיבים לכביש קיים בן לפחות שני הוספת
 ק"מ 10לפחות 

  טון 1350נתיבי מים המיועדים לספינות שמשקלן עולה על 

  טון 1350נמלי מסחר, מזחי העמסת מכולות הקולטים ספינות שמשקלן עולה על 

  מתקנים לטיפול בפסולת )המטפלים בכמות מינימלית של פסולת, לפי סוג הפסולת– 
 כמפורט בתקנות(

 ה במים עילייםפגיע 

 תכניות להובלת מים ממקום למקום, למעט צינורות להובלת מי שתייה 

 מתקנים לטיפול בשפכים 

 ק"מ 40באורך העולה על  מ"ק מים, 10ל למעלה מסכרים, המגבילים את המעבר ש 

 )מתקנים לגידול עופות וחזירים )לפי סוג בעל החיים, כמפורט בתקנות 

 לרבות לייצור מוצרי נייר – מפעלים תעשייתיים מסוגים שונים 

 מכרות ומחצבות 

בנוסף מפרטות התקנות רשימת אזורים ושטחים גיאוגרפיים ספציפיים בהם נדרשות תכניות 

 החלות עליהם בהכנת תסקיר.
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 תכניות הנתונות לשיקול דעת מוסד התכנון / הרשות המוסמכת:

ד התכנון. תכנית חייבת , יש כאמור שיקול דעת לרשות המוסמכת / מוסSchedule 2לגבי 

. הערכת הפוטנציאל להשפעה כזו משמעותיתבתסקיר אם יש חשש שתהיה לה השפעה סביבתית 

 39 :קריטריונים בתקנות המתייחסים להיבטים שונים של התכניתמתבסס על 

במהלך  ושייווצר)גודל, שימוש במשאבי טבע, כמות הזיהום והפסולת  אופי הפיתוח .4

ריון זה, דרוש תסקיר למרבית תכניות הפיתוח שמעבר לרמה הפיתוח(. על בסיס קריט

בתקנות(. לפעמים עצם סדר הגודל של תכנית יחייב אותה בתסקיר,  35המקומית )סעיף 

 גם אם היא אינה עומדת בשאר הקריטריונים.

באזור רגיש מבחינה  חלה)כמעט כל תכנית ה הרגישות הסביבתית של מיקום התכניות .5

תסקיר(. בהגדרת "רגישות סביבתית" כלולים הסוגים הבאים:  סביבתית דורשת הכנת

אתרים שחלות )והמשמשים לכך בפועל(, אתרים בעלי עניין מדעי מיוחד וסביבותיהם 

 International Conservationעליהן פקודות שמירת טבע, אתרי שימור טבע עולמיים )

Sitesן, אתרי מורשת עולמיים, דופ-(, פארקים לאומיים, אזורים בעלי יופי טבעי יוצא

ריכוזי יש בו ומונומנטים רשמיים. כמו כן, לעתים ניתן להגדיר אזור כרגיש, כאשר 

אוכלוסייה גבוהים. בקביעה האם אזור הינו רגיש, יש להתחשב בסטנדרטים בינלאומיים 

מקובלים, לדוגמא בכל הנוגע לאיכות אוויר או מים. כשמדובר באזורים שאינם מוגדרים 

כבעלי רגישות סביבתית מיוחדת ניתן להיעזר בתכניות מקומיות העוסקות במגוון מראש 

 מנת להכריע האם יש צורך בתסקיר. -הביולוגי, במידה שקיימות, על

זמן של הגודל ופרק הלרבות סדר  ,מאפייני ההשפעה הפוטנציאלית על הסביבה .6

מורכבות  תכניות בעלות פוטנציאל להשלכות סביבתיותכולל ההשפעה הצפויה, 

 ומסוכנות, כמו תכניות להקמת מפעלים שיטפלו, ייצרו או יפלטו חומרים מסוכנים. 

מלבד ההיבטים הללו, קיימות הנחיות כלליות הכוללות קריטריונים לקבלת ההחלטה, אולם ככל 

שהתכנית כוללת אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה יותר, כך נדרשת התכנית בספים נמוכים יותר 

ונים המוגדרים. מצב זה משאיר גמישות רבה בידי מוסד התכנון בקביעה האם תכניות בקריטרי

 משתייכות לסוג זה או לא. 

במקרים מיוחדים, מוסד התכנון ושר הפנים רשאים להפוך החלטה קודמת בעניין זה )לשני 

 הכיוונים( כאשר מגיע לידיה מידע חדש, לרבות הערות הציבור. 

 
 ון שיקול דעת:סוגי תכניות שעבורן נת

 מפותחת בגודל שעולה -פיתוח חקלאי אינטנסיבי, כגון הקמת מבנים וחממות, בקרקע בלתי
 היבטים אקולוגיים, הידרולוגיים ונופיים.יש להתייחס להשפעות אפשרות על  –הקטר  5על 

  מתקני השקיה וניקוז, רק אם יש חשש לפגיעה שימוש במים לצרכים חקלאיים, לרבות
 ו פגיעה באקוסיסטמותהידרולוגית א

  ריחות, גידול בתנועת כל רכב, היש לבחון את ההיקף הצפוי של  –מתקנים לגידול בעלי חיים
 והסדרים לטיפול בפסולת

  לפי הכמות השנתית המיוצרת. בדרך כלל מתקנים המשמשים לייצור למעלה  –גידול דגים
 .טון דגים בשנה ידרשו בתסקיר 100מ
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  רש תסקיר כשהתכנית כוללת למעלה מהקטר אחדבדרך כלל ייד –ייבוש ים 

  הקטר או למטרות ייצור שלמעלה  15בשטח שעולה על  –כריית מינרלים מסוגים שונים
 טון מינרלים 30,000מ

  הקטר,  5תסקיר נדרש בדרך כלל במקרים שהשימוש בפני השטח עולה על   -קידוחי עומק
 תובהתייחס להשפעות אקולוגיות והידרולוגיות אפשריו

 קידוחי נפט, גז, פחם ומחצבים נוספים 

 הקמת תחנות כוח 

  טיפול בפסולת רדיואקטיבית 

 ייצור חשמל בשיטה הידרואלקטרית 

 ייצור חשמל מרוח 

 תעשייה 

   קולנועים, -, מתקני פנאי, רבאצטדיוניםהקמת חניונים גדולים,  -פיתוח עירוני )בין היתר
 ומרכזי קניות(

 םאזורי שירות לצד כבישים מהירי 

 בניית כבישים, מסילות וקווי מתח לחשמליות 

 הקמת תעלות להובלת מים 

 עבודות למניעת הצפה 

 הקמת מנחתים ושדות תעופה חדשים, גם אם בקנה מידה קטן 

 הקמת נמלים ומתקני נמל 

 הקמת סכרים 

 הקמת צינורות להובלת נפט וגז 

 הקמת אקוודוקטים וצינורות להובלת מים וביוב 

 מצוקים או חופים פעולות למניעת שחיקת 

 הקמת מרינות 

 הקמת מתקני סקי ורכבלים 

 הקמת כפרי נופש ואתרי קמפינג 

 הקמת מגרשי גולף חדשים 

 הקמת מגרשי  מרוצים 

 מתקנים לטיפול בפסולת שאינה מסוכנת  הקמת 

  אתרים לשפיכת ביוב 

 אתרים לגריטת מכוניות 

 מתקנים לטיפול בשפכים 

 
 ?מהם –ם כן האם עריכת התסקיר נעשית בשלבים, וא

1 .Screeningם התכנית מחויבת בתסקיר. לשם כך, באפשרויות להגיש : מגיש התכנית בודק הא

לקבל החלטה בדבר הצורך בתסקיר מהרשות המוסמכת לבקש ( או ESתצהיר סביבתי )

(Screening Opinion טרם קבלת החלטה זו, מחויב מוסד התכנון להתייעץ עם רשימת גופים .)

, בהם  הרשות המקומית שבתחומה מצויה הקרקע, הגופים "גופי הייעוץ"() סטטוטוריים

(, המשרד The countryside commission and English Nature"האחראים על שמירת טבע )

(, וגופים נוספים המנויים כגופי ייעוץ בחוק התכנון The Environment Agencyלהגנת הסביבה )

מגיש התכנית רשאי לפנות למוסד התכנון בכל שלב בבקשה לחוק(.  10והבנייה הכללי )סעיף  
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, גם לפני הגשת התכנית, באמצעות הגשת תיאור קצר של בתסקירלקבל החלטה באשר לצורך 

הפרויקט וההשלכות האפשריות )גמיש(. הליך זה מאפשר ליזמים ודאות גדולה יותר גם טרם 

מידה ותסקיר הוגש בשלב ראשוני של הגשת התכנית. כל החלטה כזו מפורסמת לציבור ופתוחה. ב

התהליך, עם הגשת התכנית, רשאית הוועדה לדרוש ממגיש התכנית שינויים והשלמות אם 

  . להבנתה חסר מידע נוסף. לשם כך רשאית הוועדה להתייעץ עם גורמים סטטוטוריים נוספים

2 .Scopingת שעל התסקיר : הרשות המוסמכת מכינה דו"ח הנחיות המונה את הסוגיות העיקריו

מתודולוגיה ואת מידת הפירוט הנדרשת. הנחיות אלה יכולות להתייחס גם ל ןלהתייחס אליה

 אופן איסוף המידע.ו

. התייעצויות ראשוניות: על עורך התסקיר להתייעץ עם גופי הייעוץ לגבי תכנית התסקיר, לרבות 3

 שימוש. תזמון עריכת המחקרים הכלולים בתסקיר  והמתודולוגיה שיעשה בה 

. שיתוף ציבור: מגיש התכנית רשאי לפתוח את התכנית לציבור רק לאחר שהוגשה, אולם 4

 המערכת באנגליה מעודדת אותו להתייעץ עם הציבור כבר בשלבים מוקדמים ולאורך כל התהליך.

הרשות  –. הכנת התסקיר: בזמן הכנת התסקיר היזם רשאי להתייעץ עם הגורמים השונים 5

 יות נוספות, גופי הייעוץ, הציבור ומומחים נוספים.המוסמכת, רשו

. הגשת התסקיר: היזם רשאי )ואף מומלץ( להגיש את התסקיר יחד עם הגשת התכנית אבל הוא 6

גם רשאי להגיש את התכנית לפני הגשת התסקיר. היזם אחראי לספק לרשות עותקים לצורך 

כת אחראית על פתיחת התסקיר לעיון שליחה לגופי הייעוץ או לשלוח להם בעצמו. הרשות המוסמ

 הציבור ופרסום הודעה בדבר הגשתו.

 רשאית לבקש מהיזם להגיש מידע נוסף.המוסמכת . הרשות 7

 . הרשות המוסמכת מחליטה האם לאשר את התכנית.8
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 (: תרשים זרימהScreeningשלבי קבלת ההחלטה על הצורך בתסקיר )
 

 
 ?בו התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים מה כולל

 הנושאים הכלולים בתסקיר

התסקיר מתייחס להשפעות צפויות על הצומח, החי, הקרקע, המים, האוויר, האקלים, הנוף, 

( )לרבות מורשת אדריכלית וארכיאולוגית(, והאינטראקציה Material Assetsנכסים חומריים )

זהמים, יצירת ביניהם. כמו כן, עליו להתייחס להשפעות של השימוש במשאבי טבע, פליטות מ

 מפגעים והטיפול בפסולת. 

על התסקיר להתייחס הן להשפעות ישירות והן להשפעות עקיפות, הן להשפעות ראשוניות והן 

להשפעות משניות, הן להשפעות בודדות והן להשפעות מצטברות, הן להשפעות קצרות טווח והן 

ות קבועות, ולבסוף, הן להשפעות ארוכות טווח ובינוניות, הן להשפעות זמניות והן להשפע

 להשפעות חיוביות והן להשפעות שליליות.

אף על פי שכל תכנית צריכה להיבחן בפני עצמה, יש חשיבות לבחינת ההשפעות המצטברות של 

הפיתוח באיזור. כאשר מוגשות מספר תכניות לפיתוח מקביל באותו אזור, יש להתחשב הן בכל 

 אחת והן במכלול. 
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 מבנה התסקיר

 צהיר לכלול תיאור עובדתי מלא של הפיתוח, תוך התמקדות בהשפעות הסביבתיות על הת

הצפויות לפרויקט. השפעות שאינן צפויות להיות משמעותיות  המשמעותיותאו  העיקריות

 צריכות להיות מוזכרות אולם אין צורך להתעמק בהן במסגרת התצהיר. 

 ,ולנמק את הסיבות לבחירת  יש לציין את החלופות העיקריות שנשקלו בהכנת התכנית

החלופה הסופית. אמנם הגשת תכנית באופן כללי אינה מחויבת בהכנת ושקילת חלופות, 

, לעצם בדיקת החלופות יכול להיות משקל בהחלטה לאשר תסקירבמקרים רבים בהם דרוש 

 את התכנית. לדוגמא, במקרים בהם נשקלו אתרים חלופיים למיקום הפיתוח. 

 הסביבה )בהתאם לפירוט לעיל(. השפעה על תיאור ה 

 ( חובה לכלול סיכום מילולי קריאnon-technical summary בשפה המובנת להדיוטות ,)

 )לרבות הציבור(, הכולל ציון מפורש של הממצאים העיקריים. 

  בכל מקרה בו כולל התצהיר סיכום או תיאור כללי של ממצאים, יש לכלול גם מידע מספק

 מקור המידע והבסיס למסקנות. להתחקות אחרבכך שיאפשר לכל המעוניין 

 
 ?האם החלת חובת עריכת התסקיר היא אוטומטית או שניתן שיקול דעת

(, בהתאם Schedule 1 planningחלק מהתכניות חייבות בעריכת תסקיר באופן אוטומטי )

באשר  לקריטריונים המוגדרים בתקנות, ולגבי חלק מהתכניות יש צורך בהחלטת המוסד התכנוני

(, לפי קריטריונים המוגדרים בתקנות וכן לפי Schedule 2 planningלצורך בהכנת תסקיר עבורן )

 Screeningמשרד הפנים. החלטה זו של מוסד התכנון מכונה " הנחיות נוספות שפרסם 

Opinionזו, מחויב מוסד התכנון להתייעץ עם רשימת גופים סטטוטוריים ". טרם קבלת החלטה 

כל  40החלטה זו מתקבלת לפני או אחרי הגשת תכנית. (.הכללילחוק התכנון  10בס' )המנויים 

  החלטה כזו מפורסמת לציבור ופתוחה להערותיו.

 
 ?מי עורך את התסקיר

מגיש התכנית אחראי על הכנת התסקיר. במידה שמגיש התכנית היא הרשות המקומית, היא 

 מכינה את התסקיר. 

תסקיר בעצמו ו/או לשכור יועצים שיבצעו את כל העבודה על מגיש התכנית רשאי להכין את ה

התסקיר או את חלקה. הכנת התסקיר אמורה להיות תהליך קולבורטיבי )שיתופי(, במסגרתו על 

עורך התכנית מצופה להתייעץ עם רשות התכנון המקומית, "גופי יעוץ" סטטוטוריים ועם גורמים 

 נוספים לפעמים. 

לגורמי הייעוץ הסטטוטוריים ולרשויות לקבלת כל מידע רלוונטי לשם  מגיש התכנית רשאי לפנות

הכנת התסקיר. כאשר תהליך זה מתבצע טרם הגשת התכנית )כלומר במקביל או טרם הכנתה(, 

חסוי. עם זאת, כל מידע שיגיש למוסד התכנון  ריישאהוא רשאי לבקש שכל מידע על התכנית 

 סד בנוגע לצורך בתסקיר, יפורסם.המקומי בכל הנוגע לבקשה לחוות דעת המו

 
 

                                                 
40

 Circular 02/99: Environmental Impact Assessment, Published by the Office for the Deputy Prime 

Minister, Queens Printer and Controller of Her Majesty's Stationery Office. March 1999. 
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 מקור המימון ומנגנון המימון

 מגיש התכנית מממן את הכנת התסקיר. 

 .נמצא מידעלא על שיטת העברת המימון 

 
 יהו הגורם המנחה את ביצוע התסקיר?מ

באופן כללי, מוסד התכנון מנחה את הכנת התסקיר, אולם מובהר כי האחריות הסופית על 

 טלים על מגיש התכנית.התסקיר ותכנו מו

 
 ?מיהו הגורם המבקר את התסקיר

ועדת התכנון מבקרת את התסקיר, בהתייעצות עם גורמי המקצוע והגופים הרלוונטיים )"גופי 

הייעוץ"(. כמו כן, התסקיר פתוח להערות הציבור ועל מוסד התכנון לקחת בחשבון את הערות 

 הציבור בקבלת ההחלטה על התכנית.

 
 ?ההנחיות לתסקירים כיצד מעוגנות

הכנת התסקיר באנגליה נעשית כחלק מהליך התכנון )בדומה לנעשה בישראל(, והיא נגזרת מחוק 

(. הנחיות בסיסיות לתסקיר The Town and Country Planning, Act 1990התכנון הכללי )

 מעוגנות בתקנות לחוק התכנון והבנייה, שהותאמו לדירקטיבה של האיחוד האירופי ומוסד

 .Scoping-התכנון רשאי להוסיף עליהן במסגרת תהליך ה

 
האם ההנחיות לתסקיר קבועות מראש, או נכתבות ספציפית לכל פרויקט. האם נערכת 

 גופים נוספים לעת קביעת ההנחיות?התייעצות עם 

התצהיר הסביבתי הוא מסמך גמיש יחסית, ומעבר להנחיות בסיסיות, ניתן לכלול בו כל מידע 

כנית מעוניין לכלול בו. ההנחיות מבחינות בין סוגי מידע שחייבים להיכלל בתסקיר שמגיש הת

מנת להעריך את השפעותיו של הפיתוח ואשר -וסוגי מידע שצריכים להיכלל בו באופן סביר על

סביר לדרוש ממגיש התכנית להגיש. כמו כן, מגיש התכנית נדרש לציין במסגרת התצהיר את 

לו בהכנת התכנית, ולנמק את הסיבות לבחירת החלופה הסופית. אמנם החלופות העיקריות שנשק

הגשת תכנית באופן כללי אינה מחויבת בהכנת ושקילת חלופות, אולם במקרים רבים בהם דרוש 

תסקיר, לעצם בדיקת החלופות יכול להיות משקל בהחלטה לאשר את התכנית. לדוגמא, במקרים 

 וח.בהם נשקלו אתרים חלופיים למיקום הפית

באופן עקרוני, על התסקיר להיות מותאם לפרויקט הספציפי, והמטרה היא לא לכלול את כל 

המידע האפשרי אלא את המידע העיקרי הדרוש לשם קבלת ההחלטה. לשם כך, מצופה שמגיש 

התכנית יתייעץ עם מוסדות התכנון טרם הכנת התצהיר הסביבתי. המוסד התכנוני הדן בתכנית 

הנחיות ספציפיות לתסקיר. יזמים רשאים לבקש מהגוף המחליט עמדה  אינו מחויב לפרסם

(. על מוסד התכנון לפרסם 'scoping opinion')שידרשו לכלול בתסקיר רשמית באשר לסוג המידע 

שבועות ממועד הגשת הבקשה. גם מסמך זה פתוח לעיון הציבור, בנוסף לכל  5הנחיות אלה תוך 

סום ההנחיות, מחויבת רשות התכנון להתייעץ עם גורמים מסמך שהגיש היזם בעניין. טרם פר

שלא במקרה מסוימים, ועם היזם. אין אפשרות ליזם לעתור לשר הפנים על תוכן ההנחיות, אלא 

 פורסמו בפרק הזמן הקבוע.



80 

 

הצורך  הועדה המקומית רשאית לפנות לשר הפנים ולבקש את הנחיותיו בעניין ,במקרים מיוחדים

הצורך לגבי שר הפנים להתערב בהחלטה רשאי במקרים מיוחדים  .מסוימת בתסקיר עבור תכנית

להוסיף סוגי תכניות לחובת בתסקיר גם אם לא התבצעה פנייה ישירה אליו. שר הפנים רשאי גם 

מחובת תקנות תכניות מסוים המנוי בסוג הגשת תסקיר, גם אם אינן מנויות בתקנות, וגם לפטור 

 מיוחדת לרשויות התכנון.  , ועל כך תפורסם הודעהתסקיר

)יחד עם הגשת התכנית(, רשאית הועדה של התכנון במידה שהוגש תסקיר בשלבים המוקדמים 

לשם כך רשאית הועדה להתייעץ עם הגורמים יש התכנית לבצע שינויים ותוספות. לדרוש ממג

הן את בכל מקרה, חובה לפתוח לעיון הציבור  ייעוץ"(.הרלוונטיים )"גופי ההסטטוטוריים 

 ידי מגיש התכנית.-התסקיר והן כל תוספות שהוגשו על

 
 ?מהי הגמישות, אם יש, בכתיבת ההנחיות

 מעבר להנחיות הכלליות, מוסד התכנון יכול לבקש מידע נוסף, גם לאחר שתסקיר הוגש. 

 Case by Case -גמישות ופשטות הן בין מטרותיו המוצהרות של מנגנון התסקירים האנגלי 

basis. 

 
 שירות והכשרה מקצועית הנדרשים מעורכי התסקיריםכ

 לא נמצא מידע
 

 שקיפות, בהירות ושיתוף ציבור 

המידע התכנוני שקוף לציבור לאורך כל תהליך התכנון וכמעט כל מסמך רלוונטי מועלה לאתר. 

בחלק מהמקרים נדרש פרסום נוסף בעיתונות. הציבור יכול לעיין ברשימת התכניות העומדות על 

להעביר ו ,, בהחלטות הועדה המקומית, בתסקיר עצמותסקירק להחלטה האם הן דורשות הפר

 , המחויבת לשקול אותן בתהליך קבלת ההחלטות. הלוועדאת הערותיו 

הרבה מהמסמכים פורסמו לציבור במסגרת אתר הפרסומים הממשלתי במהלך השנה האחרונה 

ט עלון מודפס תמורת תשלום. ניתן אף ( וזמינים הן להורדה בחינם והן לרכישה בפורמ2010)

בברייל או שמע. על הועדה המקומית לפרסם  –לרכוש את העלון בפורמט הנגיש לבעלי מוגבלויות 

 את כל המסמכים לציבור, לרבות ההחלטה באשר לצורך בתסקיר והנימוקים לכך. 

 

 הציבור מעורב ברוב התהליך:

 בשלב הScreeningית מסוימת טעונה הכנת תסקיר )לגבי : החלטת מוסד התכנון האם תכנ

תכניות בהן יש שיקול דעת( מתפרסמת לציבור ופתוחה להערותיו. זאת לאחר שמוסד התכנון 

הרשות המקומית, גופי שמירת הטבע, המשרד להגנת גופי הייעוץ, לרבות התייעץ עם 

 הסביבה, וגופים נוספים המנויים בחוק. 

 כנון עבור כל תכנית מתפרסמות לציבור. ההנחיות לעריכת תסקיר שמכין מוסד הת 

  .התסקיר וכל התוספות הנדרשות אליו פתוחים לעיון הציבור 

  חובה( לכלול סיכום מילולי קריאnon-technical summary בשפה המובנת ,)ציבור, הכולל ל

כמו כן יש לכלול מידע שיאפר לציבור המעוניין יון מפורש של הממצאים העיקריים. צ

 לעיין במקורות המידע. ושא, להעמיק בנו
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 "שיהיו נגישים לציבור, בחינם או של התסקיר על מגיש התכנית להכין מספר עותקים "סביר ,

 אינו כרוך בתשלום. בלבד בתשלום המכסה את עלות ההפקה. עיון 

  הודעה בעניין הגשת התכנית והתצהיר, האפשרויות לעיין בו ופרק הזמן להגשת התייחסויות

ידי רשות התכנון -במודעה בעיתון ובאינטרנט על מפורסמיםיום(,  21פחות אליו )לכל ה

המקומית. במידה שהוגש תצהיר סביבתי בנפרד מהתכנית, חובת הפרסום חלה על מגיש 

התכנית. חובה זו חלה גם במקרה שהועדה קבעה שהתצהיר אינו מכיל מידע שחשוב לשם 

 דע נוסף. קבלת ההחלטה ולדרוש ממגיש התכנית להגיש לה מי
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 ארה"ב( 1) 5ב.
 

 רקע

 NEPA במסגרת חוק 1969תסקירי השפעה על הסביבה נכנסו לחקיקה בארה"ב לראשונה כבר ב

("The National Environmental Policy Act".)41 ניסיון  1970.42בינואר  1-החוק נכנס לתוקף ב

והשימור  במסגרת חוק המשאבים 1959ראשון לשלבו בחקיקה הפדרלית עלה כבר בשנת 

(Resources and Conversation Bill אולם הנשיא אייזנהאואר התנגד לחוק. חוק זה נועד ,)

לקדם את ההתחשבות בשיקולים סביבתיים בקבלת החלטות ומטרתו להבטיח שמקבלי 

ההחלטות יהיו מודעים להשלכות הסביבתיות של מעשיהם. החוק מתייחס לפעולות של השלטון 

 מחייבהחוק אינו אוסר על הממשל לבצע פעולות המזיקות לסביבה אלא המרכזי ומוסדותיו. 

החוק קובע כי כל גורם ממשלתי  43פעולות מסוימות בעריכתם של תצהירים או תסקירים. 

חייב להתייעץ יהא בה האנושית ילקדם פרויקט, חקיקה או תכנית בעלי השפעה על הסב ןהמעוניי

 כנו, הו2005מאז חקיקתו ועד  44חום הסביבה.עם הסוכנויות הממשלתיות האחראיות על ת

תצהירי השפעה על הסביבה שסיפקו בסיס של מידע סביבתי למקבלי החלטות  25,000למעלה מ

 45בארה"ב.

 

ברמה הפדרלית, החוק מבחין בין יזמים פרטיים ויזמים ממשלתיים בכל הנוגע להתייחסות 

לקדם פרויקט, חקיקה או  ןונייהמעהחוק קובע כי כל גורם ממשלתי  46להשפעות סביבתיות.

בה האנושית חייב להתייעץ עם הסוכנויות הממשלתיות האחראיות יתכנית בעלי השפעה על הסב

  47על תחום הסביבה.

 

הרבה מהמדינות החברות בארה"ב אימצו חקיקה משלהן בנושא, המחייבת פעולות שונות של 

חים בין המדינות השונות ובין השלטון המדינתי בעריכת תסקירים. אין אחידות מלאה במינו

 Environmental Impactהמדינות לרמה הארצית. בחלק מהמקומות משתמשים במונח "

Reports"  וגם"Environmental Impact Assessments" EIA  כמו בישראל( כמונחים(

 המקבילים למושג התצהיר ברמה הפדרלית. 

                                                 
41

 Jeffery Michael L. QC, Book Review: International Law & the Environment, Osgoode Hall Law 

Journal, 2009, pp. 595-601   

 GDRCאתר 

http://www.gdrc.org/uem/eia.html 
42

 Environmental Impact Assessment, Library Index 

Assessment.html-Impact-http://www.libraryindex.com/pages/3263/Environmental 

Accessed October 23
rd

, 2010. 
43

 Policy and Procedures for the Review of Federal Actions Impacting the Environment, October 3
rd

, 

1984, United States Environmental Protection Agency, 

http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/nepa/nepa_policies_procedures.pdf 
44

 שם. 
45

 Environmental Impact Assessment, Library Index 

Assessment.html-Impact-http://www.libraryindex.com/pages/3263/Environmental 

Accessed October 23
rd

, 2010. 
46

 Policy and Procedures for the Review of Federal Actions Impacting the Environment, October 3
rd

, 

1984, United States Environmental Protection Agency, 

http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/nepa/nepa_policies_procedures.pdf 
47

 שם. 

http://www.libraryindex.com/pages/3263/Environmental-Impact-Assessment.html
http://www.libraryindex.com/pages/3263/Environmental-Impact-Assessment.html
http://www.libraryindex.com/pages/3263/Environmental-Impact-Assessment.html
http://www.libraryindex.com/pages/3263/Environmental-Impact-Assessment.html
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, DC וושינגטון (, קונטיקט,CEPA)קליפורניה  :NEPAבין המדינות שאימצו חקיקה דומה ל

-ג'רזי, ניו-נסוטה, מונטנה, נבאדה, ניויג'ורג'יה, גואם, הוואי, אינדיאנה, מרילנד, מסצ'וסטס, מ

  48ריקו, וירג'יניה, וושינגטון, וויסקונסין.-פורטויורק, קרוליינה הצפונית, דקוטה הדרומית, 

 
 סוגים של מסמכי הבחינה הסביבתית 

( הוא המסמך המלא EIS( הוא מסמך ראשוני ומצומצם יותר והתצהיר )EIA)התסקיר , NEPA-ב

( הוא כלי המסייע בקבלת החלטה האם תכנית דורשת גם תצהיר EIAהתסקיר )למעשה, יותר. 

(, מסמך יותר מפורט. לתסקיר Environmental Impact Statement – EISהשפעה על הסביבה )

. 2(; FONSIלפרויקט השפעות סביבתיות משמעותיות ) . אין1שתי תוצאות אפשריות: הראשוני 

 (. EISיש צורך בהכנת תצהיר )

בפעולות שאינן ממשלתיות, כשנקבע שיש צורך בתסקיר, התסקיר הוא התהליך, ותוצריו הם 

( או הערכה סביבתית Environmental Impact Statementתצהיר השפעה על הסביבה )

(Environmental Assessment). 

הכנת "סקירה סביבתית פרוגרמטית" ב, המחייב רשויות תסקיר האסטרטגיסף, קיים מנגנון הבנו

(PEIS עבור תכניות, פרויקטים ואף יוזמות חקיקה שיש להן פוטנציאל להשפיע באופן ניכר על )

 איכות הסביבה האנושית. 

 

 ?לו תכניות מכינים תסקיר השפעה על הסביבהיעבור א

או תצהיר. הכנת תסקיר בברמה הפדרלית של מוסדות המדינה תכנית  כל פעולה אוהחוק מחייב 

לדוגמא שינויים בכוח אדם, או שיפוץ מבנים  –קיימת רשימת של פעולות הפטורות מתסקיר 

בהיקף קטן. סוכנות פדרלית המתכוונת להגיש תכנית יכולה לבקש פטור מחובת הכנת תסקיר 

מאפשר לסוכנויות אחרות המתכוונות לבצע ואם הוא מתקבל, הדבר מהווה תקדים לעתיד ו

פעולה דומה להסתמך על הפטור הקודם. בכל מקרה, אם יש אי ודאות לגבי ההשפעות 

 הסביבתיות של התכנית, יבוצע תסקיר סביבתי בסיסי. 

קיימות שתי (, Environmental Assessment – EAבסיסי )הסביבתי התסקיר הבעקבות 

, הרשות היוזמת תחויב בהכנת השפעה ניכרת על הסביבה לתכנית צפויהנקבע כי אפשרויות: אם 

אם ההערכה היא שלא תהיינה לתכנית השפעות סביבתיות חמורות, ניתן . תסקיר סביבתי מלא

 להמשיך בקידום התכנית. גם במקרה זה יש להגיש מסמך המסביר את ההחלטה. 

(, במקרים בהם הפעולה CATEXיש אפשרות להחריג פעולות מסוימות מחובת תצהיר/תסקיר )

דומה מאוד לפעולה שננקטה בעבר וכאשר ניתן להניח אותן השפעות סביבתיות. סוג נוסף של 

 רגה נוגעת למצבי חירום, כאשר אין די זמן להגיש תצהיר או תסקיר. חה

 
 
 
 

                                                 
48

 State Environmental Planning Information, National Environmental Policy Act, Executive Office of 

the President of the United States, 

 http://ceq.hss.doe.gov/nepa/regs/states/states.cfm 
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 התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים בו? מה כולל

בתיות הצפויות של התכנית ורשימת התצהיר כולל דיון בחלופות לתכנית, להשפעות הסבי

יש להתייחס הן להשפעות ישירות והן להשפעות  הכנת התסקיר. מהלך הגורמים שהתייעצו עמם ב

 עקיפות. 

 

EA (Environmental Assessment) 

 תוכן:

או שיש צורך  FONSIהמסמך כולל עדויות וניתוח תמציתיים של הנתונים והמלצה האם מדובר ב

(. כמו כן, על המסמך להתייחס לצורך בהצעת חלופות נוספות, וכן רשימת EISבעריכת תצהיר )

 הגורמים עימם התייעצו בהכנת המסמך. 

 מבנה: 

ר, חומר רקע, הצורך בפרויקט; . הקדמה הכוללת מידע על מבנה התצהי2. סיכום / תקציר; 1

תיאור הפרויקט או הפעולה המוצעים; מסגרת קבלת ההחלטות; שיתוף הציבור; סוגיות חשובות. 

. הערכת החלופות לתכנית / הפרויקט, כולל החלופה הנבחנת, בהתייחס גם להיבטים של 3

. תיאור 5. השפעות צפויות של התכנית על הסביבה. 4מיטיגציה, והשוואה בין החלופות. 

 ההתייעצות ושיתופי הפעולה שהיו כרוכים בהכנת התצהיר. 

 

SEI 49(:)התסקיר המלא 

 :ותוכן מבנה

הכולל את רשימת הרשויות האחראיות על הפעולה, תקציר המסמך בן פסקה אחת,  –שער  .1

 שת הערות. גוהתאריך האחרון לה

והכרעות עיקריות עיקריים, המחלוקת הריות, תחומי קסיכום, המדגיש את המסקנות העי .2

 . (עמודים 15עד ) )לדוגמא בין חלופות(

 תוכן עניינים.  .3

 תיאור הצורך והמטרה של הפעולה המוצעת.  .4

זהו לב המסמך. יש להציע חלופות ריאליות. יש  –סקירת החלופות, כולל החלופה המוצעת  .5

לציין לכלול את חלופת האפס )אי נקיטת פעולה(. יש לנתח לעומק כל אחת מהחלופות. יש 

 אמצעי מיטיגציה מתאימים. 

תיאור הסביבה המושפעת. יש להתייחס להשפעות לטווח הקצר והארוך וכן לאינטראקציה  .6

. יש להתייחס להשלכות הסביבתיות של השימוש במשאבים בעת ביצוע הפרויקט. יש ןבינה

להתייחס להשלכות הסביבתיות של תחזוקת הפרויקט. יש להתייחס להשפעות ישירות 

יפות. יש להתייחס לקונפליקטים בין הפעולה המוצעת לבין יעדים ברמה הפדרלית, ועק

המחוזית, המדינתית או המקומית, בכל הנוגע לשימושי קרקע, מדיניות וכו'. יש להתייחס 

לשימוש במשאבי טבע. יש להתייחס להיבטים אורבניים, תרבותיים והיסטוריים, לעיצוב 

 הסביבה הבנויה. 
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 הסביבתיות של כל אחת מהחלופות המוצעות.  ניתוח ההשפעות .7

 .רשימת מכיני / עורכי התסקיר .8

 רשימת הסוכנויות הממשלתיות, הארגונים והאנשים אליהם ישלח המסמך.  .9

 אינדקס. .10

 נספחים. .11

 

 הנחיות נוספות:

לעתים קרובות כולל התצהיר התייחסות גם לאמצעי מיטיגציה מוצעים, התייחסות למקור 

 ומסמכים נוספים.  המימון של הפעולה,

תחומית בהכנת המסמכים הסביבתיים, לרבות שילוב של מדעי הטבע, -יש לנקוט בגישה רב

 50החברה, ועיצוב סביבתי.

עמודים כשמדובר בפרויקט בקנה  300עמודים במרבית המקרים ועד  150עד  –יש הגבלת מקום 

  מידה גדול או ברמת מורכבות גבוהה.

מנת שיהיה ברור למקבלי ההחלטות -נת בניסוח המסמך, עליש להשתמש בשפה פשוטה ומוב

 ולציבור. 

הרשות המכינה את המסמך חייבת לוודא את האמינות המדעית של המסמך ולציין את 

 המתודולוגיה שנעשה בה שימוש בהכנתו. 
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 ?מהם –האם עריכת התסקיר נעשית בשלבים, ואם כן 

51:חלת התכנון ועד אישור וביצוע התכניתמהת – NEPA-שלביות ב
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הגשת הממשל האמריקאי ממליץ לרשויות להתחיל בהכנת התסקיר הסביבתי בקרבה למועד 

כלי עזר כמש ש. יש להכין את התסקיר בזמן מוקדם מספיק כדי שי(הצעת הפרויקטהתכנית )או 

  יקה בדיעבד.מנת להצד-לתהליך קבלת ההחלטות ואין להשתמש בו לאחר קבלת החלטה על

 הבשלב הראשון, הממשל מגיש הצעה לפרויקט. בשלב השני, אלא אם התקבל פטור, מגיש

( כלי המסייע להכרעה האם Environmental Assessment – EAהממשלה תסקיר סביבתי )

להשפיע על הסביבה באופן ניכר / משמעותי. מסמך זה מהווה  ותתכנית או פעולה מסוימת צפוי

 וני ממליץ על אחת משתי אפשרויות:ר או הקדמה לתסקיר מלא. התסקיר הראשמעין תסקיר קצ

 – )מסמך הערכה סביבתית מלאיש להכין תצהיר  –. יש לפעולה השפעה ניכרת על הסביבה 1

Environmental Impact Statement - EIS.)  

2" .FONSI "–( אין לפרויקט השפעות סביבתיות משמעותיותFinding Of No Significant 

Impact .) 

, בה סוקרים את מגוון הנושאים וההיבטים שיש להתייחס Scopingבשלב הבא, מתבצעת ישיבת 

ליהם, החקיקה הרלוונטית, המידע הזמין והמידע הדרוש. העבודה מתחלקת בין הגורמים א

, באמצעות רישום אצל הרשם EISהשונים. לאחר מכן מתפרסמת הודעה לציבור בדבר הכנתו של 

לי, פרסומים בתקשורת ומכתבים לאזרחים וקבוצות בעלי עניין. הציבור מוזמן לשלוח את הפדר

ת טיוטת נפתחלאחר מכן (, DEISהערותיו והצעותיו. בשלב ראשון מפרסמים טיוטה של המסמך )

לשימוע ציבורי והתייחסויות בכתב. על הטיוטה לכלול, במידת האפשר, התייחסות התצהיר 

ידי הגורמים השונים, כולל הציבור. לבסוף מוכן ומאושר -ת שהובעו עלרצינית למגוון העמדו

( והרשות מכריזה על הפעולה המוצעת. על המסמך הסופי לכלול התייחסות FEISהמסמך הסופי )

ספק מענה לסוגיה למתאימה לכל עמדה מנוגדת סבירה שטרם נדונה במסגרת הטיוטה, ו

 שהועלתה.

פי למנהל הרשות הממשלתית הרלוונטית, שרשאי לבקש הציבור רשאי לקבול על המסמך הסו

מהרשות לשנות את המסמך או לדחות את הבקשה, תוך נימוק החלטתו. באם התגלה מידע חדש 

תצהיר. או חל שינוי משמעותי בסדרי הגודל ואופיו של הפרויקט המוצע, נהוג לפרסם תוספת ל

אי הציבור לערער על מספיקותו של , רשטשתינקלאחר פרסום ההחלטה על הסופית בדבר הפעולה 

 להחליט על הקפאת או דחיית הפרויקט.אשר רשאי תצהיר לבית המשפט הפדרלי, ה

במקרה של פרויקטים בקנה מידה רחב במיוחד, לדוגמא במקרה של כבישים מהירים ארוכים, 

שלבי של הערכת ההשפעה הסביבתית. בשלב הראשון מבצעים בחינה של -נהוג לבצע תהליך דו

האזור הכללי בו מוצע לבצע את הפרויקט. לאחר אישור הפרויקט, מחלקים אותו למקטעים, וכל 

 אזור נבחן במקביל בתצהיר נפרד. 

 
 ?מי עורך את התסקירים

כשמדובר ברשויות שלטוניות, לעתים הן מכינות   52הגורם המציע את התכנית מכין את התצהיר.

 ץ מהמגזר הפרטי. את התסקיר באמצעות מיקור חוץ לחברות ייעו
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 מיהו הגורם המבקר את התסקיר?

אחראית על מעקב אחרי גם הסוכנות  ( בודקת את התסקיר.EPAהסוכנות להגנה על הסביבה )

במקרים בהם לאחר בחינת התסקיר, ביצוע השינויים הנדרשים ויישום התנאים הנקבעים וכו'. 

 Environmentallyמתקבלות )בלתי הרשות מעריכה שהשלכותיה של התכנית על הסביבה הן 

unacceptable) , לאת העניין היא רשאית להפנותCEQ  נציבות פדרלית לאיכות הסביבה הכפופה(

ישירות למשרדו של הנשיא(, אשר רשאית להסתייע במוסד פדרלי לפתרון סכסוכים סביבתיים 

(U.S. Institute for Environmental Conflict Resolution.) כנות פדרלית רק רשות או סו

מבצעת שיתוף או יידוע של CEQ -, אם כי על פי רוב, הCEQרשאית להפנות מקרים כאלה ל 

 הציבור בעניין מיוזמתה, לאחר שמתקבלת פנייה מהסוכנויות הרשמיות. 

 
 קיפות, בהירות ושיתוף ציבור ש

ם יום. לעתים קרובות מפרסמים הגופי 30התצהיר מתפרסם ונפתח להערות הציבור למשך 

הממשלתיים טיוטה של התסקיר ו/או התצהיר מוקדם יותר ופותחים אותו להערות הציבור 

וגופים רלוונטיים. במקרה של תצהיר, חובה לקיים שימוע ציבורי ולאפשר לציבור לבטא את 

הערות בכתב. ניתן לערער על מספיקותו של תצהיר לבית לאפשר הגשת בנוסף ופה, -עמדותיו בעל

 להחליט על הקפאת או דחיית הפרויקט.  שר רשאי אהמשפט הפדרלי, 

 תצהיר טרם פתיחתו לעיון הציבור וגורמים רלוונטיים אחרים.האין להגיש את 

 30הסוכנות המציעה את הפעולה צריכה לאשר את המסמכים לפני שמתפרסים לציבור, לאחר 

ובעלי עניין יום. הסוכנות רשאית לפרסם טיוטה של התצהיר או התסקיר, להערות הציבור 

 נוספים. 

בתצהיר, . כאשר מדובר בלבד הערות הציבור מועברות בכתבתסקיר הראשוני, כשמדובר ב

פה )בנוסף להערות בכתב(. -יש לערוך שימוע ציבורי ולקבל הערות גם בעל ,מסמך המפורט יותרה

 גם לאחר פרסום המסמכים הסופיים, רשאית הסוכנות לפרסם תוספת. 

 
 תארגונים וסוכנויו

(, הכפופה ישירות למשרד נשיא Council on Environmental Quality) CEQבארה"ב פועלת ה

ועל מעקב אחר הביצוע. בין היתר  NEPAארה"ב, והיא אחראית על הכנתה של התקינה של 

עוסקת הסוכנות בקידום המודעות לנושא בקרב הציבור ולעידוד למצות את אפשרויות 

צוין לעיל, הסוכנות גם מהווה כתובת במקרים בהם עולה מן תפות שלו בתהליך. כפי שתההש

 התסקיר הסביבתי כי השפעותיה הסביבתיות של תכנית תהיינה חמורות במיוחד. 

 U.S. Institute forכאמור לעיל, קיים בארה"ב גם גוף בוררות בנושאים סביבתיים )

Environmental Conflict Resolutionופן בהם הרשות להגנת (, אשר מטפל במקרים יוצאי ד

( או כל רשות אחרת מעריכה כי השלכותיה הסביבתיות של תכנית תהיינה חמורות EPAהסביבה )

 מדי. 
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 53ניו יורק( 2) 5ב.
 

 כללי:

 Discretionary landיורק, כמעט כל התכניות / הפעולות הנוגעות לשימושי קרקע )-במדינת ניו

use actions המקומית לתכ ועדהו( הנדונות( נון ובנייהCity Planning Commission כפופות )

. במסגרת הליך זה, מזהים השלכות Environmental Quality Review (CEQR)להליך 

סביבתיות חמורות אפשריות על תכניות ופעולות מוצעות, מעריכים את משמעותן ומציעים 

טורות מהליך זה. ברוב של ההשפעות. רק פעולות מסוימות, בקנה מידה קטן, פ מןאמצעים לצמצו

 . CEQRית חייבת בנהמקרים, הועדה המקומית היא הגורם האחראי על החלטה האם תכ

גיות המוגדרות בספר הנחיות מיוחד. המסמכים ופי מתודול-מגיש הבקשה מכין את התסקיר, על

ם כיועץ מקצועי יורק(. המשרד משמש ג-ניו נשמרים במשרד לתיאום סביבתי המקומי )של העיר

 גורם הדן בתכנית. ל

 
 :התסקירשלבים בתהליך 

 התהליך כולל מספר שלבים, שרובם פתוחים לביקורת והערות הציבור. 

1. Environmental Assessment Statement (EAS) מגיש התכנית משלם אגרה ומגיש :

EAS – המתאר את התכנית / הפעולה המוצעת וניתוח ראשוני של  ימסמך ראשונ

 ות על הסביבה.ההשפעות הפוטנציאלי

, הרשות )על פי רוב, הועדה המקומית( מחליטה כי: א. לתכנית יש EASעל בסיס מסמך ה .2

מסמך מפורט. ב.  –( EISהשפעות משמעותיות והיא חייבת בתצהיר השפעה על הסביבה )

לתכנית יש השפעות  -( Conditional Negative Declarationתשובה שלילית מותנית )

ם הסכים לנקוט באמצעי מיטיגציה מסוימים על מנת לצמצם משמעותיות אולם היז

אותן ולכן ניתן להמשיך לקדם את התכנית; ג. אין השפעות משמעותיות לתכנית. 

יום בכל הנוגע לתנאים  30ההחלטה מפורסמת לציבור. הציבור רשאי להגיב בתוך 

 שנדרשו במסגרת החלטה ב' )תשובה שלילית מותנית(. 

3. Scoping ימי  15טיוטת הנחיות להכנת התצהיר בתוך סמכת מפרסמת המו: הרשות

ל הצורך בתצהיר מפורט. ההנחיות כוללות נושאים שיש עעבודה מיום ההחלטה 

יחס אליהם, המתודולוגיה שיש לנקוט בה, וחלופות שונות למיטיגציה. טיוטה זו ילהת

פרסום  לאחריום  30-45נפתחת להערות הציבור במפגש ציבורי, שמתקיים בסביבות 

ימים לאחר המפגש  הציבורי. לאחר מכן, הרשות  10הטיוטה. הערות בכתב מתקבלות עד 

 מפרסמת מסמך הנחיות סופי, המשלב את ההערות שהתקבלו מהציבור )היכן שמתאים(.
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 Scopingפרק הזמן המינימלי לתהליך שיתוף הציבור ב

 

 (.DEISמגיש ההצעה מכין טיוטת תצהיר השפעה על הסביבה ) .4

 Notice ofהרשות בודקת את הטיוטה ומודיעה לציבור על השלמתה בהתאם להנחיות ) .5

Completion להגשת הערות הציבור וגופים פרק הזמן מפורסם גם לציבור (. בהודעה

 מוסדיים. 

הרשות מבצעת שימוע ציבורי לגבי הטיוטה. במידה שנערך שימוע ציבורי לגבי התכנית  .6

 10ברים בשימוע אחד. הערות בכתב מתקבלות עד בהקשר אחר, אפשר לשלב את הד

 ימים לאחר השימוע  הציבורי.

 EISפרקי הזמן לעריכת שימוע על טיוטת ה
 

הכנת תצהיר השפעה על הסביבה )סופי(: המסמך הסופי כולל את הטיוטה, את סיכום  .7

 ההערות שהתקבלו מהציבור והרשויות וכל מידע נוסף הרלוונטיים להערות. כמו כן, כולל

המסמך רשימת אמצעי המיטיגציה שיופעלו והסכמה בכתב מהרשויות הרלוונטיות 

 ליישומם. 

(, המתארת Notice of Completionהרשות מפרסמת הודעה על השלמת הכנת המסמך ) .8

 את התכנית / הפעולה המוצעת ואת מסקנות התצהיר הסופי. המסמך נשלח לבעלי עניין

 להערות הרשויות. ונפתח

מאמצת הצהרת ממצאים, המעידה על כך שהממצאים נבחנו באופן  כתהמוסמהרשות  .9

ימים לבחינת הרשויות את המסמך טרם  10ידי הרשות. יש לאפשר לפחות -מעמיק על

 קבלת ההחלטה על הממצאים. לאחר מכן ניתן לקבל החלטה על אישור / דחיית התכנית. 
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 54בהליך ביקורת סביבתית?אילו תכניות חייבות 

 סוגים של תכניות:   3החוק מגדיר 

 לגביהן יש להכין מסמך מפורט )תצהיר תכניות החייבות תמיד בביקורת סביבתית ,

(. התקנות כוללות רשימה ארוכה של תכניות מסוג זה, לפי EISהשפעה על הסביבה 

אתרים היסטוריים,  פעולות, שימושים, גודל, וערכיות האתר. לדוגמא: תכניות הכוללות

-אלף, פרויקט שכולל חניה ל 150-יחידות דיור בעיר שאוכלוסייתה נמוכה מ 250בניית 

רגל וכו'. המגיש יכול ליזום בעצמו  100-רכבים ומעלה, למבנים שגובהם למעלה מ 1000

 הגשת טיוטא של המסמך המלא ולפטור עצמו ברוב המקרים מהכנת המסמך הראשוני.

 זו כוללת פעולות כגון שיפוץ  קטגוריה. יבות בתהליך ביקורת סביבתיתתכניות שאינן חי

בסיסי או עבודת תשתית על מבנים שאינה כרוכה בשינוי משמעותי בו, הרחבת מבני 

יחידות דיור במגרש קיים, לרבות חיבור לתשתיות  1-3חינוך בקנה מידה קטן, הקמת 

 וכו'. 

  .עבור תכניות כאלה, יש להגיש את מסמך תכניות שאינן מנויות בשתי הקבוצות שלעיל

( לפיו תחליט הרשות האם Environmental Assessment Statementסביבתי ראשוני )

יש צורך בהכנת תצהיר מפורט. במקרה זה, על בסיס התצהיר הראשוני, מחליטה הרשות 

( לתכנית צפויה השפעה ניכרת על הסביבה והיא 1האפשרויות: ) 3-על אחת מהמוסמכת 

( לתכנית צפויות השפעות סביבתיות משמעותיות, אך היזם הסכים 2בתסקיר ) חייבתמ

( אין 3לנקוט באמצעי מיטיגציה על מנת לצמצם אותן, ולכן ניתן לקדם את התכנית )

השפעה ניכרת לתכנית על הסביבה. ההחלטה מפורסמת לציבור, והוא רשאי להגיב עליה, 

 יבל. ובכלל זה על אמצעי המיטיגציה שהיזם ק

 
 למדינת ניו יורק מדריך המגדיר באופן מפורט מהי השפעה משמעותית על הסביבה:

  שינוי משמעותית וחמור באיכות ו/או כמות האוויר, הקרקע או המים העיליים, תחבורה או

רמות רעש, עלייה משמעותית בייצור פסולת, עלייה משמעותית בפוטנציאל לבעיות של 

 . (leachingן מים )סינושחיקה, הצפה, ביוב או 

 כמות גדולה של צמחייה או חיות, הפרעה משמעותית לדפוסי המחייה או  תאו הסת תהשמד

הנדידה של מיני בעלי חיים או דגים; השפעות על אזורי מחיה; השפעות משמעותיות חמורות 

על מינים בסכנת הכחדה או סביבת המחיה שלהם; השפעות משמעותיות חמורות על משאבי 

 טבע. 
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 ( "פגיעה במאפיינים סביבתיים של אזורים המוגדרים כ"אזורים סביבתיים קריטייםCritical 

Environmental Area כפי שמוגדר בחוקי מדינת ניו יורק ,)NYCRR 616.14(g).55
 

 .יצירת קונפליקט מהותי בין התכנית לבין התכניות של הקהילה עליה תחול התכנית 

 ם בעלי חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית או ים של אתרייפגיעה באיכותם או אופ

 אסתטית, של קהילה קיימת או של אופי שכונתי. 

 .)שינוי משמעותי בשימוש באנרגיה )סוג או כמות 

 .יצירת סכנה לבריאות 

 משמעותי בשימוש או באופן השימוש בקרקע, לרבות משאבים חקלאיים, שטחים  נוישי

 פתוחים, משאבי פנאי.

 הרבה אנשים לפרק זמן ארוך, ביחס לחלופת האפס.משיכה לקד יצירת מו 

  שינויים בשניים או יותר היבטים של הסביבה, שבפעולתם המשותפת יוצרים השפעה

 משמעותית עלה סביבה. 

  נקיטה של שתי פעולות או יותר, שביחד יש להם השפעה משותפת בעלת השפעה משמעותית

 על הסביבה. 

יחודיים של האתר, סבירות ההתרחשות של ההשפעה שזוהתה, אורך יש להתייחס גם להיבטים י

(, הטווח הגיאוגרפי של השפעת התכנית, סדר irreversibilityזמן ההשפעה, האם ניתן לבטלה )

 הגודל של ההשפעה ומספר האנשים שיושפעו. 

 
 ?אילו נושאים כלולים בתסקיר

 תוכן התסקיר:

יאור הפרויקט, כולל רקע, מטרה, צורך ציבורי ותועלת התסקיר כולל בין היתר תקציר מנהלים,  ת

ציבורית, שיקולים חברתיים וכלכליים, ורשימת האישורים הדרושים לצורך ביצוע התכנית, 

ניתוח טכני של תחומי הידע הרלוונטיים בהתאם להנחיות, הכולל השוואה של המצב היום, המצב 

א מבצעים את התכנית, תיאור אמצעי אם ל –לאחר ביצוע התכנית וגם המצב בחלופת האפס 

מיטיגציה מוצעים לשם צמצום ההשפעות שזוהו, ותיאור חלופות סבירות וישימות, שיש ביכולתן 

 להביא לצמצום ההשפעות שזוהו. 

 מבנה התסקיר:

 עמוד שער, הכולל את שם הפרויקט, הרשות המחליטה ותאריך. .1

 .תקציר מנהלים .2

ורך ציבורי ותועלת ציבורית, שיקולים חברתיים תיאור הפרויקט, כולל רקע, מטרה, צ .3
 וכלכליים, ורשימת האישורים הדרושים. 

ניתוח טכני של תחומי הידע הרלוונטיים בהתאם להנחיות, הכולל השוואה של המצב  .4
אם לא מבצעים את  –היום, המצב לאחר ביצוע התכנית וגם המצב בחלופת האפס 

 התכנית. 

 צום ההשפעות שזוהו. אמצעי מיטיגציה מוצעים לשם צמ .5

 חלופות סבירות וישימות, שיש ביכולתן להביא לצמצום ההשפעות שזוהו.  .6
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 56שלביות

יש  הקמת כבישים ארוכיםבמקרה של ניתן לפצל למספר תצהירים רק במקרים חריגים, לדוגמא 

ביחד, ולהתייחס  בתכניות. בכל מקרה יש לדון אפשרות להכין תצהיר עבור מקטעי דרך שונים

 . הייבשנ תאח ותכתלוי ןהאלי

 
 מימון

 מגיש הבקשה מממן את הכנת התסקיר.

רם פרטי, הוא גם נדרש בתשלום אגרה, המיועדת "לכסות" ובמידה שמגיש הבקשה הוא אדם או ג

 כים הסביבתיים שהוא נדרש להגיש.את העלויות הכרוכות בבקרת המסמ

 .לא נמצא מידע על אפיקי המימון
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 דוגמא לעמוד הראשון מתוך תצהיר סביבתי: -ניו יורק 
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 הולנד 6ב.

 
 רקע

הולנד היא מדינה בעלת מאפייני צפיפות דומים לאלה של ישראל, ומערכת תכנון מתקדמת. 

עם השנים, הוכנסו יותר  1987.57תסקירי השפעה על הסביבה שולבו לראשונה בחוק ההולנדי ב

 ויבו בהכנת תסקירים.חיותר סוגי תכניות תקנות וולנושאים לחקיקה 

 

 Dutch Environmental Management Act (Wm)תסקירי השפעה על הסביבה נגזרים מחוק 

, .Environmental Impact Assessment Decree 1994 (Besluit M.e.r.1994)וכן מתוקף 

נדרש תסקיר. ההליך הקשור בתסקיר כולל מספר שלבים, ובכלל זה שימוע באילו מקרים  המגדיר

 עד לשלב ההחלטה הסופית בפרויקט.  ,כתיבת הנחיותויבורי צ

 

בהולנד, תסקירי ההשפעה על הסביבה מעוגנים בהסדרים חוקיים, המגדירים בצורה ברורה מה 

כלול במושג "סביבה", מהו תפקידם של בעלי העניין )כולל הציבור(, אילו תכניות דורשות הכנת 

 58ד.תסקיר, באילו מקרים ניתן לקבל פטור ועו

 

פורמלי להצעות -( בלתיE-testכבר במהלך שנות התשעים הפעילה הולנד "מבחן סביבתי" )

חקיקה, שבחן את השפעת הצעת החוק על צריכת אנרגיה וניידות, על צריכת משאבי טבע, על 

התפקיד העיקרי של התסקיר הסביבתי  59פסולת, איכות אוויר, קרקע ומים, ועל המרחב הפיסי.

שמידע סביבתי, והיכן שזה נדרש  גם מידע חברתי וכלכלי, ישולב בקבלת החלטות גרום לכך הוא ל

התהליך כולל ניתוח ההשפעות הצפויות של ההחלטות, השתתפות הציבור,  60מאוזנת ומושכלת.

פיתוח והשוואת חלופות, יצירת דו"ח משולב הכולל את ההשפעות הצפויות, החלופות והערות 

  61יידוע הציבור על ההחלטה.ובעת קבלת ההחלטה הסופית,  הציבור, לקיחת הדו"ח בחשבון

 

במערכת ההולנדית יש שאיפה לגמישות, אולם לא תמיד עושים בה שימוש ודבקים בהסדרים 

מקובלים. דבר זה נתפס כבעיה בהולנד, במיוחד בכל הנוגע לתחום התכנון. השר הממונה הוא 

עדה מיוחדת לעניין תסקירי השפעה על ו והשר לחקלאות, טבע ואיכות המזון. קיימת במשרד

 62הסביבה.
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 Netherlands –רשות )או נציבות( מיוחדת לנושא תסקירי ההשפעה על הסביבה בהולנד פועלת 

Commission for Environment.63  הנציבות היא גוף עצמאי ובלתי תלוי. תפקידה של הנציבות

היא אינה . השפעה על הסביבההוא להבטיח את איכותו של המידע הנכלל במסגרת תסקירי ה

מביעה עמדה על החלופה העדיפה. הנציבות ממליצה )באופן וולונטרי( בשלב הכנת ההנחיות בנוגע 

לתוכן הרצוי של התסקיר. לאחר פרסום התסקיר, הנציבות מבקרת את איכות המידע הכלול בו 

מידע בכל הנוגע  ובודקת האם כל המידע הרלוונטי נכלל בו. כמו כן, הנציבות משמשת כמוקד

לתסקירי השפעה על הסביבה ותסקירים סביבתיים אסטרטגיים לציבור ולבעלי עניין. לבקשת 

הרשויות, הנציבות יכולה לייעץ באופן וולונטרי בפרויקטים שלא מחויבים בתסקיר ולתת ייעוץ 

יבות בפרויקטים מורכבים. הנציבות מייעצת גם בכל הנוגע לתכניות מחוץ לשטחי המדינה. בנצ

רשויות ממשלתיות, מכוני מחקר,  –מומחים, העובדים במקומות שונים  600פועלים 

אוניברסיטאות ואף חברות פרטיות. הם נשכרים על בסיס פרויקט, ובכל פרויקט מוקם צוות של 

(, Lump sumידי הממשלה בתקציב מרוכז )-מומחים. הנציבות ממומנת באופן קבוע על 3-6

 בית אפריורית. כלומר ללא חלוקה תקצי

מעניין לשים לב לחשיבות הרבה המוענקת לציבור ושיתופו במסגרת תפיסת העולם של הנציבות. 

 ( הם עקרון מפתח. stakeholdersשקיפות ומעורבות בעלי עניין )

 
  .השפעה על הסביבה תסקיריהוראות הדירקטיבה האירופית בנושא אימצה גם היא את הולנד 

 Environmental Impact Assessmentשולבו בחקיקה המקומית בצו " לדירקטיבה 2ו 1תוספות 

Decree כאמור, התוספת הראשונה מונה תכניות שחייבות בתסקיר, ללא שיקול דעת של ."

המדינה ואילו התוספת השנייה מונה תכניות בהן הותיר האיחוד את שיקול הדעת בידי 

המקומית, אולם הוסיפו ספים )כמותיים( המדינות.בהולנד העתיקו את התוספת השנייה לחקיקה 

מסוימים שלא היו קיימים בדירקטיבה האירופית. אם תכנית עומדת בספים הללו, הרשויות 

אם לא עומדים בספים, אין  (.EIAמחליטות האם יש צורך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה )

י חובותיה כלפי הכריע ביהמ"ש האירופי שהולנד כשלה במילו 2008-ב צורך בהכנת תסקיר.

האיחוד בכל הנוגע להטמעת הדירקטיבה בחקיקה המקומית, וזאת בשל העובדה שהספים 

שנקבעו לגבי התוספת השנייה התייחסו אך ורק להיבטים כמותיים הקשורים בסדר הגודל של 

ביהמ"ש  64(.Case 255/08כמו מאפיינים הפרויקט ומיקומו )איכותיים הפרויקט, ולא להיבטים 

חקיקה זו מפרה את הדירקטיבה מאחר שהיא אינה מאפשרת לזהות באילו מקרים יש קבע כי 

כרת על הסביבה. כתוצאה מפסיקה זו, הספים בהולנד אינם נחשבים ילתכנית השפעה נ

האם לתכנית יש השפעות פוטנציאליות על בכל מקרה לגופו ות מחליטות ילמוחלטים, אלא הרשו

ייחס למאפייניה ומיקומה, על בסיס הקריטריונים הסביבה, הן בהתייחס לגדלה והן בהת

, הולנד טרם ביצעה את 2010נכון למאי  המוגדרים הן בצו המקומי והן בדירקטיבה האירופית.

 התיקונים הנדרשים בחקיקה הרלוונטית. 

 תסקירי סביבה אסטרטגיים. – SEAכמו כן, אימצה החקיקה ההולנדית את מנגנון ה
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 הסביבתית סוגים של מסמכי הבחינה 

 בין שני סוגים של תסקירים סביבתיים:מבחין  החוק ההולנדי כאמור, 

(: מתבצע Environmental Impact Assessment – EIAתסקיר השפעה על הסביבה ) .3

 עבור פרויקטים ספציפיים. 

(: מתבצע Strategic Environmental Assessment – SEAתסקיר סביבתי אסטרטגי ) .4

 רחבות היקף )כמו תכנית מתאר עירונית, תמ"אות וכד'(.  עבור החלטות מדיניות

 
 ?עבור אלו תכניות מכינים תסקיר השפעה על הסביבה

 65 פעולות ותכניות שעלולות להיות להן השפעות חמורות על הסביבה. .1

פעולות ותכניות שהרשות הרלוונטית הכריעה שעלולות להיות להן השפעות חמורות על  .2

 דות. הסביבה, בשל נסיבות מיוח

 66החוק קובע ספים לשימושים ופעילויות בעלות השפעה נכרת על הסביבה, שחייבים בתסקיר.

שר התחבורה או הועדה המקומית אינו  -נתיבי )לשם ההבהרה -הקמת כביש מהיר רב –לדוגמא 

רשאי לאשר תוואי סופי לפני עריכת תסקיר(; הקמת נמלים, מזחים ומבנים משמעותיים בים או 

כפריים;  באזוריםנחת צינורות גדולים להובלת גז, נפט או כימיקלים; תכניות מתאר בנהרות; ה

במקרים צמודי  4000הקמת מתקני פנאי ותיירות גדולים; תכנית לבניית יחידות דיור )למעלה מ

במקרים שאינם צמודי דופן(, הקמת אזורי תעשייה; מתקנים לגידול בעלי  2000דופן ולמעלה מ

אשים, לפי סוג החיה(; מכרות ותכניות להפקת מינרלים מהקרקע; קידוחים חיים )לפי מספר ר

לגז או נפט; אימוץ מדיניות / תכנית לטיפול בפסולת בקנה מידה גדול; מתקנים לטיפול  םניסיוניי

והטמנה של פסולת מסוכנת )בכל קנה מידה(; הקמת מט"ש; מפעלי מתכות למיניהם; מפעלים 

לים אסבסט; הקצאת אתרים לצורך הקמת תחנות כוח; הקמת לייצור ועיבוד מוצרים המכי

  67מתקן לאנרגיה גרעינית; טיפול בפסולת גרעינית; הקמת קווי מתח עיליים.

 קריטריונים מחייבים.כבספים כקווים מנחים ולא יותר ויותר היא להשתמש כיום המגמה 

יבתית או שכבר נוצרה בהם רשויות מקומיות / מחוזיות רשאיות להגדיר אזורים )בעלי רגישות סב

סייגים לעניין זה: תכניות שיש  68שימושים מסוימים.יאסרו  םפגיעה סביבתית או זיהום בעבר( בה

 –להן קשר ישיר לביטחון הלאומי, או במקרי חירום )המוגדרים גם הם במסגרת חקיקה נפרדת 

השרים  The Exceptional Emergencies (Coordination) Act. 69:חוק מקרים מיוחדים

כאשר מדובר  –לתכניות מסוימות במקרים שונים מתסקיר הרלוונטיים רשאים לתת פטור 

בחזרה על פעולה שכבר אושרה בעבר לאחר הגשת תסקיר השפעה על הסביבה, ובמקרה שיש 

 אינטרס ציבורי לבצע את הפעולה באופן מיידי.  

                                                 
65

 Environmental Management Act, Chapter 7. Environmental Impact Assessment 

http://docs1.eia.nl/cms/Hoofdstuk%207%20m%20e%20r%20%2031-08-2006%20VR84137.pdf 

 
66

  Home Page Netherlands Commission for Environmental Assessment 

http://www.eia.nl/default.asp?type=what_is&lang=english 
67

 Netherlands Commission for Environmental Assessment, Activities and decision to which the 

procedure referred to in Sections 7.8a-7/8d of the Act applies 

http://docs1.eia.nl/cms/engelse_c-d-lijsten.pdf 
68

 Environmental Management Act, Chapter 7. Environmental Impact Assessment 

http://docs1.eia.nl/cms/Hoofdstuk%207%20m%20e%20r%20%2031-08-2006%20VR84137.pdf 
69

 שם 



99 

 

החייבות בתסקיר, אולם צפויות שרים המתכוונים לבצע פעולה שאינה מנויה ברשימת הפעולות 

לה השלכות חמורות על הסביבה, חייבים לדווח על כך לשר החקלאות, הטבע ואיכות המזון )השר 

 כל השרים מחויבים להגיש דו"ח שנתי בדבר מילוי חובה זו לשר הממונה הממונה(.

קה הוא חובה עבור תכניות סטטוטוריות או מנהליות, אשר מהוות מסגרת חקי SEAביצוע 

לקבלת החלטות הנוגעות לפרויקטים או תכניות עתידיים שידרשו בתסקירי השפעה על הסביבה, 

וכן עבור תכנית הכפופות לחוק ההולנדי לשמירת טבע או שיש להן השפעות שליליות פוטנציאליות 

70פי האיחוד האירופי.-עלככאלה על אזורי טבע מוגנים המוגדרים 
 

 

 
 ם נערך תסקיר.בתרשים: סוגי הפרויקטים שלה

 
 71?מה כולל התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים בו

 מבנה התסקיר:

על התסקיר לכלול לפחות את המרכיבים הבאים: תיאור הצורך בתכנית המוצעת; תיאור התכנית 

המוצעת ואופן ביצועה )המוצע( וכן תיאור החלופות שישקלו והסיבה לבחירת החלופות הללו; 

שהתסקיר נדרש לשם קבלתן ותיאור החלטות קודמות של  תיאור סוגי ההחלטות השונות

הרשויות ביחס לתכנית המוצעות והחלופות המוצעות; תיאור מצבה הנוכחי של הסביבה שעלולה 

ידי התכנית והחלופות המוצעות; תיאור ההשפעות הפוטנציאליות של -להיות מושפעת על

השוואה בין השפעתן של החלופות  התכניות והחלופות המוצעות על הסביבה והאופן בו הוערכו;

השונות על הסביבה; תיאור פערי המידע הקיימים; סיכום המכיל מידע מספק לשם הנגשת 

 התסקיר לציבור הרחב.

על התסקיר להציג חלופות רציניות וסבירות, ולכלול חלופות שהן ידידותיות יותר לסביבה. עליו 

 יין מהי החלופה הידידותית ביותר לסביבה. להסביר מה היו השיקולים לבחירת חלופות אלה ולצ

 ידי הרשות המוסמכת.-הנושאים שיכללו בתקציר יוחלטו על
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והן בשלבי הביקורת, התייחסות  scopingצריך לכלול חוות דעת של מומחים הן בשלבי ה  SEAה

 לחלופות ותכנית ניטור.

 
 תוכן התסקיר:

המוצעת בכל הנוגע לפסולת, שפכים, על התסקיר להתייחס לנושאים הבאים: השפעות התכנית 

 שימוש באנרגיה ומשאבים, השפעות הכרוכות בשינוע אנשים וסחורות ממקום התכנית. 

 
 ?כיצד מעוגנות ההנחיות לתסקירים

מסודר עבור כל תכנית, במסגרתו מכינים הנחיות  Scopingמחייב לבצע הליך ההולנדי החוק 

ההנחיות הכלליות מעוגנות בתקנות )בעיקר  וף ציבור.הליך זה כולל שית .פרויקטהספציפיות לפי 

כל מה שנוגע למרכיבי התסקיר( והנחיות ספציפיות לגבי תוכן התסקיר והנושאים שיבדקו 

 .scopingנקבעות בשלב ה
 

בהולנד פועלת ועדה לענייני תסקיר השפעה על הסביבה, המלווה את הרשות המוסמכת בשלבי 

ה אינה מכינה את התסקיר, אלא מגיש התכנית(, ומייעצת הכנת התסקיר )גם אם הרשות עצמ

לשר לענייני סביבה ולשר החקלאות בעניין מתן פטורים מתסקיר לתכניות, וכן בנוגע להכנת 

מים שונים המוגדרים בחוק, ויושבים מומחים לענייני סביבה בתח וועדההנחיות לתסקירים. 

ידיה. החברים -נציג הממשלה ומינויו מאושר עללרבות זיהום, שמירת טבע וכו'. יו"ר הועדה יהיה 

 ממונים לחמש שנים, עם אפשרות להערכה. 

 
 התסקיר נעשית בשלבים, ואם כן מהם?האם עריכת 

 שלבי הכנת התסקיר:

א. במידה שתכנית נדרשת בתסקיר )לפי התקנות( היזם )רשות או יזם פרטי( מיידע את הרשות 

ת והוא רשאי לציין גם את כוונתו לבצע תסקיר המוסמכת בדבר כוונתו להגיש את התכני

 סביבתי.

שבועות משלב זה מחויבת הרשות המוסמכת להחליט האם התכנית מחויבת בהגשת  6ב. בתוך 

תסקיר. הרשות המוסמכת רשאית לקיים התייעצויות עם מגיש התכנית לשם קבלת החלטה 

ות ובפרסומים הממשלתיים בעיתוניחד עם התכנית שהוגשה לציבור מפורסמת זו. החלטה זו 

לעיון הציבור. ג. הרשות מכינה הנחיות לעריכת התסקיר ופותחת אותה להערות ונפתחת 

שבועות מיום  13הציבור, להערות הועדה המלווה והיועצים. הנחיות אלה מפורסמות עד 

הגשת ההודעה על הכנת/הגשת התכנית. ההנחיות יכולות להתייחס הן לסוג המידע שיכלל 

 ר והן לשיטת הכנת התסקיר.בתסקי

ד. היזם )או הרשות( מכינים את התסקיר, אלא אם הרשות המוסמכת מחליטה להכין אותו 

 בעצמה. 

ה. לאחר הגשת התסקיר, הרשות המוסמכת מאשרת קבלתו. במידה שהרשות המוסמכת 

ת שבועו 9מעריכה שהתסקיר אינו מספק היא חייבת לעדכן את מגיש התכנית בעניין זה בתוך 

 מקבלת התסקיר. 

ו. הרשות פותחת את התסקיר לעיון הציבור, הוועדה המלווה והיועצים. התסקיר נותר פתוח 

שבועות, המתייחסות בשלב זה אך ורק לעמידת התסקיר בהנחיות  4להערות הציבור במשך 
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ואיכותו, ולא להתנגדויות אחרות לתכנית המוצעת. ניתן להגיש הערות גם באופן אנונימי. 

 רות מועברות למגיש התכנית. ההע

בהתראה לציבור פורסם מידי הרשות המוסמכת, ואשר -קבע עלנז. נערך שימוע ציבורי במועד ש

אותו למגיש ושולחת של שבועיים לכל הפחות. הרשות מפרסמת דו"ח המסכם את השימוע 

התכנית. בשלב זה רשאים יועציה של הרשות המוסמכת לעיין בתכנית ולהגיש את 

 יהם. הערות

שבועות מהשימוע הציבורי מפרסמת הועדה המלווה את המלצותיה. הרשות  5ח. החלטה: בתוך 

המוסמכת משלבת את כל ההערות וההמלצות שהועברו לה בהחלטתה. במידה שחל שינוי 

משמעותי במידע הכלול בתסקיר, הרשות המוסמכת אינה רשאית לקבל החלטה. הרשות 

ות של התכנית על הסביבה בעת קבלת ההחלטה. הרשות מחויבת להתחשב בהשפעות האפשרי

רשאית להחליט על התניית אישורה של תכנית בעמידת מגיש התכנית בתנאים מסוימים, 

הרשות המוסמכת רשאית גם להטיל הגבלות מסוימות על הפיתוח, הרשות המוסמכת רשאית 

על הדעת  השפעותיה על הסביבה בלתי מתקבלותלהחליט על דחיית התכנית במקרה ש

(inadmissible .) 

ה גם תצהיר המתאר כיצד נלקחו בחשבון ההשפעות תט. הרשות המוסמכת מפרסמת לצד החלט

על הסביבה שתוארו בתסקיר במסגרת קבלת ההחלטה, כיצד נשקלו החלופות, כיצד נשקלו 

העתק של ההחלטה שולחת ההערות וההתייחסויות שהועברו מהגורמים השונים. הרשות 

 לכל גורם שהגיש הערות לתסקיר וכן ליועצים ולוועדה המלווה.  והתצהיר

י. הרשות המוסמכת אחראית על ניטור ההשפעות של ביצוע התכנית על הסביבה, הן בזמן 

שלח גם ליזם / הרשות שהגישה את נביצועה והן לאחר השלמתה. העתק של דו"ח ביקורת זה 

 התכנית.

הרשות  ,יו חמורות יותר מכפי שצפה התסקיריא. במידה שנמצא שההשפעות על הסביבה ה

המוסמכת רשאית לנקוט בכל האמצעים שלרשותה בכדי לצמצם את ההשפעות ולטפל בנזק 

 שכבר נגרם.
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 הכנת התסקיר תהליך הולנד: תרשים המתאר את
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 ?מי עורך את התסקיר

. הרשות / פרטי, ומותר לו לשכור עורך תסקירים חיצוני מגיש התכנית אחראי על הכנת התסקיר

שרתו או ניסיונו של אין דרישות לגבי הכ המוסמכת רשאית להודיע שהיא תבצע את התסקיר.

בביצוע התסקיר. החקיקה אינה מתייחסת לעצמאותו  ISOעורך התסקיר, אך הוא מחויב לתקן 

 של עורך התסקירים. 

 

 מימון

ברשות עירונית או  מגיש התכנית מממן את הכנת התסקיר, בין אם מדובר ביזם פרטי או

 ממשלתית. 

 החוק ההולנדי אינו קובע את מנגנון המימון.

 

 ?מי מבקר את התסקיר

 מגיש התכנית אחראי על ביקורת התסקיר.

עם הועדה המייעצת , בהתייעצות מבקרת אותו ומאשרת אותו הרשות המוסמכתלאחר מכן 

לאשר את התסקיר אלא הרשות המוסמכת אינה רשאית לענייני תסקירי השפעה על הסביבה. 

 לאחר התייעצות עם הועדה.

ידי אחד השרים האחראים על ביצוע החוק )השר לענייני -כאשר מדובר בתכנית שהוגשה על

 סביבה ובמידה פחותה שר החקלאות( השר השני משמש כרשות המוסמכת.

 

 ?מי מנחה את עריכת התסקיר

 ה אותו בעצמה.הרשות המוסמכת מנחה את הכנת התסקיר, ולפעמים גם מכינ

 

 שקיפות, בהירות ושיתוף ציבור 

החוק מגדיר שיתוף ציבור גם בשלב הערכת התסקיר.לציבור שמורה הזכות להביע דעה בנוגע 

 של התסקיר, כלומר האם התסקיר כולל מספיק מידע רלוונטי לצורך קבלת ההחלטה.שלמותו ל

מקבלי ההחלטות במסגרת את האופן בו התייחסו בהחלטתה לתאר הרשות המוסמכת מחויבת 

לסוגיות הסביבתיות שהועלו במסגרת התסקיר ותהליך הכנתו. מנגנון זה ובהחלטה הסופית הדיון 

ונועד להגדיל את )בתרגום חופשי "קבילות סביבתית"( " Environmental Acceptabilityמכונה "

 .המידה בה נלקחים ממצאי התסקיר בחשבון בהחלטה הסופית

לבצע מעקב אחר ביצוע  תרשאיהיא  –כויות גם לאחר אישור התכנית לרשות המוסמכת סמ

 72התכנית, בהתייחס לסוגיות שעלו בתסקיר.
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 גרמניה 7ב.
 

 רקע

ראשונים לעגן תסקירי השפעה על הסביבה בחוק הגרמני התחילו כבר בשנות השבעים,  תניסיונו

 הפדרציהשונים בתוך אולם לא התקדמו, בשל קושי בתיאום בין ממשלותיהם של המחוזות ה

 EU Council) 1985-רק לאחר שעברה הדירקטיבה האירופית הראשונה בנושא זה ב 73הגרמנית.

Directive 85/337/EUעבר "החוק  1990-(, הצליחה גרמניה לקדם חקיקה שלה בנושא, וב

(. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  - UVPGהפדרלי לתסקירי השפעה על הסביבה ) 

באותה שנה התקבל גם צו שהסדיר את עריכתם של תסקירי השפעה על הסביבה בתכניות 

פרסמה  1995. באוקטובר 1998-(, שתוקן בUVP-V Bergbau, 1990העוסקות במכרות )

 74 (.,UVPVwV, 1995הממשלה הפדרלית הנחיות כלליות ליישום חוק התסקירים )

, לא עמדה 1997יין תסקירי השפעה על הסביבה בבענדירקטיבה אירופית ה בעקבות תיקון ה

התיקון ( ולבסוף נדחה 1999גרמניה במועד הנקוב להטמעת החוק בחקיקת המדינות החברות )

כי תסקירי השפעה על הסביבה יהיו חלק אינטגרלי  התיקון בחוק קבע. 2001בחוק לספטמבר 

בילותם של פרויקטים ידי הרשויות במסגרת קבלת החלטות בדבר ק-בהליכים הננקטים על

, בעקבות רפורמה כללית יותר 2010פעם האחרונה באוגוסט בותכניות. החוק תוקן מספר פעמים, 

 שנעשתה באותה שנה בחקיקה הסביבתית הפדרלית.

מטרת התסקיר )כהגדרתה בחוק(: הגנה על בריאות האדם והסביבה הטבעית מפני ההשפעות 

 75. המשמעותיות והניתנות לצפייה של תכניות

את הרשות המוסמכת לקבל חייב מבשונה ממדינות אחרות באיחוד האירופי, החוק בגרמניה אינו 

)כגון דחיית התסקיר  מדיניות מסוימות כאשר מתקבלת תוצאה "שלילית" של תסקירהחלטות 

. אמנם הרשויות מחויבות לקחת בחשבון את ממצאי התסקיר או דרישת תנאים מסוימים מהיזם(

ת על התכנית, אולם ממצאים שליליים אינם בהכרח מביאים לעצירת התקדמותה בהחלטה הסופי

על כך מובעת ביקורת בתוך גרמניה )התייחסות לתסקירים כבזבוז של  76.או שינויה של התכנית

 נייר(.

גם בגרמניה, נחשב שיתוף הציבור )וכן מגוון רחב של רשויות( למרכיב אינהרנטי בתסקיר 

מוצג כיתרון גם למגיש התכנית, מאחר שהוא מסייע לייצר הסכמה  הסביבתי. שיתוף הציבור
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הוטמעה  2006בדצמבר  77רחבה יותר לתכנית ומעניק ודאות רבה יותר לרשויות וליזם.

בדבר שיתוף ציבור בתכנון בתכניות הנוגעות לאיכות הסביבה )ממאי  האירופיתהדירקטיבה 

 ( בחוק הגרמני.2003

גבולות -בנושא תסקירי השפעה על הסביבה בהקשרים חוצי Espooגרמניה חתומה על אמנת 

(, ועל שני התיקונים לאמנה. האמנה קובעת כי יש לשתף את הרשויות והציבור במדינות 1991)

אחרות שעלולות להיות מושפעות מתכנית )בהקשר סביבתי( בתהליך הכנת תסקיר ההשפעה על 

אלו בחוק התסקירים. לשם קידום הסביבה טרם אישור התכנית. גרמניה הטמיעה דרישות 

הולנד, צרפת, שוויץ  –היישום בפועל של האמנה, חתמה גרמניה עם הסכמים עם מרבית שכנותיה 

 78ופולין.

 SEA Protocol, May) תסקירי השפעה אסטרטגיים גרמניה חתומה על אמנת האו"ם לעניין

  79 מות.לגבי תכניות מסוי SEA(, המחייבת את המדינות החתומות לבצע 2003

 

 סוגים של מסמכי הבחינה הסביבתית 

 :SEA-ל EIAבהתאם לדירקטיבה האירופית, החוק הגרמני מבחין גם הוא בין 

 (: מיועד לתכניות ופרויקטים ספציפיים.EIAתסקיר השפעה על הסביבה ) .3

היקף יותר, לדוגמא תכנית מחוזית -(: מיועד לתכנון רחבSEAסקירה סביבתית אסטרטגית ) .4

-2004במהלך השנים  SEAקרקע. גרמניה אימצה את הדירקטיבה האירופית על לשימושי 

 80 )בהדרגה עבור סוגי תכניות שונים(. 2005

. עם SEAבגרמניה, מבחינים בין "פרויקט" שעבורו נעשה תסקיר רגיל ו"תכנית" שעבורה נעשה 

 81נו רחב.זאת, בתרגום למינוח הישראלי, פרויקט יכול להיות גם תכניות בסדר גודל שאי

עבור כל הליך תכנוני משמעותי/חשוב שיש לו קשר לסביבה. יש לבצע  SEAבגרמניה, יש לבצע 

SEA  תכניות מתאר ארציות, תכניות   –עבור מרבית תכניות המתאר שמעל הרמה המקומית

החייבים יש תחומים מתאר מחוזיות, תכניות בנושא שימושי קרקע, "תכניות פיתוח" ועוד. 

  טיפול בפסולת, ניטור איכות אוויר, ורעש.:  דובר בסדרי גודל קטנים יותרגם כשמ SEAב

( חייבות להתייחס להיבטים נופיים, הכוללים התייחסות regionalתכניות מחוזיות/אזוריות )

להיבטים של חי וצומח, וקובעות אזורי נוף וטבע, בהתייחס למנחה כללי בנושא זה. בהכנת תכנית 

יחס להיבטים אקולוגיים, לצד היבטים חברתיים וכלכליים, וכן להתייחס מחוזית יש חובה להתי

 SEA-ה 82גם לאפשרות )ולמגבלות( של פיתוח עתידי בשטח התכנית מנקודת מבט סביבתית.
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משמש לדוגמא לקביעה היכן להקצות מקום  SEAמסייע בהטמעת שיקולים אלה בתכנית. 

ול לשמש לבדיקת ההשפעות המצטברות של גם יכ SEA-ה לאזורי תעשייה חדשים בתוך האזור.

  מספר תכניות עלה אזור שלם.

עבור אזור מסוים, ומחליטים לדוגמא היכן כדאי למקם תכניות עתידיות  SEAכאשר נעשה 

לאזורי תעשייה או כרייה, התסקיר הספציפי יכול להתמקד בחלופות לאופן ביצוע התכנית ופחות 

  במיקומה.

 

 ?ם תסקיר השפעה על הסביבהלו תכניות מכינייעבור א

תסקירים נעשים עבור תכניות ופרויקטים )לדוגמא הקמה ושינויים משמעותיים במבנים 

ומתקנים( ועבור החלטות )לדוגמא בדבר מתן היתרים, רישיונות(. תסקירים נעשים עבור תכניות 

 83פרטיות וציבוריות )ממשלתיות ורשויות אחרות(.

ל תכניות. בהיבט זה, גרמניה אימצה בצורה כמעט מלאה את החוק מבחין בין שלושה סוגים ש

  84 הוראות האיחוד האירופי.

תכניות החייבות בתסקיר בשל מאפייניהן )לפי עמידה בספים שונים(. לדוגמא סלילת  .1

 85 של החוק. 1כבישים, הקמת תשתיות מים, ואף תב"עות. תכניות אלה מופיעות בנספח 

נות האתר )השפעה צפויה על אזורים בעלי רגישות תכניות החייבות בתסקיר בשל תכו .2

 סביבתית(.

 תכניות שעבורן יש שיקול דעת לפי הפרויקט הספציפי. .3
 

של אחת המדינות, גם אם  ןפי חוקיה-בנוסף, יש תכניות ברמה הפדרלית שחייבות בתסקיר על

 אינן חייבות בתסקיר תחת החקיקה הפדרלית. 

סקיר גם עבור תכניות שאינן עומדות בקריטריונים, הממשלה הפדרלית רשאית לדרוש הכנת ת

אם יש להן פוטנציאל גבוה להשפיע על הסביבה. החוק מאפשר להחריג תכניות העומדות 

 בקריטריונים מהכנת תסקיר, אבל מדובר במקרים מעטים, על בסיס הקבוע בדירקטיבה של

צם בהם ניתן להחריג האיחוד האירופי שהוטמעה בחוק הגרמני, המגדירה מספר מקרים מצומ

ידי -)בעיקר במקרים של ביטחון לאומי, אסונות וכו'(. כמו כן, ההחרגה חייבת להיות מאושרת על

כאשר מדובר בהיבטים של ביטחון  86הממשלה והפרלמנט, כך שאין גמישות רבה בהיבט זה.

לענייני לאומי, שר הביטחון רשאי להחריג תכניות / פרויקטים / החלטות, בהתייעצות עם השר 

יג הם פרויקטים שמיועדים רמקרים נוספים בהם ניתן להח 87סביבה, שמירת טבע וביטחון גרעיני.
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למטרות ניסוייות בלבד, ובלבד שהן מבוצעות לפרק זמן של פחות משנתיים, במידה שהרשות 

 האחראית מעריכה שאין חשש שיהיו לפעולות השפעות סביבתיות ניכרות.

משלימות )מצטברות( כמו חלקים שונים של כביש, וקובע כי החוק מתייחס גם לתכניות 

 88השפעותיהן הסביבתיות תבחנה בתסקיר אחד.

: )א( החייבות בתסקיר החוק הגרמני מוסיף על רשימת התכניות הכלולות בדירקטיבה האירופית

; )ג( מתקנים לטיפול ביולוגי בפסולת; )ב( מתקנים לווקליניזציה של גומי בעל מרכיבים גופריתיים

  תוואי רכבת קלה מסוג "מונורייל"; )ד( מתקנים קהילתיים וציבוריים מסוג מסוים.

 

, עלה כי בחלק מהקריטריונים, קבע החוק 2006-עם זאת, בביקורת שערך האיחוד האירופי ב

עוד עולה  89הגרמני ספים גבוהים מדי ביחס לדירקטיבה האירופית )כלומר יש צורך בהנמכתם(.

נת בוואריה, יש שימוש בספים בלבד, ואין אפשרות להחליט על הצורך בתסקיר על בדו"ח כי במדי

 בסיס המאפיינים הספציפיים של התכנית/הפרויקט, זאת בשונה מהמגמה באיחוד האירופי.

 

 התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים בו? מה כולל

 :תוכן התסקיר

השפעות הישירות והעקיפות של תסקירי השפעה על הסביבה יכללו זיהוי, תיאור והערכה, של ה

  90על הנושאים הבאים:תכניות ופרויקטים 

 בני האדם, בעלי חיים וצמחים .1

 קרקע, מים, אוויר, אקלים ונוף .2

 מורשת תרבותית וכל משאב חומרי אחר .3

 בין הללו ההאינטראקצי .4

על התסקיר לתאר ולנתח הן את מאפייני הסביבה )מידת רגישותה וכד'( והן את ההשפעות 

על התסקיר להתייחס להשפעות אפשריות על: האדם  91יות של התכנית על הסביבה.האפשר

)לרבות בכל הנוגע לבריאות(, בעלי חיים, צמחייה, מגוון ביולוגי, קרקע, מים, איכות אוויר, 

 האקלים, הנוף ונכסים תרבותיים. 
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 התסקיר: מבנה

 EIA)תסקיר רגיל )

 92 המידע הבא:לפי החוק, על התסקיר לכלול לכל הפחות את 

 .תיאור מפורט של התכנית, כולל התייחסות לפרטי האתר, התכנון והאתר המוצע 

   תאור אמצעי המיטיגציה המוצעים לשם מניעה וצמצום של השפעות שליליות על

 הסביבה או אמצעי לפיצוי על השפעות אלה.

  תיאור הסביבה המושפעת מהתכנית ומרכיביה, בהתייחס בין היתר לאוכלוסייה

 מקום.ב

 .תיאור ההשפעות השליליות הצפויות על הסביבה 

  סקירה כללית של החלופות העיקריות שהיזם בחן ופירוט הסיבות העיקריות לבחירת

 החלופה הסופית, בהתייחס לשיקולים הסביבתיים. 

 ( סיכום קריא ונגיש של המידעnon-technical summary). 

 93ייחס גם להיבטים הבאים:במידת הצורך )כל תכנית לגופה(, על היזם להת

 .תיאור ההיבטים העיקריים של התהליכים הטכניים המוצעים בפרויקט / התכנית 

  תיאור כמות הפליטות,  הפסולת, והשפכים שהפרויקט ייצור. תיאור שיעור השימוש

במשאבי מים, הקרקע טבע ונוף במסגרת הפרויקט. תיאור השפעות אחרות של 

 הפרויקט על הסביבה.

 ידע מ, לרבות מחסור ב/התסקירשיים שהיזם נתקל בהם בהכנת התכניתתיאור ק

 וכד'.

מרבית המדינות האירופיות אימצו כמעט במדויק את הנוסח של הדירקטיבה האירופית בתחום 

 94זה, ובכלל זה גם גרמניה. 

על ההשפעות תוספת מעניינת של החוק הגרמני על נוסח הדירקטיבה נוגע לאזכור אמצעים לפיצוי 

בפיצוי זה יכולים להיכלל לדוגמא הקמת אגם כאמצעי לפיצוי על הקמת  95.ביבתיות השליליותהס

חיים. בנוסף החוק הגרמני מדגיש יותר מהאחרים את הצורך -כביש החוצה נתיבי נדידה של דו

 טכני באופן פשוט ונגיש להדיוטות. -בניסוח הסיכום הלא
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 (SEAתסקיר אסטרטגי )

רים רגילים מבחינת מרכיביו ושלביו, אבל הוא כולל גם מרכיב של דומה מאוד לתסקי SEA-ה

 96 בקרה וניטור ההשפעות הסביבתיות של התכנית בזמן ביצועה.

(, הכולל תיאור וניתוח Environmental Reportהוא הדו"ח הסביבתי ) SEA-התוצר העיקרי של ה

 גיוניות )אמיתיות(. של ההשפעות הסביבתיות הצפויות של התכנית ומונה חלופות תכנון ה

 

 מתודולוגיה

 Ecological Riskהמתודולוגיה השגורה ביותר בתסקירי השפעה על הסביבה בגרמניה היא "

Analysis ,בשיטה זו על התסקיר להתייחס להיבטים של קרקע, חי, צומח, מגוון ביולוגי ."

תרבותית לרבות אוכלוסייה, בריאות הציבור, מים, אוויר, אקלים, נכסים חומריים, מורשת 

לבסוף, מתבצעת הערכה של  מורשת ארכיאולוגית ואדריכלית, נוף, והקשרים בין הגורמים הללו.

 החלופות מנקודת מבט סביבתית.

 

 ?מהם –האם עריכת התסקיר נעשית בשלבים, ואם כן 

ההמלצה היא להכין את  97.של התכנון, בעת הכנת התכנית. התסקיר מבוצע בשלב מוקדם

בנוסח   98קבלת ההחלטה הסופית על מיקום התכנית )במקרים בהם זה רלוונטי(.התסקיר טרם 

החוק עצמו, מודגשת בין היתר החשיבות של זיהוי ההשפעות הסביבתיות בזמן מוקדם ושילוב 

  99.ממצאי התסקיר בתהליכי קבלת ההחלטות בשלב מוקדם ככל הניתן

 שלבי התסקיר:

100 ים וגם בתסקירים אסטרטגיים.* שלבים אלה מתקיימים גם בתסקירים רגיל
 

אם מדובר בתכנית שחייבת באופן (: Screeningקבלת החלטה בדבר הצורך בתסקיר ) .א

אוטומטי בתסקיר, ההחלטה היא למעשה אוטומטית. אם מדובר במקרה אחר, יש צורך 

לפרסם את החלטת  המוסמכתבהחלטה ספציפית לפי המקרה, ואז חייבת הרשות 

קח בחשבון את המידה שבה התכנית יבהחלטתה, הרשות ת 101ור.לעיון ציב Screeningה
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את ועוברת את הספים )אם מדובר בתכנית בסדר גודל קטן מהמוגדר בקריטריונים(, 

אין אפשרות לערער על  102אמצעי המיטיגציה והמניעה שהיזם כלל כבר בשלב זה בתכנית.

להתייחס  screening -החלטה זו. החוק קובע הנחיות בסיסיות לשלה זה. על החלטת ה

 לקריטריונים הבאים:

  מאפייני הפרויקט: לרבות גודלו, השימוש שיעשה במים, קרקע, טבע ונוף, יצירת

פסולת, זיהום ומטרדים והסכנה לתאונות במיוחד בהקשר של החומרים 

 והטכנולוגיות שיעשה בהם שימוש.

  ים הנוכחיים המיקום המוצע: לרבות התייחסות לרגישות הסביבתית, לשימושתיאור

בשטח, כושר הספיגה של נסכים שמורים, בהתייחסות מיוחדת לאזורים בעלי 

משמעותית קהילתית )מוכרזים(, אזורי שמירת טבע )מוכרזים(,  פארקים לאומיים 

שכבר )מוכרזים(, שמורות ביוספריות )מוכרזות(, מקווי מים )מוכרזים(, אזורים 

 –סביבתיים, אזורים בעלי צפיפות גבוהה בהם חריגה מסטנדרטים הופרו או שהייתה 

 גלעדים, מונומנטים וכד'. וכן לרבות מרכזי ערים, 

  ,מאפייני ההשפעה הצפויה על הסביבה: לרבות סדר גודל ההשפעה )אזור גיאוגרפי

יה המושפעת וכו'(, גודלה ומורכבותה של ההשפעה )שונה מהסעיף יגודל האוכלוס

 תדירותה ומידת הפיכותה.הקודם(, סבירות התרחשותה, משכה, 

ידי הרשויות הפדרליות, -)בגרמנית בלבד( פורסמו על הנחיות נוספות לביצוע שלב זה

  אולם אין להן מעמד חוקי מחייב.

טה על הטווח הגיאוגרפי הרשות המוסמכת מחלי (:Scopingכתיבת הנחיות לתסקיר ) .ב

והמתודולוגיה. היזם רשאי לבקש מהרשות בו של התסקיר, תוכנו, רמת הפירוט הנדרשת 

מערבת  scopingבשלב ה 103כבר בשלבים מוקדמים.להכנת התסקיר הנחיות המוסמכת 

 אין חובה לשתף את הציבור בשלב זה. את היזם עצמו ורשויות נוספות.המוסכמת הרשות 

מגיש הבקשה מעביר לרשות המוסמכת את כל המידע  (:Reportהגשת התסקיר ) .ג

 והמסמכים הרלוונטיים. זהו למעשה התסקיר.

הרשות המוסמכת   (: (Public consultationהתייעצות עם רשויות אחרות ועם הציבור .ד

שולחת את המסמכים לרשויות רלוונטיות אחרות ומבצעת שימוע ציבורי על מסמכי 

  התסקיר.

הרשות האחראית בוחנת את המידע וההערות שהוגשו לה,  (:Final Decisionהכרעה ) .ה

ויחד עם ממצאי התסקיר, מתחשבת בהם בהחלטה על אישור תכנית. הרשות המוסמכים 

מחויבת לקחת בחשבון את התסקיר הסביבתי בהחלטה לגבי אישור הפרויקט, תוך 

יט על אישור התייחסות לאמצעי המיטיגציה שהוצעו. הרשות המוסמכת רשאית להחל

חלקי של התכנית, או אישור מותנה, הכרוך במילוי תנאים מסוימים. לאחר קבלת 

ההחלטה, הרשות המוסמכת מכינה סיכום של ההשלכות הסביבתיות של התכנית 
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ואמצעי המיטיגציה שיש לנקוט. יש לכלול בדו"ח מידע רלוונטי נוסף, לרבות בדיקות 

הכין את המסמך במידת האפשר )כך בנוסח החוק( ידי הרשויות. יש ל-נוספות שנערכו על

  בתוך חודש ימים מסיום השימוע הציבורי.

לאחר קבלת ההחלטה, הרשות  (:Informing the Publicפרסום ההחלטה לציבור ) .ו

מחויבת לפרסמה לציבור באמצעות "תזכיר", הכולל תיאור של ההחלטה, המוסמכת 

. על התזכיר הכולל את 104הנדרשים.הנימוקים להחלטה ותיאור אמצעי המיטיגציה 

ידי היזם וסיכום הערות הציבור והרשויות. התזכיר יכול לכלול גם -התסקיר שהוכן על

אית לתאר באיזה ר, על הרשות האחSEAבמקרה של  105את הסיכום, אולם אינו חייב.

ידי -על האופן התייחסה ולקחה בחשבון את הדו"ח הסביבתי וההתייחסויות שהוגשו אלי

ר ורשויות אחרות ולציין את הנימוקים לבחירת החלופה שנבחרה לאור החלופות הציבו

 האחרות שהוצעו.

זהו שלב שאינו מחויב בחוק. הרשות המוסמכת רשאית להחליט  (:Monitoringבקרה ) .ז

מנת להעריך את -על ביצועו.  כאשר מתבצעת בקרה, משתמשים באינדיקטורים שונים על

אינדיקטורים מסוג זה: התפתחות אזורים אורבניים, ההשפעות על הסביבה. דוגמא ל

 106 התפתחות מינים.

 ידי הרשויות )בגרמנית בלבד(.-)בלתי מחייבות( לביצוע הוראות החוק פורסמו על הנחיות נוספות

 

 ?היא אוטומטית או שניתן שיקול דעת האם החלת חובת עריכת התסקיר

כאשר מדובר בתכנית שחייבת באופן אוטומטי בתסקיר, ההחלטה היא למעשה אוטומטית. אם 

 המוסמכתמדובר במקרה אחר, יש צורך בהחלטה ספציפית לפי המקרה, ואז חייבת הרשות 

 לעיון ציבור.  Screening-לפרסם את החלטת ה

 בהם קיים שיקול דעת, תתבסס על הקריטריונים הבאים: ההחלטה האם לבצע תסקיר במקרים 

 מאפייני הפרויקט . 

 המוצעקומו מי.  

 מאפייני ההשפעה הצפויה על הסביבה.  

 

יות הפדרליות, אולם אין ידי הרשו-)בגרמנית בלבד( פורסמו על הנחיות נוספות לביצוע שלב זה

להן מעמד חוקי מחייב. כמו כן תתבסס ההחלטה האם לחייב בעריכת תסקיר, על אמצעי 

 המיטיגציה והמניעה שהיזם כלל כבר בשלב זה בתכנית. 
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 ?מי עורך את התסקירים

 107מגיש התכנית.

 

 מקור המימון ומנגנון המימון

 לא נמצא מידע.

 

 ?רמיהו הגורם המנחה את ביצוע התסקי

 הרשות המוסמכת.

 

 מיהו הגורם המבקר את התסקיר?

הרשות המוסמכת. במידה שמספר רשויות מעורבות נקבעת "רשות מובילה", שהיא אחראית על 

רק בתכניות ופרויקטים הנוגעים לחומרים גרעיניים, הרשות המובילה היא באופן  ניהול התהליך.

 אוטומטי הרשות לבטיחות גרעינית.

 

 ?הנחיות לתסקיריםכיצד מעוגנות ה

, scoping-הנחיות ספציפיות לפרויקט נכתבות בשלב ה 108ההנחיות הבסיסיות מוגדרות בחוק.

 בהתייעצות עם היזם ורשויות נוספות. אין חובת שיתוף הציבור בשלב זה.

 

 ?מהי הגמישות, אם יש, בכתיבת ההנחיות

את תוכן ההנחיות, את ההנחיות נכתבות לכל פרויקט בנפרד. הרשות המוסמכת היא הקובעת 

  scopingהמתודולוגיה. בשלב הובו של התסקיר, תוכנו, רמת הפירוט הנדרשת  יהגיאוגרפהטווח 

 את היזם עצמו ורשויות נוספות. המוסמכת מערבת הרשות 

 

נערכת התייעצות בכתיבת  האם ההנחיות נכתבות מראש, או ספציפית לכל פרויקט. האם

 ההנחיות?

 וגדרות בחוק, אך יש גמישות בקביעת ההנחיות הספציפיות לכל פרויקט.ההנחיות הבסיסיות מ

 

 כשירות והכשרה מקצועית הנדרשים מעורכי התסקירים

 טרם נמצא מידע

 

 שקיפות, בהירות ושיתוף ציבור 

 רוב השלבים פתוחים לעיון והערות הציבור.

 פרסום.ההחלטה האם להכין תסקיר לתכניות בהן יש שיקול דעת לרשות, מחויבת ב 
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  .לאחר הכנת התסקיר נערך שימוע ציבורי, ובו מוצגים הממצאים 

  ,לאחר קבלת החלטה, יש לפרסמה לציבור באמצעות "תזכיר" הכולל את תיאור ההחלטה

הנימוקים לקבלתה, ואמצעי המיטיגציה שננקטו. במקרה של תסקיר אסטרטגי, יש לציין 

 באיזה אופן נלקחו בחשבון הערות הציבור.  

 

 ירי השפעה על הסביבה במדינות / מחוזות תסק

( בגרמניה אימצו חוקים ותקנות בנושא זה. באופן כללי חוקים אלה Länderמרבית המחוזות )

משלימים ומתואמים עם החקיקה הפדרלית, ותפקידם העיקרי הוא להרחיב את השימושים וסוגי 

 109 .התכניות המחויבות בביצוע תסקירים מהרמה הארצית לרמה המחוזית

במקרים מסוימים התסקיר מבוצע ברמת  –המחוזות לוקחים חלק גם בתהליכים פדרליים 

   110 המחוז.

                                                 
109
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 דרום אפריקה 8ב.
 

 רקע

 111 נחקק בדרום אפריקה חוק שמירת הסביבה הראשון. 1989ב

( אסטרטגיה ומדיניות Southern African Development Community) SADCאימצה  1996ב

מדיניות זו מעודדת את המדינות החברות לשלב תסקירי השפעה  112קיימא.-לסביבה ולפיתוח בר

 על הסביבה בתהליכי קבלת ההחלטות שלהן.

, עם חקיקה מגילת הזכויות של המדינה, נקבע בין היתר כי לכל אזרח/אדם יש זכות 1996ב

רות לסביבה שאינה מזיקה לבריאותו או לרווחתו, וכל אזרח זכאי שיגנו על הסביבה למען הדו

כמו כן, קובעת החוקה חובת שיתוף הציבור בתהליכי חקיקה  113הנוכחיים והדורות הבאים.

 ובהליכים אחרים.

 The National Environmental Managementנחקק חוק הניהול הסביבתי הלאומי ) 1998ב

Act י.הפורום הלאומי לייעוץ סביבתי והועדה לתיאום סביבת –(, שהקים שני גופי ייעוץ ותיאום 

עוסק בעיקר בייעוץ כללי בנוגע לסדרי עדיפויות )הפורום הלאומי לייעוץ סביבתי( הגוף הראשון 

בקידום אמור לעסוק  (הועדה לתיאום סביבתי)במדיניות סביבתית ואכיפה, ואילו הגוף השני 

. (, גוף זה טרם הוקם2007נכון ל)אם כי  הטמעתם של מנגנונים סביבתיים בגופי וזרועות הממשלה

 .2005ו 2004, 2003החוק תוקן ב

 

החוק קובע כי כל הרשויות במדינה חייבות לשלב שיקולים של השפעה על האדם והסביבה 

קיימא הן -עוד קובע החוק כי על הפיתוח במדינה להיות בר בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם.

 Best Practicesהחוק קובע חובת שימוש ב מבחינה סביבתית והן מבחינה חברתית וכלכלית.

בתחום הסביבתי. החוק קובע שיתוף ציבור, וכן העצמת אוכלוסיות חלשות ופגיעות בתחום זה 

החוק קובע  שקיפות ונגישות מידע לציבור.חובות החוק גם קובע  ועידודן להשתתפות משמעותית.

כי יש להעריך את ההשלכות הסביבתיות, החברתיות והכלכליות של תכניות והחלטות, ועל 

החוק קובע מעין עיקרון  ת הסופיות להתאים לממצאיהן של סקירות / הערכות אלה.ההחלטו

החוק  "המזהם משלם" לפיו מי שפוגע בסביבה חייב לשאת בעלויות של הטיפול בה ושיקומה.

  קובע התייחסות מיוחדת לאקוסיסטמות רגישות ופגיעות.

 

 2006והוחלפו ב 1989-מ תקנות לביצוע תסקירי השפעה על הסביבה נקבעו בהתאם לחקיקה

קובעות את ההליך שיש לנקוט כדי להשיג "אישור  R385תקנות  .1998בהתאם לחוק החדש מ

קובעות את רשימת התכניות והפעולות המחויבות בהגשת  R387-ו R386נות קסביבתי" ות

 תסקיר מלא(. ולתכניות החייבות בתסקיר בסיסי ומתייחסות הן לתכניות החייבות בתסקיר )

 

הרמה  –רום אפריקה היא מדינה גדולה, בה הממשל והתכנון מחולק לשלוש רמות ד

הארצית/לאומית, הרמה המחוזית )פרובינציות( והרמה המקומית, המתנהלות באופן עצמאי 
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יחסית. בכל רמה יש גורם ממשלתי / ציבורי המטפל בנושאים סביבתיים. ברמה הלאומית 

 Department of Environmental Affairsיבה ותיירות )והמחוזית, קיימים משרדים לענייני סב

and Tourism – DEAT.ובין היתר, הם אחראים על כל תחום תסקירי ההשפעה על הסביבה ,) 

באופן כללי, המשרד הארצי עוסק בקביעת מדיניות ובתיאום, ואילו הסמכות לדון ולאשר תכניות 

ר(. בדרך כלל הגורם המטפל בתסקירי הועברה ברובה למשרדים המחוזיים )בתהליך של ביזו

השפעה על הסביבה ממוקם בתוך מחלקות של המשרד העוסקות בניהול משאבי טבע, תיירות, או 

  114 חקלאות.

 

לספק למגיש התכנית כל מידע והנחיות רלוונטיות לעיין  ןסמכויותיהם של המשרדים בעניין זה ה

ומלץ לנקוט לשם עמידה בתנאי החוק, הכנת התסקיר, לייעץ למגיש התכנית בדבר אמצעים שמ

מנת להימנע מכפילות, ולקבל -להתייעץ עם רשויות מוסמכות אחרות ורשויות אחרות בכלל על

 בקשות ומסמכים ממגיש התכנית במסגרת לוחות הזמנים המוגדרים. 

מגיש תכנית המחויבת בתסקיר חייב באישור סביבתי מהרשות המוסמכת טרם המשך קידום 

  התכנית.

 

מספק ייעוץ ותמיכה לגורמים ממשלתיים ופרטיים בכל  SEIEAארגון ללא כוונות רווח בשם 

הנוגע לביצוע תסקירי השפעה על הסביבה ברחבי אפריקה הדרומית. הארגון שואף לקדם שימוש 

בתסקירים סביבתיים כחלק אינטגרלי בהליך התכנון ושימוש יותר אפקטיבי בתוצאותיהם של 

 תסקירים קיימים. 

 

 סוגים של מסמכי הבחינה הסביבתית 

התקינה מבחינה בין פעולות החייבות בדרום אפריקה קיימים סוגים שונים של תסקירים. 

( ופעולות או תכניות החייבות תסקירי השפעה על Basic Assessment Reportsבתסקיר בסיסי )

יות אלה מתבסס הן על באופן כללי ההבחנה בין שני סוגי תכנ (.EIAתסקירים מלאים ) –הסביבה 

היבטים של סדר גודל )לדוגמא תכנית להקמת מתקן לייצוג חשמל חייבת בתסקיר בסיסי אם 

(, והן על היבטים של מגוואט 20ובתסקיר מלא אם היקפה הוא מעל  מגוואט 10-20היקפה הוא 

-רת תתסוג )לדוגמא כל התכניות תכניות הנוגעות לתחום התעופה, תכניות הנוגעות לקווי תקשו

ימיים או תכניות הקשורות במגוון ביולוגי חייבות בתסקיר מלא ללא תלות בגדלן(. כל פיתוח 

 הקטרים חייב בתסקיר מלא, ללא קשר לשימושים המיועדים. 20בסדר גודל של למעלה מ

באופן כללי, תסקיר בסיסי נערך לגבי פרויקטים בקנה מידה קטן יותר, ולא מתבצע בו הליך 

 יום.  54. הזמן המינימלי לאישור של תסקיר מסוג זה הוא scopingמובנה של 

תסקיר מלא הוא מסמך מורכב ומעמיק יותר, המיועד לפרויקטים בעלי השפעה גדולה יותר. משך 

 יום. בשני התסקירים מתקיים שיתוף ציבור.  114הזמן המינימלי לאישור התסקיר עומד על 

 . screeningאחר שלב הההחלטה איזה סוג לתסקיר להכין מתקבלת ל
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(, השימוש בכלי מסוג זה NEMAבחקיקה שלה ) SEAעל אף שדרום אפריקה לא אימצה את ה

 - Environmental Management Frameworksמשתמע מנוסח החוק )הקובע את הקמתן של 

EMFמטרתן של . ( והיא אימצה אותו בפועל במקרים שוניםEMF  הוא לאסוף ולערוך מידע

ארים את התכונות הסביבתיות של אזורים גיאוגרפיים מסוימים ללא קשר לתכנית ומפות המת

 ., גם בעת הכנתהשל שיתוף הציבור ך, וגם לבצע הליEMFבהכנת  יםהמחוזות מחויב ספיציפית.

. מרגע שהמסמך מאושר, הרשויות מחייבותהנחיות מפורטות וגם בהקשר למסמך זה קיימות 

 חשבון בשקילתן של בקשות לקבלת אישור סביבתי.המוסמכות חייבות לקחת אותו ב

 

 לו תכניות מכינים תסקיר השפעה על הסביבה?יעבור א

  115 כל תכנית או פעולה שעלולה להיות לה השפעה ניכרת על הסביבה.

תרבותיים, כלכליים, פוליטיים  ,הגדרת המושג סביבה כוללת היבטים ביופיסיים סביבה:

 יקאית רואה את האדם כחלק מהסביבה וכאחראי לקיימותה.המדיניות הדרום אפר וחברתיים.

 כל פעולת פיתוח הצפויה לגרום להשפעה סביבתית משמעותית. פעולה:

 כפי שמוגדר בתקנות. השר רשאי לפרסם קריטריונים נוספים. פעולה סביבתית משמעותית:

 
 : (יםשני סוגי התסקיררשימה זו מתייחסת לדוגמאות לתכניות החייבות בתסקיר )

 תכניות לייצור חשמל 

 תכניות לאכסון / אגירת פחם 

 )הקמת מתקני תיירות באזורים מוגנים )מבחינה סביבתית 

 הקטר 3הקמת מתקני מגרשי משחקים, מסלולי ריצה וספורט ומדשאות בהיקפים שלמעלה מ 

  גידול בעלי חיים )מעל כמות מסוימת או מעל גודל שטח מסוים(, לפי סוג בעל החיים 

  מסילתיתתחבורה 

 גידול אצות 

  מתקנים לטיפול, אגירה והובלת מים וביוב 

 טיפול בפסולת 

 פעולות בים או בעומק הים 

 העברת חול 

 פגיעה בצמחייה מקומית 

 פעולות כרייה וחציבה 

 הקמת בתי קברות 

 'הקמת מתקנים לגובה לצרכי תקשורת, תאורה, דגלים וכו 

 מטר חייבים בתסקיר מלא( 6ב שמעל מטר )לדוגמא כבישים ברוח 4הקמת כבישים הרחבים מ 

 שינוי בשימושי קרקע של קרקע בלתי מפותחת 

   שינוי בשימושי הקרקע של שצ"פים או אזורים לשימור 

 הקמת מתקנים תעשייתיים 

 הדברה 

 פירוק מתקנים 
 

 מה כולל התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים בו?
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ל התכנית, לבחון מגוון בהכנת התסקיר יש לקחת בחשבון את כל ההשפעות האפשרות על ש

 Interested & Affectedחלופות, לבחון את כל ההתייחסויות וההערות שהתקבלו מבעלי העניין )

Parties.116 ( וכל מידע תכנוני אחר  

עד כה נכתבו  117קיימות מערכות של הנחיות שנכתבו במיוחד עבור סוגים שונים של פרויקטים.

 תוח אזורי מגורים, ותשתיות תקשורת. הניחות מיוחדות עבור כבישים, חשמל, פי

 

 (:BARתסקיר בסיסי )

( לכלול את כל המידע הנחוץ לרשות המוסמכת לשם שקילת התכנית BARעל התסקיר הבסיסי )

 118 וקבלת החלטה, לרבות:

 .פרטיו של עורך התסקיר וניסיונו / מומחיותו בתחום 

 .תיאור הפעולה / התכנית המוצעת 

 ית חלה עליו.תיאור האתר / הנכס שהתכנ 

  ,תיאור הסביבה שעלולה להיות מושפעת מהתכנית והאופן בו ההיבטים הגיאוגרפיים

עלולים להיות ההפיסיים, הביולוגיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים של הסביבה 

 .מהתכנית מושפעים

 .זיהוי כל החקיקה וההנחיות הרלוונטיות שנשקלו בהכנת הדו"ח 

 שננקט, לרבות הצעדים שננקטו לשם יידוע בעלי עניין בתכנית  תיאור הליך שיתוף הציבור

מודעות בעיתון וכד', רשימת כל האנשים, הארגונים  –המוצעת, הוכחה לפרסום 

והרשויות שנרשמו כבעלי עניין, וסיכום הנושאים וההערות שהללו העלו במסגרת 

 אלה. התהליך, התאריך בו התקבלו והתייחסותו )תשובתו( של העורך לסוגיות

 ( תיאור הצורך בתכנית המוצעת וחלופות רציניותfeasible and reasonable תיאור ,)

היתרונות והחסרונות של החלופות בהקשר לסביבה ולקהילה שעלולה להיות מושפעת 

 מהתכנית.

 ( "תיאור מידת ה"ניכרותsignificance של ההשפעות האפשריות, לרבות השפעות )

 ות.מצטברות, של התכנית והחלופ

 .תיאור אמצעי הניהול ו/או המיטיגציה שהעורך מציע לנקוט בהם 

 .התייחסויות וחוות דעת של מומחים, במידה שהתקבלו 

 .כל מידע נוסף שהרשות המוסמכת דורשת 

 

 (:EIAתסקיר מלא )

 119על התסקיר לכלול:

 .פרטיו של עורך התסקיר וניסיונו / מומחיותו בתחום 
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 .תיאור הפעולה / התכנית המוצעת 

 .תיאור האתר / הנכס שהתכנית חלה עליו 

  ,תיאור הסביבה שעלולה להיות מושפעת מהתכנית והאופן בו ההיבטים הגיאוגרפיים

הפיסיים, הביולוגיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים של הסביבה עלולים להיות 

 מושפעים.

 י עניין בתכנית תיאור הליך שיתוף הציבור שננקט, לרבות הצעדים שננקטו לשם יידוע בעל

מודעות בעיתון וכד', רשימת כל האנשים, הארגונים  –המידע המוצעת, הוכחה לפרסום 

והרשויות שנרשמו כבעלי עניין, וסיכום הנושאים וההערות שהללו העלו במסגרת 

התהליך, התאריך בו התקבלו והתייחסותו ל העורך לסוגיות אלה. עליו להגיש גם 

 ב שהתקבלה מבעלי העניין.העתקים של כל התייחסות בכת

 ( תיאור הצורך בתכנית המוצעת וחלופות רציניותfeasible and reasonable תיאור ,)

ת ולהיות מושפע ותהיתרונות והחסרונות של החלופות בהקשר לסביבה ולקהילה שעלול

 מהתכנית.

 במהלך הכנת התסקיר לשם קביעת מידת שימוש בה נעשה תיאור המתודולוגיה ש

 ( של ההשפעות האפשריות.significance) ה"ניכרות"

 .תיאור והערכה השוואתית כל החלופות שזוהו במסגרת התהליך 

  סיכום כל הממצאים וההמלצות שהתקבלו במסגרת הכנת התסקיר, לרבות ממחקרי

 מומחים וכל הליך נוסף שננקט. 

  ןההשפעה שלהתיאור כל הסוגיות הסביבתיות שזוהו במסגרת התסקיר והערכת מידת 

)כל אחת בנפרד(, הערכת המידה שבה ניתן לטפל בכל סוגיות באמצעות אימוץ אמצעי 

 מיטיגציה.

  הערכה של כל אחת מההשפעות הניכרות הפוטנציאליות שזוהו, כולל התייחסות

להשפעות מצטברות, אופי ההשפעה, סדר הגודל ומשך הזמן של ההשפעה, סבירות 

הפיך של משאבים, -לה לגרום לאובדן בלתיהתרחשותה, מידת הפיכותה, המידה בה עלו

 (. mitigate) ההמידה בה ניתן לצמצם אות

  ודאויות ופערי -, לרבות הנחות, אישעמדו בפני עורך התסקיר קשיים ופערי מידעהתיאור

 מידע.

  עורך אישור או דחיית התכנית, ובמידה ש -חוות דעת / המלצה באשר להחלטה הרצויה

 ציון התנאים שיש להתנות.המליץ על אישור, התסקיר 

 ( תצהיר השפעה סביבתיתEnvironmental Impact Statement הכולל סיכום של ,)

הממצאים העיקריים שעלו בתסקיר, הערכה השוואתית של ההשפעות החיוביות 

 והשליליות של התכנית המוצעת והחלופות.

 ( טיוטת תכנית ניהול סביבתיEnvironmental Management Planש ,)המידע את לול תכ

: פרטיו של עורך התסקיר ומומחיותו, כל מידע רלוונטי לצורך ביצוע אמצעי הבא

הבנייה והתפעול, כל מה שנוגע  ,המיטיגציה שזוהו בתסקיר בכל הנוגע לשלבי התכנון

לשיקום הסביבה, תיאור מפורט של ההיבטים של התכנית/הפעולה הכלולים בתכנית 
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פרקי זמן ליישום קביעת האחראים על יישום התכנית, ים הגורמהניהול הסביבתי, זיהוי 

 מוצעים. הניטור האמצעי ציון ונטי, והתכנית היכן שרל

 .העתקים של דו"חות מומחים וכל הליך נוסף שננקט 

 .כל מידע נוסף שהרשות המוסמכת דורשת 

 
 מהם?  –האם עריכת התסקיר נעשית בשלבים, ואם כן 

חלק מהמחוזות  וכו'. scoping, screening -כל שלבי התסקיר   קיימות הנחיות לגבי אופן עריכת

פיתחו הנחיות משלהם. קיימים מגוון אישורים סביבתיים ספציפיים שתכניות ספציפיות נדרשות 

לעמוד בהם, לדוגמא היתר לשימוש במים, היתר פליטות גזי חממה וכו', בתלות בפרויקט 

ותיירות לפרסם הנחיות מיוחדות לביצוע  בנוסף מסמיך החוק את השר לסביבה הספציפי.

תסקירים עבור אזורים רגישים, סוגים מסוימים של השפעה סביבתית, שימושים ספציפיים או 

להתייחס אליהן הרשות המוסמכת חייבת ההנחיות אינן מחייבות, אולם הליכים ספציפיים. 

 .תכנוןהבשלבים השונים של 

1 .Screeningונים המוגדרות בתקנות, מגיש התכנית ממנה עורך : אם תכנית עומדת בקריטרי

לפי תסקירים והוא מגיש הודעה ראשונית לרשות המוסמכת בדבר הכוונה להגיש את התכנית. 

הרשות המוסמכת האם התכנית חייבת בתסקיר, ואם כן, באיזה תסקיר. מסמך זה, מחליטה 

אירופה. יש נוקשות רבה יותר יש פחות גמישות ביחס למדינות אחרות, כמו ב screeningבהליך ה

לגבי חובת עריכת תסקיר לתכניות מסוגים מסוימים. עם זאת, אם יזם רואה שתכנית מסוג דומה 

בקשה  להימנע מהגשתהשנים האחרונות, הוא רשאי  3קיבלה פטור מעריכת תסקיר במהלך 

. קיימים . היזם רשאי להתייעץ עם הרשות המוסמכת בעניין זהלתכנית אישור סביבתיקבלת ל

משמעי -בחוק גם סייגים בכל הנוגע לפטור לפעולות שננקטות במצבי חירום, אולם החוק אינו חד

 120מסמך הנחיות רשמי של המשרד הארצי לענייני תיירות וסביבה(.לפי בעניין זה )

2 .Scoping חל רק על תכניות החייבות בתסקיר מלא )מפורט בהמשך במסגרת שלבי הכנת :

  121 התסקיר המלא(.

 . הכנת התסקיר: 3

 (:BARתסקיר בסיסי ). א. 3

בזמן הכנת התסקיר על עורך התסקיר להגיש לרשות המוסמכת הודעה על הכנת התכנית והתנעת 

ההליך; לבצע תהליך שיתוף ציבור ולנהל רישום של בעלי העניין בתכנית; לשקול את כל ההערות 

וף הציבור; להעריך את ההשפעות וההתייחסויות שהתקבלו מבעלי העניין בזמן הליך שית

הפוטנציאליות של התכנית על הסביבה, האם ובאיזו מידע ניתן לצמצם השפעות אלה והאם יש 

 BAR – Basicסוגיות או השפעות הדורשות בחינה מעמיקה יותר; להכין דו"ח תסקיר בסיסי )

Assessment Reportלכל בעלי ידי הרשות המוסמכת; לאפשר -( על בסיס פורמט שיקבע על

 122העניין והרשויות הרלוונטיות להגיב על הדו"ח.
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(, העתקים של כל ההתייחסויות BARעורך התסקיר ממלא טופס ומצרף לו את הדו"ח )

וההתנגדויות שהתקבלו, העתק כל הפרוטוקולים של כל הפגישות שקיים עורך התסקיר עם בעלי 

התסקיר להערות שהתקבלו מבעלי  עניין, העתק של כל ההתייחסויות / התשובות שסיפק עורך

 123 עניין, רשויות וגורמים אחרים, הצהרת בעל עניין, כל מסמך נוסף או אגרה הנדרשים.

 

 (BARתרשים זרימה להכנת תסקיר בסיסי )

 
 

 Handbook on Environmental Assessment Legislation in the SADC Regionמקור: 
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 124 (:EIAתסקיר מלא ) הכנת - "Scoping & EIA"מסלול .ב. 3

תכנית ניהול  – EMP, הכנת דו"ח, מחקרי מומחים, שיתוף ציבור וscopingתסקיר מלא כולל 

 סביבתי.

, האגרה הנדרשת וכל declaration of interestעורך התסקיר מגיש טופס בקשה, יחד עם  א.

 מסמך אחר שהרשות המוסמכת דורשת. 

 יבור.עורך התסקיר מבצע הליך של שיתוף הצב. 

 עורך התסקיר מעדכן את כל הרשויות הרלוונטיות בדבר הכוונה להגיש את התכנית.  ג.

 עורך התסקיר מנהל רישום של כל בעלי העניין הרלוונטיים )בהתאם לתקנות(. ד.

עורך התסקיר שוקל את כל ההתייחסויות שהתקבלו מגורמים אלה במהלך הליך שיתוף  ה.

 .הציבור

, תוך התייחסות לסוגיות הרלוונטיות לקבלת ההחלטה על scoping הליך עורך התסקיר מבצעו. 

אישור התכנית, להשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של התכנית ולחלופות פיסיביליות  

feasible) ומתקבלות על הדעת של התכנית. הוא מכין דו"ח )scoping ופותח אותו ,

ח להתחשב בכל החקיקה, התקנות להערותיהם של כל בעלי העניין והרשויות. על הדו"

 וההנחיות הקיימות בתחום. 

 125 הדו"ח חייב לכלול:

 .פרטיו של עורך התסקיר וניסיונו / מומחיותו בתחום 

  תיאור הפעולה / התכנית המוצעת ושל כל החלופות המתקבלות על הדעת והפיסיביליות
 שזוהו.

 .תיאור האתר / הנכס שהתכנית חלה עליו 

 ה להיות מושפעת מהתכנית והאופן בו ההיבטים הגיאוגרפיים, תיאור הסביבה שעלול
הפיסיים, הביולוגיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים של הסביבה עלולים להיות 

 מושפעים.

 זיהוי כל החקיקה וההנחיות הרלוונטיות שנשקלו בהכנת דו"ח הscoping. 

 ,לרבות השפעות  תיאור כל הסוגיות הסביבתיות וההשפעות הפוטנציאליות שזוהו
 מצטברות.

  תיאור המתודולוגיה שתאומץ במסגרת התסקיר, לרבות שימוש בכלים מיוחדים– 
 מחקרי מומחים, הליכים מיוחדים וכו'. 

  תיאור הליך שיתוף הציבור שננקט, לרבות הצעדים שננקטו לשם יידוע בעלי עניין בתכנית
רשימת כל האנשים, הארגונים מודעות בעיתון וכד',  –לציבור המוצעת, הוכחה לפרסום 

והרשויות שנרשמו כבעלי עניין, וסיכום הנושאים וההערות שהללו העלו במסגרת 
 התהליך, התאריך בו התקבלו והתייחסותו של העורך לסוגיות אלה.

  התכנית לעריכת התסקיר, לרבות הגישה שתאומץ בהכנת התסקיר, תיאור המשימות
יצוע מחקרי מומחים ותהליכים מיוחדים נוספים( הקונקרטיות הכלולות בתהליך )כולל ב

ואופן ביצוען, תיאור השלבים בהם תבוצע התייעצות עם הרשות המוסמכת, תיאור 
אי  –השיטה המוצעת להערכת הסוגיות הסביבתיות והחלופות )כולל חלופת האפס 

 נקיטת פעולה( ותיאור הליך שיתוף הציבור שיבוצע. 

 דורשת. כל מידע נוסף שהרשות המוסמכת 
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לרשות המוסמכת, יחד עם העתקים של כל  scopingעורך התסקיר מגיש את דו"ח ה ז.

, העתק scopingונית ולדו"ח השההתייחסויות וההתנגדויות שהתקבלו בהקשר לבקשה הרא

כל הפרוטוקולים של כל הפגישות שקיים עורך התסקיר עם בעלי עניין, העתק של כל 

עורך התסקיר להערות שהתקבלו מבעלי עניין, רשויות ההתייחסויות / התשובות שסיפק 

 ..וגורמים אחרים

 126ומחליטה האם לאשר אותו. scopingדנה בדו"ח ה הרשות המוסמכתח. 

 127 עורך התסקיר מבצע הליך שיתוף ציבור.ט. 

 עורך התסקיר מכין את התסקיר.  .י

בצע מחקר מיוחד בנושא מגיש התכנית או עורך התסקיר רשאים למנות גורם עצמאי נוסף שייא. 

בו דרושה מומחיות מסוימת. כל מומחה או הליך כזה נדרש להגיש דו"ח בסוף, הכולל 

מרכיבים דומים למרכיביו של תסקיר, לרבות המלצות בדבר אמצעי מיטיגציה. דו"ח זה אינו 

 128 מחויב לכלול חוות דעת לגבי אישור או דחיית התכנית.

קבל את התסקיר והאם להעניק "אישור סביבתי" הרשות המוסמכת מחליטה האם ליב. 

על בסיס אי עמידה בהוראות החוק או התקנות ו/או נעשית דחיית התסקיר עצמו  129לתכנית.

130אי עמידה בדרישות הרשות המוסמכת בעניין זה. היזם רשאי להגיש תסקיר מתוקן.
 

לאשר את  :ותבכל הנוגע למתן אישור סביבתי הרשות המוסמכת רשאית להחליט מגוון החלט

התחלת ביצועה, לבקש לקבל מידע נוסף או לבקש  טרםהתכנית לגמרי, להתנות תנאים למילוי 

, לדרוש הגשת ביקורות ביניים סביבתיות בדבר הערכות מומחיםשיערכו סקירות נוספות או 

 השפעות ביצוע התכנית על הסביבה. 

רשות המוסמכת להחליט על הכנתו כמו כן, במקרה שהוגש תסקיר בסיסי )לפי ההנחיות( רשאית ה

  scoping & EIA. 131של תסקיר מלא והעברת התכנית למסלול 

עוד יצוין הרשות המוסמכת רשאית להגדיר תוקף מוגבל לאישור הסביבתי. במקרה זה, אם היזם 

מתעכב פרק זמן ארוך בביצוע התכנית, עליו לפנות מחדש לרשות המוסמכת לשם קבלת אישור 

 132חדש.
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 (:EIAזרימה להכנת תסקיר מלא )תרשים 
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 הרשות המוסמכת חייבת בפרקי הזמן הבאים:
 

 (BARדו"ח סביבתי בסיסי ) (EIAתסקיר מלא ) פעולה/החלטה
אישור קבלת הבקשה של מגיש התכנית 

קשה כבר לקבלת לאישור סביבתי )הב
 כוללת תסקיר(

 יום 14 יום 14

 יום scoping 30אישור דו"ח ה
אם הרשות המוסמכת ביקשה 
עוד מידע עליה לקבל החלטה 

מקבלת  יום נוספים 30תוך 
 המידע הנוסף.

 לא רלוונטי

 יום 60 אישור התסקיר ומתן אישור סביבתי
אם הרשות המוסמכת ביקשה 
עוד מידע עליה לקבל החלטה 

מקבלת  נוספים יום 60תוך 
 המידע הנוסף.

במידה שהוחלט על הכנת דו"ח 
יום נוספים  45מומחה ניתנים 

 מיום קבלת הדו"ח.

 יום 30
אם הרשות המוסמכת ביקשה עוד 

 30מידע עליה לקבל החלטה תוך 
 מקבלת המידע הנוסף. יום נוספים

 יום 10 יום 10 עדכון מגיש הבקשה על ההחלטה
לת אישור סה"כ פרק זמן מינימלי לקב

סביבתי לתכניות ופעולות החייבות 
 בתסקיר

114 54 

 
פי הוראות החוק חשוף לענישה של עד -יזם המתחיל בביצוע תכנית ללא קבלת אישור סביבתי על

 שנות מאסר.  10מליון ראנד ועד  5

 
 האם החלת חובת עריכת התסקיר היא אוטומטית או שניתן שיקול דעת?

, מגיש התכנית להגיש תסקיר המחייבותלגבי  תקנותים בם המוגדראם תכנית עומדת בקריטריוני

ממנה עורך תסקירים והוא מגיש הודעה ראשונית לרשות המוסמכת בדבר הכוונה להגיש את 

התכנית. הרשות המוסמכת מחליטה לפי מסמך זה האם התכנית חייבת בתסקיר, ואם כן, באיזה 

 סוג של תסקיר )בסיסי או מלא(. 

 
פחות גמישות ביחס למדינות אחרות. יש נוקשות רבה  יש דרום אפריקהב screeningהבתהליך 

יותר לגבי חובת עריכת תסקיר לתכניות מסוגים מסוימים. עם זאת, אם יזם רואה שתכנית מסוג 

השנים האחרונות, הוא רשאי לא להגיש בקשה  3דומה קיבלה פטור מעריכת תסקיר במהלך 

ייעץ עם הרשות המוסמכת בעניין זה. קיימים בחוק גם סייגים לאישור סביבתי. היזם רשאי להת

)זאת  משמעי בעניין זה-בכל הנוגע לפטור לפעולות שננקטות במצבי חירום, אולם החוק אינו חד

 (.דרום אפריקהשל  רשמי של המשרד הארצי לענייני תיירות וסביבהלטענת מסמך 

 

בתסקיר, אולם ההחלטה האם ואיזה סוג  תהמחייבולסיכום, ישנן הנחיות ברורות לגבי תכניות 

 תסקיר להכין היא בידי הרשות המוסמכת. כמו כן, ישנה אפשרות לקבלת פטור. 
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 מי עורך את התסקירים?

 (Environmental Assessment Practitioner – EAPעורך תסקירים סביבתיים )בדרום אפריקה 

באופן אובייקטיבי, גם כאשר  על עורך התסקיר לבצע את ההערכה 133.מכין את התסקיר

לדווח ליזם ולרשות , ועליו לעמוד בכל הוראות החוק, התוצאות אינן תואמות את רצון היזם

וכן על מקרים כל מידע שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה בנוגע לאישור התכנית, על המוסמכת 

 יש חשש לאיום על האובייקטיביות של התסקיר.בהם 

 

עמידה בהוראות הרשות המוסמכת הן עבירות הנושאות עונש. בדרום  מסירת מידע כוזב או אי

וולונטרית לעורכי תסקירי השפעה על הסביבה והשאיפה היא לפתח  הסמכהאפריקה יש מערכת 

 134מנגנון רישום מחייב.

כל חלק בהכנת לקחת הנחיות המשרד לענייני תיירות וסביבה מציינות במפורש שאסור ליזם 

הקשורים אליו. במידה שהרשות המוסמכת חושדת שעורך התסקיר אינו התסקיר או הדו"חות 

עצמאי לגמרי היא רשאית לדרוש מהיזם למנות אחר תחתיו או למנות בדיקה חיצונית )ועצמאית( 

של התסקיר שהוגש, והיזם מחויב לשאת בהוצאות אלה. כמו כן, הרשות המוסמכת רשאית 

א עומד בסטנדרטים הנדרשים, דבר שעלול לדחות את התסקיר במידה שהיא סבורה שהוא ל

 לפגוע ביזם בסופו של דבר, עקב יצירת עיכובים בטיפול בבקשתו.

 
 ןמקור המימון ומנגנון המימו

מגיש התכנית / היזם נושא בכל העלויות הקשורות בעבודתו של עורף התסקירים, אגרות שיש 

 לשלם, עבודתם של מומחים חיצוניים.

 ן העברת הכסף לגורמים העצמאיים.לא נמצא מידע בדבר אופ

 

 ?מיהו הגורם המנחה את ביצוע התסקיר

הרשות להגנת הסביבה הוא ברוב התכניות מהווה המשרד המחוזי הרשות המוסמכת. 

בפועל רוב התכניות מטופלות ברמה המחוזית אלא במקרים מסוימים, בהם  135המוסמכת.

. לדוגמא כאשר מדובר בתכניות בעלות הסמכות נותרת בידי השר לענייני סביבה ברמה הארצית

חשיבות לאומית או רגישות סביבתית, כאשר התכנית מתפרשת על יותר ממחוז אחד, כאשר מגיש 

התכנית הוא רשות ממשלתית או גוף סטטוטורי ברמה הארצית, כאשר מגיש התכנית הוא בעצמו 

טבע לאומיות מוכרזות,  אחד המשרדים המחוזיים לענייני הסביבה, כאשר הפרויקט כולל שמורות

כמו כן, השר הארצי משמש  136כל פעולה או תכנית הנוגעת לכרייה וחציבה ולמשאבי נפט.

 137כסמכות ערר בכל הנוגע לחובת תסקירים בתכניות המטופלות ברמה המחוזית.

 

 

 
                                                 

133
 שם 
134

 Peter Tarr, Environmental Impact Assessment in Southern Africa, A SAIEA publication, 2003 
135

 DBSA Handbook, SEISA, 2007 
136

 DBSA Handbook, SEISA, 2007 
137

 DEAT (2005) Guideline 3: General Guide to the Environmental Impact Assessment Regulations, 

2005, Integrated Environmental Management Guideline Series, Department of Environmental Affairs 

and Tourism (DEAT), Pretoria. 



026 

 

 ?מיהו הגורם המבקר את התסקיר

לבצע שינויים הרשות מוסמכת הרשות המוסמכת מבקרת את התסקיר. בתנאים מסוימים, 

באישור הסביבתי גם לאחר אישורו. הרשות יכולה לדרוש עריכת ביקורת פנימית )של המשרד( או 

  138לשכור גורם עצמאי שיבצע את הביקורת, וכל זה על חשבון היזם.

 
 ?כיצד מעוגנות ההנחיות לתסקירים

ות בהליך של ההנחיות מעוגנות כמסמך מנחה, וניתן לחרוג מהן. בתסקיר מלא, ההנחיות נקבע

scoping   .לכל פרויקט 

 

האם ההנחיות נכתבות מראש, או ספציפית לכל פרויקט? האם נערכת התייעצות בכתיבת 

 ?ההנחיות

הנחיות שנכתבו במיוחד עבור סוגים שונים של  בהרבה מקרים ניתן להשתמש ב"סטים" של

ים, חשמל, פיתוח אזורי כבישתכניות העוסקות בות מיוחדות עבור יפרויקטים. עד כה נכתבו הנח

 . מגורים, ותשתיות תקשורת

בנוסף מסמיך החוק את השר לסביבה ותיירות לפרסם הנחיות מיוחדות לביצוע תסקירים עבור 

אזורים רגישים, סוגים מסוימים של השפעה סביבתית, שימושים ספציפיים או הליכים 

 תן להוסיף הנחיות נוספות. עם זאת, להנחיות אלה אין מעמד כובל ומחייב, וני ספציפיים.

הפתוח , scoping כאשר מדובר בתסקיר מהסוג המלא על עורך התסקיר לבצע הליך של 

להתחשב בכל החקיקה, התקנות  scoping-הלהערותיהם של כל בעלי העניין והרשויות. על דו"ח 

 דו"ח זה טעון אישור של הרשות המוסמכת.  וההנחיות הקיימות בתחום. 

 

 ?, אם יש, בכתיבת ההנחיותמהי הגמישות

. קיימות מערכות של הנחיות שנכתבו במיוחד עבור סוגים שונים של פרויקטים דרום אפריקהב

חלק מהמחוזות גם פיתחו הנחיות משלהם, וכן החוק מסמיך את השר לענייני הסביבה להכין 

מנחה בלבד. אלא  –הנחיות לתסקירים באזורים רגישים. הנחיות אלו אינן בעלות תוקף מחייב 

, בו נקבע תוכנו המפורט של  התסקיר, הכולל שיתוף scopingלתסקירים מלאים יש הליך של 

 ציבור.

 

 ?האם נדרשים כשירות והכשרה מקצועית מעורכי התסקירים

להיות עצמאי מהיזם, להיות בעל ידע בהוראות החוק והתקנות ומומחיות על עורך התסקיר 

כל מידע רלוונטי התסקיר . מגיש התכנית חייב לספק לעורך בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה

  הנוגע לפרויקט.

 בנוסף, עורך התסקיר נדרש גם לציין את הכשרתו הרלוונטית במסגרת ההקדמה לתסקיר עצמו.

 

 ?מהם ההסדרים להבטחת שקיפות, בהירות ושיתוף ציבור במסגרת תהליך התכנון

פריקה היא אחת המדינות המתקדמות באפריקה דרום א 139שיתוף הציבור כלול במטרות החוק.

בכל הנוגע להליכי שיתוף הציבור שאומצו בה, לרבות מגוון הכלים לשיתוף ציבור המונהגים 
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הכולל הן רשויות והן  –( Interested and Affected Partiesהחוק מגדיר "בעלי עניין" ) 140בה.

 לקחת חלק בתהליך. םהמעונייניגורמים בציבור 

תפות של כמה תחיות מחייבות בדבר שיתוף הציבור, שנועדו להבטיח את היידוע וההשקיימות הנ

קיימות  141שיותר בעלי עניין בשלבים השונים של הדיון בתכניות החייבות בתסקירים סביבתיים.

באיזה  ,הנחיות מפורטות המתייחסות לאופן יידוע הציבור )אילו מודעות, בכמה אמצעי תקשורת

המידע שיש לכלול במודעה וכו'(, לאופן ניהול הרישום של בעלי העניין,  סוג אמצעי תקשורת,

התקנות מבטיחות את גישתו של  לאופן איסוף ההערות וההתייחסויות של בעלי העניין ועוד.

 –הציבור וזכותו להגיב כמעט לכל המידע הקיים בכל הנוגע לתכנית ולמסמכים הנוגעים בה 

ביהם השונים, לדו"חות הסביבתיים המלאים בשלביהם לדו"חות הסביבתיים הבסיסיים בשל

חשוב: כל התייחסות שהוגשה  ולטיוטת תכנית הניהול הסביבתי. scopingהשונים, לדו"חות ה

  142 בכתב נרשמת ומוגשת לרשות המוסמכת יחד עם הדו"חות השונים.

 
 

 

                                                                                                                                            
139

 DEAT (2005) Guideline 3: General Guide to the Environmental Impact Assessment Regulations, 

2005, Integrated Environmental Management Guideline Series, Department of Environmental Affairs 

and Tourism (DEAT), Pretoria. 
140

 Peter Tarr, Environmental Impact Assessment in Southern Africa, A SAIEA publication, 2003 
141

 DBSA Handbook, SEISA, 2007 
142

 שם 



028 

 

 קנדה 9ב.
 

 143 רקע:

הטבעיים, אולם הדבר נעשה לאחר מלחמת העולם השנייה התחילה קנדה לפתח את משאביה 

כמעט ללא התחשבות בשיקולים סביבתיים. במהלך שנות השישים החלה להתפתח המודעות 

-)החוק האמריקאי בעניין מדיניות סביבתית( ב NEPAלסוגיות סביבתיות, ובעקבות חקיקתו של 

, 1972-( בHuman Settlementsוועידת שטוקהולם של האו"ם בדבר התיישבות אנושית ) 1969

החלה להתפתח בקנדה הבנה של חשיבות עיגונם של שיקולים סביבתיים בהליכי התכנון 

התקבלה החלטת ממשלה בדבר מחויבות לסקירת ההשפעות  1973-כתוצאה מכך, ב והמדיניות.

הסביבתיות של החלטות פדרליות. בעקבות החלטה זו, החלו רשויות ממשלתיות לבצע תסקירים 

ים מקצועיים רחבים יותר שכללו נציגים של המשרד להגנת הסביבה בעצמן וכן באמצעות פאנל

הוחלט בממשלה על הרחבת הפאנל והכנסת גם נציגים חיצוניים לרשויות, וכן  1977-הפדרלי. ב

יות ותאגידים ממשלתיים. נהלי עריכת התסקירים, שהיו עד אז וררשויות רגולוטשל נציגים 

, שגם הקים משרד פדרלי 1984-גנו לראשונה בחוק ברשמיים, עו-אחידים ובלתי-עמומים, בלתי

לממונה על הנושא. בשלב זה עדיין היה לאחר מכן שהפך  ,לעניין ביקורת תסקירים סביבתיים

החלו חלק מהפרובינציות לאמץ  80וה 70מחייב. במהלך שנות ה מעמדם של התסקירים בלתי

בצורך ברפורמה בתחום זה, חקיקה משלהן בתחום זה. בסוף שנות השמונים התעורר הדיון 

 The Canadian Environmental"הונח חוק התסקירים הסביבתיים הקנדי  90-ובתחילת שנות ה

Assessment Act (CEAA)."  

 

, לאחר מספר תיקונים ורביזיות. חוק זה משתמש 1995-החוק התקבל בחקיקה הפדרלית בקנדה ב

בכל  EAהחוק קובע חובת ביצוע  לי.באופן כל Environmental Assessment (EA)במונח  

פרויקט או תכנית הכוללים עבודות פיסיות, לפי רשימת הנחיות. החוק מתייחס לכל תכנית שיש 

לרשויות נגיעה אליה, בין אם מדובר בתכנית של רשות ממשלתית, ובין אם מדובר בתכנית של יזם 

מעורבת במימונה, או בהעברת פרטי שהרשויות נדרשות להעניק לה אישורי בנייה, או שהממשלה 

זכויות על הקרקע וכו'. הרשות הממשלתית המעורבת באחד מסעיפים אלה, היא הרשות 

לפי הוראות  EA-(, האחראית על הבטחת ביצועו של הResponsible Authority – RAהאחראית )

. מטרת החוק היא .טרם קבלת ההחלטה על התכנית EA-החוק, ומחויבת להתייחס לממצאי ה

מנת להבטיח שהן לא ישפיעו באופן ניכר -, עלןלהבטיח שתכניות יבחנו בזהירות טרם אישור

מבטיח שיתוף ציבור בתהליכי הסקירה הסביבתית, ומעודד רשויות גם החוק  וחמור על הסביבה.

החוק מעודד שיתופי פעולה בין רשויות  קיימא.-פדרליות לנקוט צעדים פעילים לקידום פיתוח בר

  הפרובינציות בכל הנוגע לסקירה סביבתית.פדרליות ו

חתמו חברי מועצת השרים להגנה על הסביבה בקנדה )מלבד השר של קוויבק( על הסכם  1998-ב

רמוניזציה שמטרתו להביא לאחידות בנהלי התסקירים הסביבתיים במדינה ולשיתוף פעולה ה

  פורה יותר בין הגורמים.
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שינוי העיקרי בחוק נגע לגורם ה .2010ון ונכנסו לתוקף בשינויים בחוק בוצעו במהלך העשור האחר

האחראי על ביצוע החוק והערכת התסקירים, ולמעשה העביר את כמעט כל הסמכויות בנושא זה 

 Canadian Environmentalלסוכנות הקנדית לתסקירים סביבתיים  / להערכה סביבתית )

Assessment Agencyהתסקירים לעיונו ואישורו. (, המדווחת לשר ומעבירה את תוצאות  

הסוכנות הקנדית לתסקירים סביבתיים היא גוף פדרלי שאחראי על תיאום ותמיכה בכל הנוגע 

קיימא. הסוכנות הוקמה -להכנת תסקירים סביבתיים לצורך קבלת החלטות, למען פיתוח בר

ת השר מנת להכין את הקרקע לכניסתו לתוקף של החוק. הסוכנות פועלת תח-, על1994בשנת 

להגנת הסביבה. היא אחראית לביצוע החוק הקנדי לעניין תסקירי ההשפעה על הסביבה. הסוכנות 

גם עוסקת בקידום המחקר ופיתוח המתודולוגיה של עריכת תסקירים ומספקת מימון למחקרים. 

הסוכנות מספקת הכשרה והנחייה לגורמים השונים המעורבים בתהליך. הסוכנות מספקת סיוע 

 SEA-הסוכנות גם פועלת לעידוד השימוש ב לרשויות בשלבים שונים של הליך התסקיר.ם גוייעוץ 

(Strategic Environmental Assessmentככלי חשוב בקידום מדיניות בת )-.הסוכנות  קיימא

פועלת לעידוד שיתוף הציבור בקבלת החלטות, ובפרט בנושאים סביבתיים על בסיס התפיסה כי 

".הסוכנות ממליצה לבצע את הסקירה הסביבתית בשלב מוקדם ככל "הסביבה נוגעת לכולם

 הניתן של קידום התכנית / הפרויקט. 

בנוסף למשרד הארצי, לסוכנות יש גם ששה משרדים אזוריים. הסוכנות עובדת בשיתוף פעולה עם 

משרדים ורשויות פדרליות, אזוריות ומקומיות, עם ארגונים סביבתיים וקבוצות "ילידיות" 

 וריג'נים(, וקבוצות אחרות.  )אב

בנוסף לסוכנות התסקירים, יש סוכנויות ורשויות אחרות האמונות על ביצוע והערכה של 

 הארצית, לדוגמא סוכנות הפארקים הקנדית, סוכנות החקלאות הקנדית וכו'.  התסקירים ברמ

מות בכל שנה מעריכה הממשלה הפדרלית )באמצעות הסוכנות( אלפי פרויקטים, החל מיוז

מידה גדול. הסוכנות מפרסמת נתונים מלאים לגבי התסקירים -מקומיות לפיתוח בקנה

ידי בכל שנה, לרבות נתונים סטטיסטיים אגרגטיביים בדבר כמות וסוג -שבוצעו/נערכו על

  התסקירים שבוצעו.

היא להתמודד עם האתגר של בניית כלכלה בקנדה מטרתם של תסקירי ההשפעה על הסביבה 

 144 קיימא.-הגנה על הסביבה, באמצעות קידום פיתוח בר חזקה תוך

 
 ?אילו סוגי מסמכי בחינה סביבתית קיימים

 145 (EA) תסקיר השפעה על הסביבה. 1

קיימים ארבעה סוגים של סקירה סביבתית. ההחלטה על סוג הסקירה תלויה בסוג הפרויקט 

יבתית עוברות את אחד מהתכניות הפדרליות הנדרשות בסקירה סב 99%ומידת המורכבות שלו. 

משני ההליכים הראשונים. במידת הצורך, יש תכניות שמכינים עבורן יותר מסוג אחד של סקירה 

 סביבתית.

                                                 
144

 Canadian Environmental Assessment Agency, Environmental Assessments 

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=4F451DCA-1 
145

 Canadian Environmental Assessment Agency, Environmental Assessments 

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=4F451DCA-1 



031 

 

 Screenings (including class screenings) מכינה תסקיר, ובו  המוסמכת: הרשות

 Screeningאמצעי מיטיגציה מתאימים.  םומוצעי תהמוצעמתוארת הפעולה / התכנית 

היא גישה שיטתית לתיעוד השפעותיה של תכנית מוצעת והצורך בצמצום השפעות אלה 

טיגציה, לשנות חלק מהתכנית להמליץ על ביצוע תסקיר מקיף יותר. יבאמצעות אמצעי מ

אמנם מדובר באופן כללי במחקר פחות נרחב מהמחקר המקיף )הסוג השני של תסקירים 

ים לפי התכנית/הפרויקט הספציפיים. הרשות המפורט להלן(, אולם אורכו והיקפו נקבע

הרשות , שעל בסיסו דו"ח מסכם של תוצאות התסקירמזמינה( או )מכינה המוסמכת 

מחליטה האם ניתן להמשיך בקידום התכנית או שיש צורך במידע נוסף. הרשות אינה 

רשאית להחליט על אישור התכנית במידה שנמצא שיש לה השלכות ניכרות על הסביבה, 

א אם ביכולתה להצדיק צעד זה במסגרת הנסיבות הקיימות. אין חובה לשתף את אל

. כאשר מדובר המוסמכתהציבור בהליך זה אולם ניתן לעשות זאת, בהחלטת הרשות 

בתכניות מסוגים מסוימים, שיש להן השפעות ברורות יחסית ועם יכולת מיטיגציה קלה 

נדרטי יותר של תסקיר, המבוסס על , הליך סט"class screening"יחסית, ניתן לבצע 

 המוסמכת: בראשון, הרשות class screeningמודלים מוכנים מראש. יש שני סוגים של 

משתמשת בתסקיר כללי שהוכן עבור סוגים שונים של תכניות ומבצעת תסקירים קטנים 

יכולה להשתמש  המוסמכתעבור כל אתר ספציפי או פרויקט ספציפי. בשני, הרשות 

כמעט מלא שהוכן מבעוד מועד לגבי סוגים מסוימים של פרויקטים או תכניות. בתסקיר 

הסוכנות בשני המקרים, התכנית שעבורן ניתן להשתמש בסוגים אלה מפורטות בתקנות. 

לתסקירים סביבתיים מאשרת את התסקיר. בכל מקרה, כאשר עושים שימוש בכלי זה, 

טיוטת הדו"ח. הסוכנות רות להעיש חובת ליידע את הציבור ולאפשר לו להעביר 

לתסקירים סביבתיים צריכה לקחת בחשבון את הערות הציבור בהחלטה האם לאשר את 

 התסקיר הסופי. 

 Comprehensive studies עבור תכניות רחבות היקף ועבור תכניות בעלות רגישות :

 סביבתית או תכניות המדאיגות את הציבור, בדרך כלל מבצעים סקירה מעמיקה יותר,

מגדירות אילו תכניות מחויבות בהליך זה,  תקנות מיוחדותחובת שיתוף הציבור. הכוללת 

לאחר ביצוע המחקר, השר להגנת  146 לדוגמא תכנית להפקת גז או נפט בקנה מידה גדול.

יטיגציה או תכנית מעקב. השר להגנת הסביבה הסביבה מאשר אותו וקובע אמצעי מ

רשאי לדרוש מידע נוסף או לדרוש כי יתייחסו להערות הציבור טרם אישור התסקיר. 

ידי סוכנות התסקירים הסביבתיים. תסקירים אלה נפתחים -מחקרים אלה מבוצעים על

ים להערות הציבור כבר בשלביהם המוקדמים, ואף יש אפשרות להגיש בקשת מימון לאנש

פרטיים, קבוצות וארגונים, שיסייע להם לקחת חלק בהליך. השר מחויב להתחשב 

 ערות הציבור במסגרת קבלת ההחלטה על אישור התסקיר. הב

 Mediation זהו כלל אינו סוג של תסקיר אלא פתרון למקרים בהם יש חשש להשפעה על :

להגיע יש אפשרות שנראה בהם יש מעט שחקנים מעורבים )בעלי עניין( ובהם הסביבה, 

להסכמה ביניהם. במקרה זה ממנה השר מגשר חיצוני, שמסייע לבעלי העניין להגיע 
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להסכמות ולפתור את הסוגיות העומדות על הפרק. זהו תהליך וולונטרי, ונעשה רק לאחר 

ובעלי העניין. הגישור יכול לעסוק בכל היבטיו המוסמכת התייעצות של השר עם הרשות 

 Reviewרויקט או רק בחלקים מסוימים, במסגרת הליך רחב יותר של הסביבתיים של הפ

panel  הסוג הרביעי(, כאמצעי לפתרון סוגיות ספציפיות. בסוף התהליך, גם אם הצדדים(

ולשר להגנת הסביבה. המוסכמת , המגשר מגיש דו"ח לרשות בינםלא הגיעו להסכמה 

לממצאיו במסגרת קבלת  דו"ח זה מפורסם לעיון הציבור והרשות חייבת להתייחס

ההחלטה על המידה בה לפרויקט צפויות להיות השפעות ניכרות על הסביבה. הציבור 

מיודע בהתקדמות התהליך גם במהלכו. השר רשאי להכריז על הפסקת תהליך הגישור 

במידה שלא מצליחים להגיע להסכמות. ציבור שמהווה בעל עניין בתכנית רשאי לבקש 

 לקחת חלק בתהליך.מימון כדי לסייע לו 

 Review panelsההשפעות הסביבתיות ומקרים בהם  ן: מיועד למקרים בהם לא ברור מה

החשש להשפעות סביבתיות עלה מהציבור. במקרים אלה מוקם פאנל מקצועי השומע 

גורמים שונים, לרבות הציבור, ומאפשר להם להביע את דבריהם וחששותיהם. חברי 

שלהם  והניסיוןידי הידע -גנת הסביבה ונבחרים עלידי השר לה-הפאנל ממונים על

בנושאים הרלוונטיים. השר ממנה יו"ר לפאנל מבין החברים. תפקיד הפאנל הוא לבצע 

הערכה וסקירה של תכנית שצפויות לה השלכות סביבתיות חמורות, באופן אובייקטיבי 

אנלים מסוג . בפהמוסמכתפניות. הפאנל מגיש דו"ח לשר להגנת הסביבה ולרשות -וחסר

זה יש אפשרות לציבור ולמגוון בעלי עניין וגורמים אחרים להשמיע את עמדותיהם באופן 

במה למגיש התכנית פתוח, ואף להציג עדויות, ממצאים והמלצות. פאנל זה גם מאפשר 

להציג את הפרויקט לציבור. כאשר דרוש אישור לפרויקט הן ברמה הפדרלית והן ברמה 

כדי לחסוך זמן וכסף. בסיום  "Joint review panel"להקים  הפרובינציאלית, ניתן

התהליך, מכין הפאנל דו"ח מסכם של התסקיר הסביבתי, הכולל את עיקרי הממצאים 

ולשר  המוסמכתוההמלצות וכן מסכם את התייחסויות הציבור. הדו"ח מוגש לרשות 

ית מחויבת להשיב (. הרשות האחראיולא להערותאך להגנת הסביבה ונפתח לעיון לציבור )

ת. חשוב לציין ילדו"ח וכן לקחת אותו בחשבון במסגרת קבלת ההחלטה על ביצוע התכנ

, כלומר ההחלטה על scoping-שבהליך מסוג זה, הציבור יכול לקחת חלק גם בשלב ה

 הנושאים והסוגיות הדורשים התייחסות במסגרת ההליך והדו"ח. 

מסוימים שיתבצע גם הליך גישור או פאנל.  , השר רשאי לדרוש במקריםScreeningבמהלך 

( הוא רשאי להפנות את comprehensive studyבמהלך השלבים הראשונים של המחקר המקיף )

התכנית לטיפול באמצעות מגשר או פאנל. השר רשאי לקבוע שיש צורך במידע נוסף או פעולה 

 נוספת לאחר ביצוע המחקר המקיף. 

 

 147(ASE. תסקיר סביבתי אסטרטגי )2

הסוכנות לתסקירי סביבתיים מעודדת את הרשויות לשלב שיקולים סביבתיים בתהליכי ההחלטה 

 על מדיניות כללית, שמהוות בסיס בהמשך להכנתה של מדיניות ספציפית. 
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פורסמה הנחייה רשמית של הממשלה המחייבת רשויות לקחת בחשבון שיקולים סביבתיים 

ניות או תכנית מוגשת לשר יחיד או לממשלה כולה ורק בקבלת החלטות, במקרים בהם יוזמת מדי

. יש מקרים בהם ניתן חיוביות או שליליותר השפעות סביבתיות ניכרות, ויצלכאשר יישומה עלול 

גם אם לא צפויות השלכות משמעותיות, אלא יש מטרות  SEAלדרוש מרשות מסוימת לבצע 

, ניתן SEA, גם במקרה של EAי שנהוג בקיימא. כפ-אחרות שרוצים להשיג, כמו קידום פיתוח בר

 להחליט על ביצועו כאשר יש יוזמת מדיניות שמעוררת דאגה ציבורית.

במסגרת ההנחיות, הרשויות נדרשות לקחת את הצעדים הנדרשים לשם צמצום השפעות 

. ההנחיות, שהתעדכנו לאחרונה, דורשות SEA-סביבתיות שליליות. פורסמו הנחיות לביצוע ה

 . SEAגם לדווח לפרלמנט על ביצוע מהרשויות 

הסביבתיות, הצורך באימוץ אמצעי מיטיגציה  תההשפעולהתייחס להיקפן ואופיין של  SEAעל ה

מנת לצמצם או למנוע את ההשלכות השליליות, השלכותיהן הצפויות של ההשפעות -על

ות צריך להתאים להיקף הפרויקט ולהיקף השלכותיו הסביבתי SEA-הסביבתיות. היקף ה

, לצד שיקולים כלכליים וחברתיים SEAהצפויות. על הרשויות לקחת בחשבון את ממצאי ה

 אחרים.

 
 . אמצעים משלימים:3

 Environmental site assessment תסקירים אלה משמשים להערכת היקף ואופי :

 הזיהום באתר מסוים. 

 Environmental auditsתי של : סקירות בקרה, המשמשות להערכת הניהול הסביב

תכנית או פעולה מסוימת, ועמידת הגורמים הרלוונטיים בתנאים או ההנחיות שנקבעו 

 עבורם כתנאי לביצוע.

 
 ?עבור אלו תכניות מכינים תסקיר השפעה על הסביבה

תכניות שעלולות להיות להן "השפעה ניכרת" על הסביבה. השפעה ניכרת נקבעת על בסיס ספים 

 148ים חברתיים והערכת מומחים.מוגדרים מראש, מידע מדעי, ערכ

 מנת להכריע האם תכניות )או פרויקט( חייבים בתסקיר, יש להתייחס לארבע שאלות:-על

פרויקט מוגדר כפעילות הכוללת עבודות  האם הפעולה המוצעת נחשבת ל"פרויקט"? .א

 149(."Inclusion List Regulations"פיסיות, או פעולה העומדת ברשימת תנאים נוספים )

 הבאות:  הקטגוריותכוללות רשימה ארוכה של פעולות, לפי  התקנות

  פעולות בתוך פארקים לאומים ואזורים מוגנים )לדוגמא פעולות הכוללות גריעה

משטחם של אזורים אלה, פעולות שיש להן השפעות על תפקודה של האקוסיסטמה, 

ושית או פגיעה בממצאים ארכיאולוגיים או מאובנים, פגיעה באוכלוסייה מקומית אנ

 ביולוגית, שאיבת מים, שינוי קו החוף ועוד(.
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  פרויקטים הקשורים בגז ונפט )לדוגמא הקמה של צנרת בהיקף רחב, אתרים להפקת

 נפט וגז, לרבות פעולות הקשורות בחיפוש מקורות גז ונפט, ועוד(.

 .)מתקנים הקשורים לפעילות גרעינית )לרבות הטיפול בפסולת גרעינית 

 דוגמא ניסוי באמצעי לחימה מחוץ לאזורי אימונים מוגדרים, טיפול פעולות הגנה )ל

 בחומרים מסוכנים, תעופה בגובה נמוך ועוד(.

 .)פרויקטים תחבורתיים )לרבות הקמת תשתיות ניקוז וביוב בנתיבי תחבורה ראשיים 

 .)טיפול בפסולת )לרבות טיפול בקרקעות מזוהמות 

 דגה 

 לות חקלאית מסוימת, פגיעה באזורי נדידה של חי וצומח )לרבות פגיעה בצמחייה, פעי

 ציפורים(

  פרויקטים בשטחים אבורג'נים )לדוגמא הקמת בתי קברות ומוסדות חינוך, הקמת

 מאגרי מינרלים ומשאבי טבע אחרים(והפעלת אתרי פסולת, חיפוש אחר 

 מערבית )לרבות כריתת עצים, שימוש במים, פגיעה -פרויקטים בטריטוריה הצפון

 וך של איילי הצפון ועוד(.חהליבאזורי 

 .)יערות )כריתה של עצים מתוך יערות רשומים 

  שונות )לדוגמא הכנת אתר לפעולות פנאי לשימושים שונים כמו ראפטינג, רכיבה על

 סוסים וכו', החל מסדר גודל מסוים(.

 

 
 Canadian Environmental Assessment Agencyמקור: 

 

פרויקטים רשאים לקבל פטור אם הם  150 ?תסקירהאם הפרויקט זכאי לפטור מחובת הכנת  .ב

נועדו להתמודד עם מצב חירום לאומי, נועדו להתמודד עם מצב חירום ומיועדים למנוע 

ה, בבריאות הציבור או בבטיחות הציבור או אם הם כלולים ברשימת פגיעה ברכוש, בסביב
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 Exclusion List(, הקבועים בתקנות תסקירהסייגים )פרויקטים המקבלים פטור מ

Regulations (2007) המתייחסות לעבודות פיסיות שהשפעותיהן על הסביבה אינן ,

  151משמעותיות.

 ולה שכבר נמצא בתסקיר כי אין לה כללי: לדוגמא עבודות תחזוקה, פעולות המשך לפע

השפעה ניכרת על הסביבה וכבר אושרה, פעולות המבוצעות לאחר שאמצעי המיטיגציה 

 הנדרשים יושמו, הרחבות מסוימות של מבנים קיימים בתנאים שונים ועוד.

  :קילוואט -130הקמת תשתיות להובלת חשמל כשמדובר בפחות מלדוגמא אנרגיה. 

 מא כאשר מדובר בפעולה קטנה או בהקמת מבנה קטן הצמוד אנרגיה גרעינית )לדוג

 למבנה קיים שכבר אושר ועוד(.

 .צינורות הובלה: לדוגמא צינורות בהיקפים / אורכים קטנים ועוד 

 פעולות בהיקף קטן ועוד. יערות: לדוגמא 

 .מים: לדוגמא פעולות בהיקף קטן, שאינן כוללות פליטת מזהמים למקורות מים ועוד 

  :של מסלולים בתוך שדות תעופה  בסדר גודל מצומצםלדוגמא הרחבה תחבורה

 קיימים.

  פעולות מסוגים מסומים הכלולות בפארקים לאומיים, אתרים היסטוריים ושמורות

 טבע. 

 ( פעולות מסוגים מסוימים הקשורות בתעלות היסטוריותHistoric Canals.) 

 152האם מעורבת בתכנית רשות פדרלית?  .ג

 קיים כאשר: Trigger (?triggerשמית לעריכת תסקיר )האם קיימת סיבה ר .ד

 רשות פדרלית יוזמת תכנית או פרויקט 

 מעניקה סיוע כלכלי ליזם כדי לאפשר ביצועם של תכנית או פרויקט 

 מנת לאפשר את -דרלית לגורם אחר עלפרה בעלות / שליטה או זכויות על קרקע ימעב

 ביצועה של תכנית

 ו המאפשר לתכנית להתבצעמעניקה רישיון או אישור כלשה 

גם אם התכנית אינה כלולה ברשימה זו, ניתן לפנות לשר להגנת הסביבה בבקשה שיורה 

על ביצוע תסקיר סביבתי, והשר יענה כן, בשיקול דעת, כאשר הוא סבור שתהיה לתכנית 

השפעה ניכרת על הסביבה ובמידה שהשפעות אלה חוצות גבולות של פרובינציות או עם 

 רת.מדינה אח
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 ?מה כולל התסקיר ומהם הנושאים הנבחנים בו

להתייחס למטרת התכנית, לחלופות אפשריות לתכניות, ולהשלכות  יםעל כל סוגי התסקיר

( יש Screeningהתכנית על הקיימות של משאבים מתחדשים. עבור כל הסוגים מלבד הראשון )

ורך במעקב נקבע בנפרד עבור הצ Screeningחובה חוקית לקיים מעקב אחר הביצוע. במקרים של 

 כל פרויקט.

 תסקירי השפעה על הסביבה כוללים:

 תיאור מפורט של התכנית / הפרויקט  .א

 זיהוי ומיפוי השפעות סביבתיות אפשריות  .ב

הצעת אמצעי מיטיגציה מתאימים וניבוי השפעות סביבתיות חמורות גם לאחר יישום  .ג

 אמצעי המיטיגציה. 

 בה ביותר את האינטרס הציבורי, הסביבה והתעשייה.קבלת החלטה, שתשרת בצורה הטו .ד

בקנדה, מכיר מנגנון התסקירים בחשיבות שיתופן של אוכלוסיות ילידות, במיוחד בתכניות החלות 

 SEA (Strategic-על אזורי המחייה שלהן. במיוחד יש התייחסות לקבוצות אלה במסגרת מנגנון ה

Environmental Assessmentתחושה שתסקירי השפעה על הסביבה לעתים (, שאומץ שם בשל ה

במסגרת התכנית להקמת אתר לדוגמא, קרובות נכנסו בשלב מאוחר מדי של תהליך התכנון. 

בקנדה, בוצע תסקיר נרחב, שדרש שיתוף  קולומביה במחוז בריטיש 2010לאולימפיאדת החורף 

אומצו בתכנית הסופית ו בוצעו מספר שינויים חשובים יופעולה בין מספר רשויות, ולאור תוצאות

אמצעי מיטיגציה שאפשרו להימנע לגמרי או לצמצם את הפגיעה בערכים סביבתיים מסוגים 

תהליך זה התייחס לא רק  153שונים, לדוגמא בתי גידול של ציפורים, היבטים הידרולוגיים וכו'.

 Indigenousלערכי טבע אלא גם לבעלי העניין, ובפרט האוכלוסייה המקומית משבטים ילידים )

people המכונים בחוק הקנדי ,)"First Nations" במקרה של אולימפיאדת החורף, נכללו באתר .

המיועד להקמת המתקנים אזורי המשויך באופן מסורתי לשני שבטים מקומיים. בהתייחס לחלק 

 מאזורים אלה הוחלט שלא יבוצעו בהם כל פעולות ללא אישורה של האוכלוסייה המקומית. 

 
 154?מהם –ריכת התסקיר נעשית בשלבים, ואם כן האם ע

ומזהה מיהם בעלי העניין הרלוונטיים. תסקיר מחליטה האם דרוש  המוסמכתהרשות  .1

 הרשות מעדכנת רשויות אחרות בעלות נגיעה אפשרית לעניין.

על אופי התסקיר  המחליט (רלוונטי היכן שזה יחד עם רשויות נוספותהמוסמכת )הרשות  .2

(. בשלב זה מאפיינים את היקף הפרויקט ואת היקף התחומים שיש scoping)מעין שלב 

 ליהם בסקירה הסביבתית, ומעריכים את פרקי הזמן הדרושים לשם ביצועה. אלהתייחס 

. בסוף התהליך מוגש דו"ח המסכם את הממצאים וההמלצות של הגורם התסקירביצוע  .3

 שביצע את הסקירה.
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. הרשות וומספיקות ות לוודא את דיוקמנ-על התסקירמבקרת את  המוסמכתהרשות  .4

 רשאית לבקש מגורמים נוספים לבקר את התסקיר.

מחליטה האם יש סבירות שלתכנית או הפרויקט יהיו השלכות  המוסמכתהרשות  .5

סביבתיות חמורות שהינן משמעותיות, בהתחשב בממצאי דו"ח הסקירה הסביבתית. 

טה האם להמשיך בקידום החלטה זו צריכה להילקח בחשבון במסגרת קבלת ההחל

 התכנית. 

יישום אמצעי מיטיגציה ו/או תכנית מעקב, לפי הצורך. במידה שמחליטים להמשיך  .6

לקדם את התכנית, יש לשלב את אמצעי המיטיגציה בתכנית עצמה ולבצע אותם ביחד עם 

 ביצוע התכנית. 

 

 
 מקור: סוכנות התסקירים הסביבתיים הקנדית

 
 

 האם החלת חובת עריכת התסקיר היא אוטומטית או שניתן שיקול דעת?

סוגים  4בקנדה קיימים כאמור, חובת עריכת התסקיר אינה אוטומטית ומתבססת על שיקול דעת. 

הנחיות בדבר סוג ה סביבתית, ונדרשת החלטה לגבי סוג התסקיר שייערך לכל תכנית. של סקיר

 התסקיר המתאים לסוגים שונים של תכניות מפורטות.

יש אפשרות  מסיימיםבתסקיר אינה רבה, אך במקרים  המחייבותאמנם הגמישות באשר לתכניות 

ה עומדת בתנאים הנדרשים, לשר להגנת הסביבה להחליט על ביצוע תסקיר, גם אם התכנית אינ

 לדוגמא אם יש חשש ציבורי גדול מפרויקט כלשהו. 

עבור סוגי תכניות  כמו כן, על אף קיומן של תקנות ושל הוראות לגבי סוג התסקיר שיש לבצע

ביצוע יותר ו אמעבר מסוג לסוג, ו/רבה ובאפשרותו להורות על גמישות בידי השר נותרת , שונים

 .  עבור תכנית ספציפיתיבתית סקירה סבמסוג אחד של 

 
 ?מי עורך את התסקירים

את התסקיר בשיתוף פעולה עם הרשות מבצעת סוכנות התסקירים הלאומית במקרים רבים, 

 המקומית לענייני תסקירים. 

ידי -ארבעת סוגי הסקירות הסביבתיות מתחלקות לשני סוגים: סקירות בניהול עצמי )פנימי, על

 Comprehensive-ו Screeningידי גורמים חיצוניים למשרד. -)על המשרד( וסקירות עצמאיות

studies  משתייכים לסוג הראשון והאחריות על ביצועם היא של המדינה. במקרים אלה, ממנים
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מתאם תסקיר פדרלי, המסייע בתיאום בין הגורמים השונים, שבסמכותו למנות ועדה מיוחדת 

 ע התסקיר ולוחות זמן לשיתוף הציבור. לליווי התכנית, לקבוע לוחות זמנים לביצו

( נחשבים לסקירות עצמאיות, שכן הן נעשות Mediations, Review panelsשני הסוגים האחרים )

ידי המשרד להגנת הסביבה )דומה לתפקיד ה"חוקר" -ידי גורם חיצוני הממונה לצורך זה על-על

 בישראל(. 

להערכה הסביבתית, כך שהיא הפכה  כנות, נערך חיזוק של הסו2010במהלך תיקון החוק בשנת 

אחראית על הכנת כמעט כל הסקירות מהסוג השני )מחקרים מקיפים(. התיקון לחוק העביר לידי 

 הסוכנות כמעט את כל הסמכויות בנושא הערכה סביבתית ותסקירי השפעה. 

 
 מקור המימון ומנגנון המימון

מועבר למגיש התכנית, הוא נושא  כאשר הביצועהמדינה היא האחראית לביצוע התסקירים. 

בעלויות הכנת התסקיר. כאשר ממונה פאנל מומחים, ההוצאות הישירות מוטלות על מגיש 

 התכנית.

 מנגנון המימון אינו קבוע בחוק.

 

  מיהו הגורם המנחה את ביצוע התסקיר?

, אך יבהשר להגנת הסב, הכפופה לליווי התסקיר נעשה על ידי הסוכנות הקנדית להערכה סביבתית

. בין תפקידיה, הסוכנות נותנת הנחיה והכשרה לעריכת תסקירים, יש לה גם עצמאות רבה

 לגורמים השונים המעורבים בהליך. 

 

 155מיהו הגורם המבקר את התסקיר? 

( השר comprehensive studyבמקרה של מחקר מקיף ) .או סוכנות התסקירים המוסמכתהרשות 

במקרה של פאנל מומחים, אות ליישום אמצעי מיטיגציה. מאשר את המחקר ורשאי לקבוע הור

בסמכות הפאנל לדרוש ממגיש התכנית להכין מסמכים סביבתיים בעצמו, ובמקרה זה הפאנל 

 אחראי לבקר אותם. 

 

 ?האם בחקיקה או באמצעות כלים אחרים –כיצד מעוגנות ההנחיות לתסקיר 

ת במיוחד. סוגי התכניות שניתן להכין ההנחיות אינן מעוגנות בחקיקה אלא נקבעות לכל תכני

בתסקיר מעמיק. למרות  המחייבותלגביהן תסקיר סטנדרטי מעוגנות בתקנות, וכן סוגי תכניות 

 העיגון בתקנות, ישנה גמישות לשר להגנת הסביבה להחליט על סקירה סביבתית אחרת. 

 

 אם נערכתהאם ההנחיות לתסקיר קבועות מראש, או נכתבות ספציפית לכל פרויקט. ה

 ?גופים נוספים לעת קביעת ההנחיות התייעצות עם

ההנחיות לתסקיר אינן כתובות מראש, והסוכנות להערכה סביבתית מעודדת את התאמת 

התסקיר לפרויקט הספציפי בו מדובר. התאמת הסקירה לפרויקט אינה נעשית רק ברמת התאמת 
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מותאמות לזה. לוחות הזמנים  וההנחיות סוג הסקירה הסביבתית,ההנחיות, אלא כבר ברמת 

 משתנים בהתאם לסוג הסקירה. 

 

 ?מהי הגמישות, אם יש, בכתיבת ההנחיות

הגמישות מאפיינת חלקים גדולים מהליכי הסקירה הסביבתית בקנדה, ובכלל זה גמישות גם 

בכתיבת ההנחיות בהתאמה לכל פרויקט. עם זאת, ישנה האפשרות לעשות שימוש ב"תסקיר 

 . מסיימיםרים סטנדרטי" במק

 בכל מקרה, לשר להגנת הסביבה ישנה סמכות לדרוש שינויים בהליכי הסקירה. 

 

כל הנוגע לתכניות החייבות בהליך הגמישות אינה רבה, אולם במקרים מסוימים, יש אפשרות ב

לשר להגנת הסביבה להחליט על ביצוע תסקיר גם אם אינו עומד בתנאים, לדוגמא במקרים בהם 

 רי גדול מהשלכות סביבתיות של התכנית המוצעת.יש חשש ציבו

בכל הנוגע להחלטה איזה סוג סקירה תבוצע, על אף קיומן של הוראות מחייבות בנושא במסגרת 

 התקנות, יש גמישות רבה יחסית להחליט על מעבר לסוג אחר ו/או אימוץ של עוד סוג של סקירה.

כנות לתסקירים סביבתיים מעודדת בהנחיות לכתיבת התסקיר יש גמישות רבה יחסית, והסו

התאמת התסקירים לפרויקט / תכנית הספציפיים וכן עריכתם בשלבים. משתנים כמו סוג וגודל 

 יש השפעה על מורכבותו של ההליך.  הפרויקט

 

 כשירות והכשרה מקצועית הנדרשים מעורכי תסקירים 

-המומחים להיות בלתי כאשר הסקירה הסביבתית נעשה באמצעות פאנל מומחים, מוגדר כי על

 תלויים וכן בעלי ידע מקצועי בתחום ההשפעה הסביבתית הנבחנת. 

 

 שקיפות, בהירות ושיתוף ציבור 

על פי המידע באתר הסוכנות הקנדית להערכה סביבתית, ישנה חשיבות רבה מאוד לשיתוף 

שבים של התו ןוהניסיוהציבור בתכנון ובקביעת מדיניות, ובפרט בתחום הסביבתי. הידע 

המקומיים נתפסים כבעלי חשיבות ותרומה להבנת ההשפעה האפשרית של התכנית. בקנדה יש 

אפשרויות מגוונות לציבור להשתתף בהליכי הסקירה הסביבתית, רובן מעוגנות כחלק הכרחי 

 בתהליך: 

 העברת הערות על התסקיר בשלבים השונים 

 התהליך. השתתפות בפגישות או בשימועים ציבוריים המהווים חלק מ 

  .אתר הסוכנות מפרסם רשימה של תכניות הפתוחות לעיון הציבור בכל זמן נתון 

  ביידוע הציבור וטיוטת התסקיר נפתחת להערותיו.  מחייבתהכנת תסקיר סטנדרטי

הסוכנות לתסקירים סביבתיים צריכה לקחת בחשבון את הערות הציבור בהחלטה האם 

 לאשר את התסקיר הסופי. 

 ים תסקירים מעמיקcomprehensive studies תסקירים אלו נפתחים לעיון הציבור כבר :

בשלביהם המוקדמים, ואף יש אפשרות לקבוצות, ארגונים ופרטיים להגיש בקשה למימון, 

שתאפשר לאותם גורמים לקחת חלק בהליך. השר מחויב להתחשב בהערות הציבור 

 במסגרת קבלת ההחלטה על אישור התסקיר. 
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  בסקירה מסוגmediation המבוסס על הליך של גישור, מיידעים את הציבור לאורך כל ,

 התהליך. גם במקרה זה, ציבור בעלי עניין רשאי לבקש מימון כדי לקחת חלק בתהליך. 

  ,בסוג הסקירה הרביעי review panel יש אפשרות לציבור ולבעלי עניין להשמיע את

לצות. פאנל זה מהווה גם במה להצגת עמדותיהם באופן פתוח, ולהציג עדויות, ממצאים והמ

הפרויקט לציבור. בדו"ח המסכם של התהליך יש חובה להתייחס להערות הציבור. הציבור 

 בו נקבע מהם הנושאים שיידונו במסגרת ההליך.  scoping-גם יכול לקחת חלק בשלב ה

 The Federalמפתח תסקירי הסביבה הפדרלי ) 1995עם כניסתו של החוק לתוקף, פורסם בינואר 

Environmental Assessment Index – FEAIרלית ד(, שסייע ל"רשויות אחריות" ברמה הפ

 2003-ב 156 , על אף שלא היה לו תוקף חוקי מחייב.EA-לקדם את השתתפות ציבור בתהליך ה

הרשם מספק מידע על  157הוחלף מפתח זה באתר האינטרנט של הרשם הקנדי להערכה סביבתית.

 סקירה סביבתית ומספק מידע מלא לציבור על התסקירים שכבר בוצעו.פתיחתו של הליך 

 
 158בעקבות תיקון החוק: 2010חידושים משמעותיים שנכנסו לתוקף ב

  חיזוק סוכנות התסקירים והפיכתה לאחראית על הכנת כמעט כל הסקירות מהסוג השני

מיקים התסקירים המע –)מחקרים מקיפים( )היבט של אובייקטיביות בהכנת התסקיר 

 ידי הרשות שהציעה את התכנית(.-לא נעשים על

  ניתנה סמכות לשר להגנת הסביבה לקבוע כי תכנית חייבת בהכנת תסקיר גם אם אינה

יות, שעלולות קרה שמדובר בתכנית לתשתיות ציבורעומדת בתנאים המחייבים בחוק, במ

 להיות לה השפעות סביבתיות חמורות ניכרות )היבט של גמישות(. 

 ה סמכות לשר להגנת הסביבה להחליט שהתסקיר יתמקד רק בהיבטים מסוימים של ניתנ

התכנית, כדי להקל על כל בעלי העניין, להגדיל את הודאות ולחסוך משאבים )היבט של 

 גמישות(.

  פישוט התהליכים הדורשים אישור הן של הרמה הפדרלית והן של הרמה הפרובינציאלית

הגברת הודאות של בעלי העניין והיזמים  –בזמן אפשרות לשלב תהליכים ולחסוך  –

 ושיפור התסקירים.

                                                 
156

 Canadian Environmental Assessment Agency, Environmental Assessments 

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=4F451DCA-1 
157

 שם 
158

 Canadian Environmental Assessment Agency, Amendments to the Canadian Environmental 

Assessment Act 

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&xml=B6531D7A-8F4C-4A1B-AB90-4A99B713B579 



 

 

 טבלת השוואה מקוצרת –תסקירי השפעה על הסביבה חלק ג: 
 

 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 גרמניה אפריקה

סוגים של 
מסמכי 
בחינה 

 סביבתית

- 

תסקיר 
השפעה 

 יקטלפרו
 

תסקיר 
אסטרטגי 

עבור 
החלטות 
 מדיניות

תסקיר רגיל 
לתכנית או 

 פרויקט
 

תסקיר 
אסטרטגי 
למדיניות, 
תכניות אב 

ותכניות 
 גדולות

תסקיר רגיל 
 לפרויקט

 
תסקיר 

אסטרטגי 
למדיניות, 
תכניות אב 

ותכניות 
גדולות כמו 

תכניות 
מתאר 

 עירוניות

מגוון סוגים 
של מסמכים 

לבחינת 
ההשפעה 

 הסביבתית
 
 

מס' סוגים 
של תסקירים 

בהתאם 
להשפעת 
 התכנית

תסקיר 
בסיסי, 

תסקיר מלא, 
תסקיר 

 –אסטרטגי 
בהתאם 
 לפרויקט

 

תסקיר 
ראשוני, 

 תסקיר מלא.

תסקיר 
בסיסי , 

תסקיר מלא, 
תסקיר 

 אסטרטגי.

תסקיר 
לתכנית או 
 לפרויקט,
תסקיר 

 אסטרטגי.

סוגי 
התכניות 

להן מכינים 
 תסקיר

- 

ת, תכניו
פרויקטים 

לטות והח
מדיניות, ע"פ 
קריטריונים 

למידת 
ההשפעה 

 הסביבתית.

אימצה את 
הדירקטיבה 

 רופית:יהא
תכניות, 

פרויקטים 
והחלטות 
פ "מדיניות, ע

קריטריונים 
למידת 

ההשפעה 
 הסביבתית.

כל תכנית או 
פעולה עם 
השפעה 
אפשרית 

חמורה על 
הסביבה 
מחויבת 

בתסקיר. יש 
 מס' פטורים

כל תכנית 
שיש לה 
השפעה 

כרת על ני
 הסביבה.

 
 

כל תכנית 
העונה 

להגדרה של 
"פעולה 

משמעותית", 
ואינה כלולה 

בתקנות 
 הפטור.

כל פעולה או 
תכנית של 
מוסדות 
המדינה 

 הפדרליים,
אם קיבלה 

 פטור.

כל תכנית 
בעלת השפעה 
מהותית על 

הסביבה, בין 
היתר על 

בסיס הערכה 
סביבתית 
 ראשונית.

כל תכנית או 
פעולה 

שעשויה 
ה להיות ל
השפעה  
ניכרת על 
 הסביבה

אימצה את 
הדירקטיבה 
האירופית: 

תכניות 
בעלות 
השפעה 

סביבתית 
ניכרת, בשל 
מאפייניה או 

 מיקומה.



040 

 

 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

מהם 
הנושאים 
הכלולים 
 בתסקיר

- - 

השפעות על 
מכלול 

תחומים כמו 
חי, צומח, 
מורשת, 

ויחסי גומלין 
הם. יבינ

השפעות על 
משאבי טבע,  

זיהום, 
פסולת ועוד. 

 ייבחנו
השפעות 

מצטברות, 
לטווחי זמן 

שונים, 
והשפעת 
תכניות 

 מצטברות.
 

נושאים 
הכרחיים: 

פסולת, 
שפכים, 
אנרגיה, 
שימוש 

במשאבים, 
שינוע 

ובני סחורות 
 .אדם

 
 
 
 

השפעות 
ישירות 

ועקיפות, 
קצרות 

וארוכות 
טווח על 
תחומים 

סביבתיים 
 רבים.

 גמיש יחסית
ומותאם 
 לתכנית.

 
התייחסות 

למשאבי טבע 
 יבהוסב

 
התייחסות 

לאוכלוסייה 
 ילידית

 

שימוש 
במשאבי 

טבע, היבטים 
אורבניים, 
תרבותיים 

והיסטוריים, 
ועיצוב 

הסביבה 
 הבנויה.

יש לנקוט 
בגישה רב 
 תחומית.

מפורט 
ומגוון, למשל 
אויר, מים, 
פסולת, חי 
וצומח, בתי 

גידול, 
שטחים 
רגישים, 
היבטים 

קהילתיים 
היסטוריה 

וארכאולוגיה
, בריאות 

בור, צי
אנרגיה, 
סבירות 

התרחשות 
ההשפעות, 
משך זמן 
ההשפעה 

והאם ניתן 
לצמצמה, 

מספר אנשים 
 שיושפעו.

תיאור 
הסביבה 
שעלולה 
להיות 

מושפעת 
מהתכנית, 
והאופן בו 
היבטים 

גאוגרפיים, 
פיסיים, 

ביולוגיים, 
חברתיים, 
כלכליים 

ותרבותיים 
של הסביבה 

עלולים 
להיות 

 מושפעים.
 
 

זיהוי, תיאור 
רכה של והע

השפעות 
ישירות 

ועקיפות של 
תכניות 

ופרויקטים 
על בני אדם, 

בע"ח 
וצמחים, 

קרקע, מים, 
אקלים, נוף, 

מורשת 
תרבותית וכל 
משאב חומרי 

אחר, 
והאינטראקצ

 יה בינהם.
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

מבנה 
 התסקיר

- - 

תיאור 
עובדתי מלא 
של הפיתוח 
והשפעותיו 
 הצפויות,
חלופות 
עיקריות 
 לתכנית,

השפעה על 
 הסביבה,

 כום קריאסי
מקורות 

 מידע.

הצורך 
בתכנית, 
תיאור 

התכנית 
ואופן 

ביצועה, 
סקירת 
 –חלופות 

כולל חלופות 
ידידותיות 
לסביבה, 

נימוק בחירת 
החלופה, 
תיאור 

החלטות 
 קודמות,
תיאור 

הסביבה 
שתושפע, 
ההשפעות 
 הצפויות.

 

תיאור 
הפעילות 
המוצעת, 

תיאור 
הסביבה, 

תיאור 
המתודולוגיה 

בה נערך 
, התסקיר
השפעות 

צפויות של 
התכנית, 

ניתוח 
חלופות, 
אמצעי 

מיטיגציה 
אפשריים 

ומתוכננים, 
ניטור 

ההשפעות, 
הסדרי בקרה 

 ומסקנות.

תיאור 
התכנית, 
השפעות 

סביבתיות 
ובכלל זה 

השלכות על 
משאבים 

מתחדשים, 
חלופות, 
אמצעי 

מיטיגציה 
והשפעות 
שיוותרו 

לאחר יישום 
 אמצעים אלו.
תוכן מפורט 
אם נקבע בהת

לכל תסקיר. 
לעתים גם 
מעקב אחר 

ביצוע 
 ההחלטות.

סקירת 
חלופות )לב 
המסמך(, 

תיאור 
הסביבה, 
השפעות 
התכנית 

לטווחי זמן 
שונים, 

השלכות בעת 
הקמת 

הפרויקט 
ותחזוקתו, 

השתלבות עם 
יעדים 

 מדינתיים,
אמצעי 

מיטיגציה 
שונים, מקור 
המימון של 

 התכנית.

תיאור 
 –הפרויקט 

רקע, מטרה, 
ציבורי, צורך 

תועלת, 
שיקולים 
חברתיים 
 וכלכליים.

ניתוח טכני 
של כל תחומי 

הידע  
והשוואה בין 
המצב ערב 

התכנית לבין 
הצפוי 

אחריה,  
סקירת 

חלופות, כולל 
חלופת 

האפס, זיהוי 
אמצעי 

מיטיגציה 
וחלופות 
 סבירות.

 

פרטי עורך 
התסקיר, 

תיאור 
הפעולה 

והסביבה,  
חקיקה 

רלוונטית, 
הליך שיתוף 

בור, תיאור צי
חלופות 
ישימות 
ורציניות 

ויתרונותיהן 
לסביבה 

ולקהילה, 
עוצמת 

ההשפעות, 
אמצעי ניהול 
ומיטיגציה, 
חוות דעת 
מומחים 

 ועוד.

תיאור מפורט 
של התכנית,; 

אמצעי 
מיטיגציה או 
פיצוי סביבתי 
על הנזקים; 

השפעות 
שליליות על 
הסביבה; 
סקירת 
חלופות 
עיקריות 
והסיבות 
לבחירת 
 החלופה
הנבחרת 
בהתייחס 
לשיקולים 

הסביבתיים; 
סיכום קריא 

ונגיש של 
 המידע.
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

שלביות 
 בתסקיר

- 

הדירקטיבה 
 3קובעת 
 שלבים:

הכנת  .1
תצהיר 
 סביבתי

פרסום  .2
יר התצה
ומתן 

אפשרות 
 לציבור להגיב

קבלת . 3
החלטה ע"י 

הרשות 
המוסמכת, 

לרבות 
התייחסויות 
שהתקבלו 
 מהציבור.

1. screening 
 בחינה האם

התכנית 
חייבת 

 בתסקיר. 
2. scoping 

קביעת 
ההנחיות 
לעריכת 
 .התסקיר

ועצות וה .3
 עם גופי ייעוץ

 שת"צ .4
הכנת  .5

 התסקיר
הגשת  .6

 התסקיר
ניתן לבקש  .7

 מידע נוסף

החלטה כי יש 
צורך 

בתסקיר, 
הכנת 

הנחיות, 
שימוע 
 ציבורי,
תיקון 

ההנחיות 
בהתאם 
להערות 
 ציבור.

יש בקרה גם 
 על הביצוע.

החלטה 
ראשונה ע"י 
השר האם 

מדובר 
ב"תכנית 

מבוקרת", 
החייבת 

בתסקיר, 
וקביעת 

מתודולוגיה, 
כולל החלטה 

האם 
התסקיר 

ייערך 
 בשלבים.

השר יכול 
לדחות תכנית 

על בסיס 
סקירה 
 ראשונה.

ההנחיות 
לתסקיר 

גמישות, ושם 
נקבעת 

 השלביות.
 

הסוכנות 
 מעודדת

לערוך את 
התסקיר 
בשלבים 

מוקדמים של 
כנית, וכן הת

לערכו 
 בשלבים.

 
 

עריכת 
תסקיר 

מקדמי, על 
בסיסו נקבע 

האם יש צורך 
בתסקיר 

 מלא.
בפרויקטים 

גדולים 
הבחינה דו 

שלבית: 
סקירה 

סביבתית 
כללית של כל 

הפרויקט, 
ואז כל מקטע 
נבחן בתצהיר 

 נפרד.

במקרים 
חריגים )כמו 

כבישים 
ארוכים(  

ניתן לפצל  
את התסקיר. 

בכל מקרה 
יש לדון 

בפרויקט 
 כמכלול.

הכנת תסקיר 
בסיסי, 

ובהתאם 
לממצאיו 

 תסקיר מלא.
 

התסקיר 
מתבצע בשלב 

מוקדם של 
חיי התכנית, 
טרם קבלת 

החלטה 
סופית על 
 המיקום.

 
חלופות 
המיקום 
נבחרות 
בתסקיר 

האסטרטגי, 
והחלופה 
 –הנבחרת 
בתסקיר 
 הספציפי.
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

האם חובת 
עריכת 

התסקיר 
היא 

אוטומטית, 
או שיש 

 תשיקול דע

- 

תכניות  ןישנ
החייבות 
בתסקיר  

וישנן תכניות 
לגביהן קיים 
 שיקול דעת.

אימוץ 
הדירקטיבה 
האירופית, 

לפיה יש 
תכניות 

החייבות 
בתסקיר 

באופן 
אוטומטי, 

ולגבי אחרות 
יש שיקול 

דעת, לאחר 
התייעצות עם 

גופים 
 רלוונטיים.

אימוץ 
הדירקטיבה 
האירופית, 

לפיה יש 
תכניות 

החייבות 
בתסקיר 

אופן ב
אוטומטי, 

ולגבי אחרות 
יש שיקול 

 דעת.

שיקול דעת 
האם לערוך 
תסקיר, על 
בסיס מידע 

המוגש על ידי 
מגיש 

 התכנית.
למשרד 
להג"ס 
מסמכי 
מדיניות 

שנועדו לסייע 
להעריך האם 
ואלו השפעות 

סביבתיות 
צפויות והאם 

יידרש 
 תסקיר.

יש שיקול 
דעת לגבי 

עצם עריכת 
תסקיר, וכן 

לגבי סוג 
, גם התסקיר

אם התכנית 
אינה עומדת 

בספים 
המחייבים, 
למשל חשש 
גדול בקרב 

 הציבור.
לשר גמישות 

גדולה 
להחליט על 

תוכן 
 התסקיר.

על בסיס 
התסקיר 
הראשוני 

נעשית 
הערכה האם 

יש צורך 
בתסקיר 

 מלא.

ההחלטה 
האם להכין 

תסקיר 
נקבעת על פי 

מסמך 
ראשוני 

שמגיש היזם 
על ההערכות 
הסביבתיות 
 .של התכנית

ישנם סוגי 
תכניות 

המחוייבים 
בתסקיר, אך 

יש שיקול 
דעת איזה 

סוג תסקיר 
להכין, והאם 
יש הצדקה 

לפטור 
 מתסקיר.

ישנן תכניות 
המחוייבות 

בתסקיר, ויש 
תכניות 

לגביהן יש 
שיקול דעת, 
בהתבסס על 

מאפייני 
הפרויקט, 

 מיקומו ועוד.

מי עורך את 
 התסקיר

- - 

מגיש 
התכנית, תוך 
 התייעצות עם
גורמי ייעוץ 

 רבים.

מגיש 
התכנית. 
הרשות 

המוסמכת 
רשאית 

להודיע כי 
היא תכין את 

 התסקיר.

מגיש 
הבקשה. 

במחוז מערב 
אוסטרליה 

המשרד 
להגנת 

הסביבה עורך 
 את התסקיר.

 
 

ס סוגי 
התסקירים 
נערכים ע"י 

המדינה 
באמצעות 

הרשות 
המוסמכת או 

הסוכנות 
להערכה 

 2סביבתית.  
סוגי 

תסקירים 
ע"י  נערכים
גורמים 

חיצוניים 
מקצועיים 

 בלתי תלויים.

בתכניות של 
 –המדינה 
הרשות 

הממשלתית, 
או בדרך של 
 מיקור חוץ

 מגיש התכנית

עורך תסקיר, 
נפרד מהיזם 

 ועצמאי.
ניתן למנות 
גורם עצמאי 
נוסף לבצע 

מחקר הדורש 
 מומחיות.

 מגיש התכנית



045 

 

 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

מקור 
 מימוןה

- - 

מגיש 
 התכנית,
מנגנון 

המימון אינו 
 קבוע בחוק

מגיש 
התכנית, 

מנגנון 
המימון אינו 
 קבוע בחוק

 מגיש התכנית

אינו קבוע 
בחוק. מגיש 

התכנית נושא 
 בעלויות.

הסוכנות 
הממשלתית 
שהגישה את 

 התכנית

מגיש 
התכנית. אם 
מדובר ביזם 
פרטי, עליו 

לשם גם 
אגרה לטיפול 

 בתסקיר

 מגיש התכנית

מגיש התכנית 
מממן את 

הכנת 
התסקיר, 

מנגנון 
המימון אינו 
 קבוע בחוק.

הגורם 
המנחה את 

ביצוע 
 התסקיר

 מוסד התכנון - -

הרשות 
המוסמכת 

מבקרת 
ומאשרת את 

התסקיר 
בהתייעצות 
עם הועדה 
המייעצת 
לענייני 
תסקירי 

השפעה על 
 הסביבה.

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
והשר, וכן 
הסוכנויות 

ברמה 
 המחוזית

השר להגנת 
הסביבה 

באמצעות 
הסוכנות 
 הפדרלית
לתסקירי 

 השפעה

הרשות    
 המוסמכת
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

הגורם 
המבקר את 

 התסקיר
- - 

הרשות 
המוסמכת 
)בד"כ גוף 
התכנון(, 

בהתייעצות 
עם גורמי 
מקצוע 
וגופים 

 רלוונטיים.
החשיפה 

הציבורית 
מהווה גם 
היא גורם 

 בקרה.

הרשות 
 המוסמכת.

כאשר 
התכנית 

הוגשה ע"י 
אחד השרים 
האחראים על 
ביצוע החוק 
)סביבה או 

 –לאות( חק
השר השני 

 מבקר.

השר להגנת 
הסביבה, 

לאחר הערות 
שהתקבלו מן 

 הציבור.

הרשות 
 המוסמכת

המשרד 
להגנת 

 הסביבה
EPA ,

ובמקרים 
מיוחדים 
הנציבות 
הפדרלית 
לאיכות 
 הסביבה.

המשרד 
להגנת 

 הסביבה
EPA 

גורם ממונה 
על תסקירים 

במשרדים 
המחוזיים 

לנושא סביבה 
 ותיירות.
בתכניות 
גדולות  

סמכות היא ה
של המשרד 

ברמה 
הארצית, 

שמהווה גם  
 ערכאת ערר.

הרשויות 
הסביבתיות 

ברמה 
המחוזית, 

לאחר 
התייעצות עם 

רשויות 
רלוונטיות. 

כאשר 
מעורבות 

מספר 
רשויות, 
נקבעת 
"רשות 

מובילה" 
האחראית על 

ניהול 
 התהליך.

כיצד 
מעוגנות 

ההנחיות 
 –לתסקיר 

האם 
בחקיקה או 

באמצעים 
 אחרים

- - 

נחיות ה
כלליות 
מעוגנות 

בחוק התכנון 
והבנייה, 
בהתאמה 

לדירקטיבה 
האירופית. 

הנחיות 
ספציפיות 

נקבעות לכל 
תכנית בהליך 

scoping 

הנחיות 
כלליות 
מעוגנות 

בחוק התכנון 
והבנייה, 
בהתאמה 

לדירקטיבה 
האירופית. 

הנחיות 
ספציפיות 

נקבעות לכל 
תכנית בהליך 

scoping 

השר להגנת 
הסביבה 
נחיות קובע ה

מתאימות 
לכל פרויקט. 
השר רשאי 

לקבוע 
הנחיות 

סטנדרטיות, 
אך אין להן 

תוקף 
 משפטי.

ההנחיות 
נקבעות לכל  
תכנית, ואינן 

מעוגנות 
 בחקיקה.

סוגי תכניות 
לגביהן יוכן  

תסקיר 
סטנדרטי 
מעוגנות 

בתקנו, אך 
גם אז, לשר 

ישנה גמישות 
להתאים את 

 התקנות.

ההנחיות 
נקבעות 

ספציפית לכל 
פרויקט 

בהליך של 
scoping 

ההנחיות 
נקבעות לכל 
פרויקט על 

ידי הרשויות, 
לאחר שימוע 

ציבורי. 
רשימה 

מינימלית של 
נושאים 

קבועה בחוק, 
אך נעשית 

התאמה לכל 
 פרויקט.

ההנחיות 
מעוגנות 
כמסמך 

מנחה, וניתן 
להתאים 

אותן ולחרוג 
 מהן.

בתסקיר מלא 
מתקיים 

הליך 
scoping  לכל
 פרויקט.

 הנחיות
בסיסיות 
מוגדרות 

בחוק, אך יש 
הליך 

scoping  לכל
תכנית, לאחר 
התייעצות עם 

היזם 
ורשויות 
 נוספות.
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

האם 
ההנחיות 
לתסקיר 
קבועות 

מראש, או 
נכתבות 

ספציפית 
 לכל פרויקט

- - 

נקבעות לכל 
פרויקט. 
התצהיר 

גמיש 
ומותאם לכל 
פרויקט, בכדי 

שיכלול את 
המידע 

 הדרוש בלבד.
 

ההנחיות 
לכל נקבעות 
 פרויקט.

החוק מחייב 
לבצע הליך 

 scopingשל 
לכל תכנית, 
במסגרתו 
נקבעות 

 ההנחיות.
נערך גם 

שיתוף ציבור 
 במסגרת זו.

ההנחיות 
נכתבות לכל 

פרויקט, 
אולם ניתן 
במקרים 

מסויימים גם 
להגיש מסמך 

 סטנדרטי.

סוג התסקיר 
ותוכן 

ההנחיות 
נקבעים 

ספציפית לכל 
 פרויקט.

ישנם מודלים 
של  מוכנים

תסקירים 
לתכניות 

שהשלכותיהן 
ידועות 

מראש, גם אז 
יש בקרה 
 ציבורית.

ההנחיות 
נקבעות לכל 

פרויקט 
בהליך של 

scoping 
הכולל גם 

 שיתוף ציבור.

ההנחיות 
נקבעות לכל 

פרויקט 
בהליך של 

scoping 
הכולל גם 

 שיתוף ציבור.
 

קיימת 
מערכת של  

הנחיות 
שנכתבה 
מראש 
לסוגים 

שונים של 
 תכניות.

להנחיות יש 
מעמד מנחה, 
ולא כובל או 

 מחייב.

ההנחיות 
נקבעות 
באופן 

מותאם לכל 
 פרויקט.

 
היזם רשאי 
לבקש בשלב 

מוקדם 
יחסית  

הנחיות  לגבי 
המידע 

והמסמכים 
שיידרש 
 להמציא.

 

האם נערכת 
התייעצות 
עם גופים 

נוספים בעת 
כתיבת 

 ההנחיות

- - 

התייעצות עם 
מוסד 

התכנון, וכן 
פרסום 
יות ההנח

 לציבור.
מוסד התכנון 
חייב להיוועץ 

עם גורמי 
מקצוע 

נוספים טרם 
השלמת 

ההנחיות, 
 ועם היזם.

הנציבות 
לנושא 

תסקירים, 
שהיא גוף 
עצמאי, 

תלוי בו -בלתי
חברים 

מומחים 
שונים, 

מייעצת בדבר 
תוכן 

ההנחיות 
 לתסקיר.

טרם פרסום 
ההנחיות 
הסופיות, 

נערכת 
התייעצות עם 

 הציבור.

ת יש ליידע א
הציבור 
ולאפשר 
להגיב על 
טיוטת 

 התסקיר.

 שיתוף ציבור שיתוף ציבור

בתסקיר מלא 
יש חובה 
לקיים 

scoping 
לאחר 

התייעצות עם 
בעלי העניין 
 והרשויות.

בעת גיבוש 
ההנחיות 
-)שלב ה

scoping) 
הרשות 

האחראית 
מערבת את 
היזם, וכן 
רשויות 
 נוספות.
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

מהי 
הגמישות, 

אם יש, 
בכתיבת 
 ההנחיות

- - 

 גמישות רבה.
ניתן לבקש 

ממגיש 
הבקשה 

להעביר מידע 
נוסף גם 

לאחר הגשת 
 התסקיר.
גמישות 

ופשטות הן 
ממטרות 
 caseההליך )

by case 

basis) 

גמישות רבה 
והתאמה לכל 

 פרויקט

גמישות רבה 
לשר להגנת 
הסביבה, 

רשאי לפרסם 
הנחיות 

סטנדרטיות, 
או לדרוש 
הנחיות 

 ספציפיות.

גמישות רבה 
ס לשר להג"

בבחירת סוג 
התסקיר, 
ובכתיבת 
 ההנחיות.

יש גם 
אפשרות 
לעשות 
שימוש 

בתסקיר 
 סטנדרטי.

 

גמישות רבה, 
ההנחיות 
נכתבות 

בהליך מסודר 
 לכל פרויקט.

גמישות רבה, 
ההנחיות 
מותאמות 

לכל פרויקט, 
ויש חובה 
להתייחס 
להערות 
 הציבור.

יש גמישות, 
על בסיס 

דגמים של 
הנחיות 

בעלות מעמד 
מנחה 

כתבו שנ
מראש 
לסוגים 

שונים של 
פרויקטים 
בתסקירים 

מלאים 
הגמישות 
 רבה יותר.

ההנחיות 
הבסיסיות 

קבועות 
בחוק, אך יש 

גמישות 
בהתאמה 

 לכל פרויקט.

כשירות 
והכשרה 
מקצועית 
הנדרשים 

מעורכי 
 תסקירים

- - - - - 

כאשר 
הסקירה 

נערכת ע"י 
פאנל 

מומחים, 
מוגדר כי 

עליהם להיות 
בלתי תלויים 

עלי וב
מומחיות 
בתחום 

 הרלוונטי.

- - 

עורך 
התסקיר 

צריך להיות 
עצמאי 

ואובייקטיבי, 
בעל ידע 

בהוראות 
החוק 

ומומחיות 
בעריכת 

תסקירים.  
ישנה מערכת 

הסמכה 
 וולנטרית.

- 
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

שקיפות, 
בהירות 
ושיתוף 

 ציבור

הצהרה 
 1979משנת 

בדבר עידוד 
השתתפות 

הציבור 
בהליכי קבלת 

 החלטות.
המלצה 
, 1998משנת 

בדבר שיפור 
המידע 

הסביבתי 
שבידי 

הרשויות 
והנגשתו 
 לציבור.

יש לאפשר 
לרשויות 
ולציבור 

להגיב הן על 
התכנית והן 
על התצהיר 
 הסביבתי.
על הרשות 
המוסמכת 

לקחת 
בחשבון את 

ההערות 
שהתקבלו 
מהרשויות 
 ומהציבור. 

יש ליידע את 
הציבור 

בהחלטה 
שהתקבלה, 
והנימוקים 
 העיקריים.

יש לפרסם 
 ציבור את:ל

ההחלטה 
האם לערוך 

תסקיר, 
הנחיות 

התסקיר, 
והתסקיר 

 עצמו.
חובה להכנת 

מספר 
עותקים 

מספק, וזמן 
לציבור 
 להעיר.

מסמכים 
רבים נגישים 
ברשת, כולל 

לבעלי 
 מוגבלויות.

-הליך ה
scoping 

כולל שיתוף 
 ציבור.

 
לציבור זכות 

להעביר 
הערות בדבר 

עמידת  
התסקיר 

בהנחיות / 
 סטנדרטים.

 
הנציבות 

לתסקירים 
מהווה מקור 
 מידע לציבור.

פתוחים לעיון 
הציבור: 
ההחלטה 

האם לערוך 
 תסקיר,
טיוטת 

ההנחיות, 
טיוטת 

 התסקיר.
באתר 

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
מתפרסמת 
רשימת כל 
התכניות 
הפתוחות 
להערות 

הציבור בזמן 
 נתון.

לציבור 
אפשרות 

להגיב כמעט 
על כל שלב 
בתהליך, 
להשתתף 
 בשימועים
ציבוריים. 
ניתן לקבל 

מימון 
 לשת"צ.

הסוכנות 
מפרסמת 
רשימת 
תכניות 

הפתוחות 
 לעיון הציבור.

 

לציבור זכות 
להעיר על 

ההחלטה על 
הכנת 

 תסקיר,
טיוטת 

התסקיר, ויש 
זכות ערעור 
כל ההחלטה 
על שלמות 
התסקיר. 

נערך שימוע 
 ציבורי.

טיוטת 
הנחיות 

התסקיר 
מתפרסמת 

להערות 
הציבור 

ומתקיים 
וע שימ

 ציבורי.
 

ההודעה על 
השלמת 
התסקיר 

מתפרסמת, 
וניתן להעביר 
 על כך הערות.

 
התצהיר 

הסופי צריך 
לכלול 

התייחסות 
להערות 
 הציבור.

 

שיתוף 
הציבור מעוגן 

בחקיקה, 
ובכלל זה 
הנחיות 

מפורטות 
בדבר יידוע 
והשתתפות 
בעלי עניין 

 שונים.
 
 

יש לפרסם 
את ההחלטה 
האם תכנית 

תחויב בהכנת 
 ר.תסקי

לאחר הכנת 
התסקיר 

נערך שימוע 
 ציבורי

 
לאחר קבלת 
ההחלטה על 
התכנית, יש 

לפרסם, 
במסגרת 

הנימוקים 
להחלטה, 

באיזה אופן 
נלקחו 

בחשבון 
הערות 
 הציבור.
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

 ניו יורק
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

גופים 
ייעודיים 

לטיפול 
בתסקירי 

השפעה על 
 הסביבה

- - - 

נציבות 
לנושא 

תסקירי 
השפעה על 

הסביבה: גוף 
עצמאי ובלתי 
ן תלוי, במימו
ממשלתי, 

ממליץ באופן 
וולנטרי לגבי 

תוכן 
ההנחיות,  

מבקרת את 
המידע הכלול 
בו, מייעצת 
בתסקירים 
מורכבים 

ומהווה מוקד 
מידע בכל 

הנוגע 
 לתסקירים.

- 

סוכנות 
קנדית 

פדרלית 
להערכה 

סביבתית: 
בסמכות השר 

להגנת 
הסביבה, 
אחראית 
לביצוע 

החוק, עורכת 
מחקר 
ופיתוח 

מתודולוגיה 
לעריכת 

סקירים, ת
מספקת 
הכשרה 
והנחיה 

לגורמים 
שונים, 
ופועלת 
לשיתוף 
 ציבור.

- - 

ארגון ללא 
כוונת רווח 

(SEIEA )
מספק ייעוץ 

ותמיכה 
לגורמים 

ממשלתיים 
ופרטיים בכל 
הנוגע לביצוע 

תסקירים, 
במטרה לשלב 

את 
התסקירים  

כחלק 
אינטגרלי 
מהליכי 
 התכנון.

- 



050 

 

 לת השוואה מורחבתטב –תסקירי השפעה על הסביבה חלק ד: 

 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 גרמניה אפריקה

סוגים של 
מסמכי 
בחינה 

 סביבתית

- 

תסקיר 
השפעה 
 לפרויקט

 
תסקיר 

אסטרטגי 
עבור 

החלטות 
 מדיניות

תסקיר רגיל 
לתכנית או 

 פרויקט
 

תסקיר 
אסטרטגי 
למדיניות, 

ות אב תכני
ותכניות 
 גדולות 

תסקיר רגיל 
 לפרויקט

 
תסקיר 

אסטרטגי 
למדיניות, 
תכניות אב 

ותכניות 
גדולות כמו 

תכניות 
מתאר 

 עירוניות 

מגוון סוגים 
של מסמכים 

לבחינת 
ההשפעה 

 הסביבתית 
 

תסקיר 
ראשוני: 
ידי -מוגש על

 יזם התכנית 
בשלב ראשון, 
ולפיה קובע 
השר האם 
התכנית 
חייבת 

בהערכה 
בתית, סבי

ובאיזו 
מתודולוגיה 

 תתבצע .
 
 

מס' סוגים 
של תסקירים 

בהתאם 
להשפעת 
 התכנית: 
א. תסקיר 

רגיל )בדומה 
לישראל(, 

סטנדרטי או 
מותאם; ב. 
תסקיר רחב 
עם שת"צ; ג. 

תסקיר 
מגשר; ד. 
סקירה 

באמצעות 
פאנל 

מומחים; ה. 
תסקיר 

אסטרטגי 
להחלטות 
 מדיניות; 
בנוסף: 
תסקיר 

להערכת 
ום היקף הזיה

באתר, 
ותסקיר 
בקרה 

להערכת 
הניהול 

 הסביבתי 

תסקיר 
בסיסי: 

מסמך קצר 
המסייע 

להכריע האם 
צפויה 

השלכה 
סביבתית 

רחבה, ויש 
צורך בתצהיר 

 מלא
תסקיר מלא: 

כאשר 
התסקיר 
הראשוני 

מעלה צורך 
 בכך 

תסקיר 
אסטרטגי: 

"סקירה 
סביבתית 

פרוגרמטית" 
עבור תכניות, 
פרויקטים או 

חקיקה 
שצפויות 
להשפיע 

באופן ניכר 
על איכות 
הסביבה 

 האנושית. 

תסקיר 
ראשוני 

המתאר את 
התכנית 

והשפעותיה 
 הצפויות 

 
תסקיר מלא, 

כאשר 
המסמך 
הראשוני 

מגלה שיש 
 צורך בכך 

תסקיר 
בסיסי 

לתכניות 
בקנה מידה 

 קטן
 

תסקיר מלא  
לפרויקטים 
עם השפעה 

 רבה
 

תסקיר 
אסטרטגי: 
אינו מעוגן 
בחוק, אך 
 נערך הליך

דומה 
במסגרתו 

נאסף מידע 
סביבתי ללא 
קשר לתכנית 

 ספציפית 

תסקיר 
לתכנית או 
לפרויקט 
 ספציפי

 
תסקיר 

אסטרטגי, 
לדוגמא 
לתכנית 
מחוזית 

לשימושי 
 קרקע
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

סוגי 
התכניות 

להן מכינים 
 תסקיר

- 

תכניות, 
פרויקטים 
והחלטות 
מדיניות. 
קיימת 
רשימה 

מפורטת של 
תכניות 

החייבות 
בתסקיר 
)לדוגמא 

חנות כח, ת
נמלים ועוד(, 
ותכניות שיש 
לגביהן שיקול 
דעת )לדוגמא 

תשתיות 
השקיה, 
תשתית 
ברמה 

 מקומית(. 
 

כמו כן, 
נערכים 

תסקירים גם 
לפרויקטים 
ולמדיניות 

 בכלל.

אימצה את 
הדירקטיבה 

הארופית: יש 
תכניות 

החייבות 
בתסקיר, ויש 

תכניות 
שלגביהן ניתן 

לרשות 
המוסמכת 
שיקול דעת 

צורך באשר ל 
 בתסקיר.

כל תכנית או 
פעולה עם 
השפעה 
אפשרית 

חמורה על 
הסביבה 
מחויבת 

 בתסקיר. 
 

תסקיר 
 –אסטרטגי 
לכל תכנית 
שאמורה 
להיוות 
מסגרת 
חוקית 

לתכניות 
שידרשו 
בעתיד 

תסקירים, 
וכן לתכניות 

בשטחים 
 מוגנים. 

 
יש פטור 
מתסקיר 
במקרי 

חירום, או 
חזרה על 
פעולה 

שנעשתה 
 בעבר. 

ית כל תכנ
שיש לה 
השפעה 

ניכרת על 
אחד 

התחומים 
המנויים 

בחוק, וזאת 
בהתאם 

לרגישות, 
לערך 

ולאיכות 
הסביבה 

המושפעת, 
וכן לזמן, 

לגודל ולטווח 
 ההשפעה. 

 
בנוסף, ישנם 
תחומים של 

חשיבות 
לאומית, 

בינהם אזורי 
חוף וים, 

מינים 
נדירים, 

אזורי ביצות, 
שונית 

האלמוגים 
ועוד, ותכניות 

המשפיעות 
עליהם 
חייבות 

 בתסקיר. 

כל תכנית 
העונה 

להגדרה של 
"פעולה 

משמעותית", 
ואינה כלולה 

בתקנות 
 הפטור. 

בידי השר 
סמכות 

להורות על 
עריכת 

 תסקיר. 

כל פעולה או 
תכנית של 
מוסדות 
המדינה 
ברמה 

הפדרלית 
בהכנת  
תצהיר 

סביבתי אלא 
אם קיבלה 

 פטור. 
כל תכנית 

שצפויה לה 
השפעה נכרת 

בה על הסבי
חייבת 

בתסקיר 
מלא, על פי 
מסמך רקע 

סביבתי 
 ראשוני. 

יש תכניות 
החייבות 

תמיד 
בתסקיר )כגון 

היקף יח"ד 
מינימלי, 
אתרים 

היסטוריים(, 
תכניות 

הפטורות 
מתסקיר 

)כגון שיפוץ 
בסיסי של 

בניין(, וכאלו 
שלגביהן 

שיקול דעת 
לרשות 

המוסמכת, 
על פי תצהיר 

סביבתי 
ראשוני 

 לפרויקט. 
מדריך ישנו 

המפרט מהי 
"השפעה 

משמעותית 
 על הסביבה". 

כל תכנית או 
פעולה 

שעשויה 
להיות לה 
השפעה  
ניכרת על 
הסביבה 

)האדם הוא 
חלק 

מהסביבה( 
מחויבת 
 בתסקיר.

 
התקנות 

מפרטות מהי 
פעולה 

סביבתית 
 משמעותית. 

 
התקנות 

מבחינות בין 
תכניות 

החייבות 
בתסקיר 

בסיסי, לבין 
אלו החייבות 

 בתסקיר
מלא, בהתאם 

לתכנית. 
)לדוגמא כל 
תכנית מעל 

הקטר  20
חייבת 

בתסקיר 
 מלא(

אימצה את 
הדירקטיבה 
האירופית: 
יש תכניות 
החייבות 
בתסקיר 

)גרמניה אף 
הוסיפה סוגי 

תכניות 
נוספים על 

הדירקטיבה( 
בשל 

מאפיינהן 
)למשל 

כבישים, 
תשתיות 

מים( 
המפורטים 

בחוק או בשל 
מאפייני 
המקום 
ותכניות 

קול דעת שי
לגביהן, 
בהתאם 
לפרויקט 
 הספציפי. 
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

מהם 
הנושאים 
הכלולים 
 בתסקיר

 
 

- - 

השפעות על 
חי, צומח, 

קרקע, מים, 
אקלים, 

אויר, נוף, 
 –נכסים 
מורשת 

אדריכלית 
וארכאולוגית

 ,
והאינטראקצ

 יה בינהם. 
השפעות 
השימוש 
במשאבי 

טבע,  פליטות 
מזהמים, 

יצירת 
מפגעים 
וטיפול 

בפסולת.  יש 
חון לב

השפעות 
מצטברות, 
לטווחי זמן 

שונים, 
והשפעה של 

תכניות 
 מצטברות. 

 

נושאים 
הכרחיים: 

פסולת, 
שפכים, 
אנרגיה, 
שימוש 

במשאבים, 
שינוע 

סחורות 
 ואנשים. 

 
 
 
  

השפעות 
ישירות 

ועקיפות, 
קצרות 

וארוכות 
טווח על 

התחומים 
 הבאים: 

אטמוספירה, 
אזורים בעלי 

חשיבות 
בילוגית, 

ו גאולוגית א
אחרת, ערכי 
חי וצומח,  

מערכות 
ותהליכים 

אקולוגיים, 
 –מים 

איכות, כמות 
ותנועה, 

מחקר מדעי, 
שימושים 
וערכים 
אחרים 

לרבות ערכי 
תרבות 

 ומורשת. 

 גמיש יחסית
 

נדרשת 
התייחסות 

למשאבי טבע 
 וסביבה

 
התייחסות 

לאוכלוסייה 
 ילידית,

 

שימוש 
במשאבי 

טבע, היבטים 
אורבניים, 
תרבותיים 

יסטוריים, וה
ועיצוב 

הסביבה 
 הבנויה. 

 
יש לנקוט 
בגישה רב 
תחומית, 

לרשות שילוב 
מדעי הטבע, 

החברה 
ועיצוב 

 סביבתי. 

מפורט 
 ומגוון:

אויר, מים, 
פסולת, 
קרקע, 

הצפות, ביוב, 
חי וצומח, 
בתי גידול, 

משאבי טבע, 
פגיעה 

בשטחים 
רגישים 
המוגנים 
בחוק, 

היבטים 
קהילתיים 

)קונפליקטים 
לה עם קהי

מקומית(, 
אתרים 

היסטוריים 
וארכיאולוגיי
ם, בריאות 

הציבור, 
אנרגיה, אופן 

השימוש 
בקרקע 

)שט"פ, פנאי 
ונופש, 

חקלאות( 
סבירות 

התרחשות 
ההשפעות, 
משך זמן 
ההשפעה 

והאם ניתן 
לצמצמה, 

מספר אנשים 
 שיושפעו. 

 
 
 

תיאור 
הסביבה 
שעלולה 
להיות 

מושפעת 
מהתכנית, 
והאופן בו 
היבטים 

פיים, גאוגר
פיסיים, 

ביולוגיים, 
חברתיים, 
כלכליים 

ותרבותיים 
של הסביבה 

עלולים 
להיות 

 מושפעים. 
 
 

זיהוי, תיאור 
והערכה של 

השפעות 
ישירות 

ועקיפות של 
תכניות 

ופרויקטים 
על בני אדם, 

בע"ח 
וצמחים, 

קרקע, מים, 
אקלים, נוף, 

מורשת 
תרבותית וכל 
משאב חומרי 

אחר, 
והאינטראקצ

 יה בינהם.
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

בנה מ
 התסקיר 

- - 

תיאור 
עובדתי מלא 
של הפיתוח 
והשפעותיו 
 הצפויות,
חלופות 
עיקריות 
 לתכנית

השפעה על 
 הסביבה,

 סיכום קריא
מקורות 

 מידע.

תיאור הצורך 
בתכנית, 
תיאור 

התכנית 
ואופן 

ביצועה, 
סקירת 
 –חלופות 

כולל חלופות 
ידידותיות 
לסביבה, 

נימוק בחירת 
החלופה, 
תיאור 

החלטות 
 , קודמות
תיאור 

הסביבה 
העתידה 
להיות 

מושפעת, 
תיאור 

 ההשפעות
הצפויות של 

 התכנית.
 

בתסקיר 
 –אסרטגי 
חוו"ד 

מומחים 
בשלבים 
 שונים. 

תיאור 
הפעילות 
המוצעת, 

תיאור 
הסביבה 
הקיימת, 

תיאור 
המתודולוגיה 

בה נערך 
התסקיר, 

ניתוח 
השפעות 

צפויות של 
התכנית, 

ניתוח 
חלופות, 
אמצעי 

מיטיגציה 
יים אפשר

ומתוכננים, 
ניטור 

ההשפעות, 
הסדרי בקרה 

 ומסקנות. 
 

יש לציין 
אנשי קשר 
וגורמים 

עימם 
התייעצו 
בהכנת 

 התסקיר. 

תיאור מפורט 
של התכנית, 
זיהוי ומיפוי 

השפעות 
סביבתיות 
אפשריות, 

אמצעי 
מיטיגציה 
אפשריים, 

חיזוי 
השפעות 

שיוותרו גם 
לאחר יישום 

אמצעי 
 המיטיגציה.
תוכן מפורט 

בע בהתאם נק
לסוג 

התסקיר 
שנבחר. כל 

הסוגים 
כוללים את 

מטרת 
התכנית, 
חלופות 

אפשריות, 
השלכות 

התכנית על 
משאבים 

מתחדשים, 
ולעתים גם 
מעקב אחר 

ביצוע 
 ההחלטות. 

תסקיר 
הערכה 

 ראשוני:
ניתוח 

תמציתי 
והמלצה 

האם מדובר 
בפרויקט 
מינורי, 

גורמים עימם 
 התייעצו. 

 תצהיר מלא:
סקירת 
)לב  חלופות

המסמך(, 
תיאור 

הסביבה, 
השפעות 
התכנית 

לטווח קצר 
וארוך, 

השלכות בעת 
הקמת 

הפרויקט 
ותחזוקתו, 

השתלבות עם 
יעדים 

 מדינתיים, 
התייחסות 

לאמצעי 
מיטיגציה 
שונים, וכן 

למקור 
המימון של 
 התכנית. 

תיאור 
 –הפרויקט 

רקע, מטרה, 
צורך ציבורי, 

תועלת, 
שיקולים 
חברתיים 
וכלכליים, 

שורים אי
נדרשים, וכן 

תקציר 
 מנהלים. 

 
ניתוח טכני 

של כל תחומי 
הידע  

והשוואה בין 
המצב ערב 

התכנית לבין 
הצפוי 

אחריה,  
סקירת 

חלופות, כולל 
חלופת 

האפס, זיהוי 
אמצעי 

מיטיגציה 
וחלופות 
 סבירות. 

 
יש לציין את 

רשימת 
הגורמים 

עמם התייעצו 
בהכנת 

 התסקיר. 

התסקיר  
נערך על פי 

ט של פורמ
הרשות 

המוסמכת 
וכולל את כל  

פרטי עורך 
התסקיר, 

תיאור 
הפעולה 

והסביבה,  
חקיקה 

רלוונטית, 
הליך שיתוף 

ציבור, תיאור 
חלופות 
ישימות 
ורציניות 

ויתרונותיהן 
לסביבה 

ולקהילה, 
תיאור עוצמת 

ההשפעות, 
אמצעי ניהול 
ומיטיגציה, 
חוות דעת 
מומחים 

ועוד.  
בתסקיר מלא 

יש לפרט 
ידע, פערי מ

לרבות אי 
ודאויות, 

 ועוד. 

תיאור מפורט 
של התכנית, 
כולל פרטי 

האתר, 
התכנון 
והאתר 
המוצע; 

תיאור אמצעי 
מיטיגציה או 
פיצוי סביבתי 
על הנזקים; 

תיאור 
השפעות 

שליליות על 
הסביבה; 
סקירת 
חלופות 
עיקריות 
והסיבות 
לבחירת 
החלופה 
הנבחרת 
בהתייחס 
לשיקולים 

הסביבתיים; 
א סיכום קרי
ונגיש של 
 המידע. 

 
לתסקיר 

אסטרטגי 
מבנה דומה, 

וכן פרקי 
 בקרה וניטור. 

 



055 

 

 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

שלביות 
 בתסקיר 

- 

הדירקטיבה 
 3קובעת 
 שלבים:

 
. הכנת 1 

תצהיר 
 סביבתי

 
. פרסום 2 

התצהיר 
ומתן 

אפשרות 
לציבור להגיב 

 עליו
 
. קבלת 3 

החלטה ע"י 
הרשות 

המוסמכת, 
על בסיס 

המידע המוצג 
בתצהיר, 
לרבות 

יחסויות התי
שהתקבלו 
 מהציבור. 

1screening 
: בחינה האם 

התכנית 
חייבת 

בתסקיר. 
לשם כך יש 
להתייעץ עם 

גופים 
 סטטוטוריים 

2 .scoping 
קביעת 

ההנחיות 
לעריכת 

התסקיר, 
בכל הנוגע 
לסוגיות 

העיקריות 
האמורות 
להיבחן 

 במסגרתו. 
. היוועצות 3

 עם גופי ייעוץ 
 . שת"צ4
. הכנת 5

 התסקיר 
גשת . ה6

התסקיר 
לרשות 

 המוסמכת
. הרשות 7

המוסמכת 
רשאית לבקש 

 מידע נוסף

לאחר 
שהתקבלה 

החלטה כי יש 
צורך 

בתסקיר, 
מכינה 
הרשות 

המוסמכת 
הנחיות, ואלו 
מפורסמות 

להערות 
הציבור. נערך 

שימוע 
ציבורי, 
ואחריו 

מחליטה 
הועדה על 

התכנית תוך 
התחשבות 
בממצאי 
התסקיר 

ובשימוע. על 
הועדה 
כיצד  לפרסם
נלקחו 

בחשבון 
ממצאי 

התסקיר, 
והערות 
הגופים 

השונים, כולל 
הציבור.  יש 
בקרה גם על 

 הביצוע. 

על פי הבקשה 
הראשונית 

המוגשת ע"י 
 יזם התכנית, 
כאשר קובע 

השר כי 
מדובר 

ב"תכנית 
מבוקרת", 

החייבת 
בתסקיר, 
השר קובע 

באיזו  
מתודולוגיה 

התסקיר 
ייערך, ובכלל 

זה האם 
התסקיר  

ערך יי
 בשלבים. 

 
לאור 

הסקירה 
הסביבתית 
הראשונית 
יכול השר 
לקבוע כי 
ההשלכות 

הצפויות של 
התכנית 

מצדיקות 
לדחותה כבר 

 בשלב זה 
 

ההנחיות 
לתסקיר 

גמישות, ושם 
נקבעת 

 השלביות. 
 

הסוכנות 
 מעודדת

לערוך את 
התסקיר 
בשלבים 

מוקדמים של 
התכנית, וכן 

לערכו 
 בשלבים. 

 
 

עריכת 
תסקיר 
, על מקדמי
בסיסו 

מתקבלת 
החלטה האם 

יש צורך 
בתסקיר 

 מלא. 
 

בפרויקטים 
גדולים, כמו 

כבישים 
מהירים 

ארוכים, נהוג 
לבצע בחינה 
דו שלבית של 

התכנית: 
עורכים 
סקירה 

סביבתית 
כללית של כל 

הפרויקט, 
ואז כל מקטע 
נבחן בתצהיר 

 נפרד. 

במקרים 
חריגים )כמו 

כבישים 
ארוכים(  

ניתן לפצל  
יר. את התסק
בכל מקרה 

יש לדון 
בפרויקט 
 כמכלול. 

הכנת תסקיר 
בסיסי, 

ובהתאם 
לממצאיו 

 תסקיר מלא. 
 שלבים: 

. העורך 1
מגיש טופס 

 בקשה; 
. נערך 2

שיתוף 
 ציבור;

. עידכון 3
הרשויות 

בדבר הכנת 
התכנית, 

ורישום בעלי 
 עניין;

4 .scoping ,
תוך עירוב כל 
בעלי העניין 

)כולל 
 הציבור(; 

. הרשות 5
מוסמכת ה

מאשרת את 
דו"ח 

scoping 
. שיתוף 6

 ציבור; 
. עריכת 7

התסקיר. 
ניתן לבצע 
מחקר ע"י 

גורם מקצועי 
 עצמאי. 

התסקיר 
מתבצע בשלב 

מוקדם של 
חיי התכנית, 
טרם קבלת 

החלטה 
סופית על 
 המיקום. 

 
התסקיר 

האסטרטגי, 
כאשר הוא 
נערך לפני 

תסקיר 
לתכנית 

מסויימת, 
נותן מענה 

לעניין 
ת, כך השלביו
שבפועל 
הבחינה 

הסביבתית 
היא דו 
שלבית: 
חלופות 
המיקום 
נבחרות 
בתסקיר 

האסטרטגי, 
והחלופה 
 –הנבחרת 
בתסקיר 
 הספציפי. 
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

האם חובת 
עריכת 

התסקיר 
היא 

אוטומטית, 
או שיש 

 שיקול דעת 

- 

ישנה רשימה 
של תכניות 
החייבות 
בתסקיר  

וישנן תכניות 
לגביהן קיים 
 שיקול דעת. 

 
לדוגמא, 

כנית  ת
לגידול בעלי 
חיים תחויב 

בתסקיר מעל 
היקף 

מסויים, 
ואילו 

בהיקפים 
נמוכים יותר 

הצורך 
בתסקיר 
ידי -יוחלט על
הרשות 

 המוסמכת.
 

אימוץ 
הדירקטיבה 
האירופית, 

לפיה יש 
תכניות 

החייבות 
בתסקיר 

באופן 
אוטומטי, 

ולגבי אחרות 
יש שיקול 

דעת, לאחר 
התייעצות עם 

גופים 
 רלוונטיים. 

וץ אימ
הדירקטיבה 
האירופית, 

לפיה יש 
תכניות 

החייבות 
בתסקיר 

באופן 
אוטומטי, 

ולגבי אחרות 
יש שיקול 

 דעת. 

ישנו שיקול 
דעת האם 

לערוך 
תסקיר, על 
בסיס מידע 

המוגש על ידי 
מגיש 

התכנית, 
במנגנון 

מיוחד הקבוע 
 לשם כך. 

בכדי ליצור 
ודאות מתי 

יידרש 
תסקיר, 
פרסם 

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
ר מסמכי מספ

מדיניות 
שנועדו לסייע 

למגישי 
תכנית 

להעריך האם 
ואלו השפעות 

סביבתיות 
צפויות והאם 
ידרשו בהכנת 

 תסקיר. 

ישנו שיקול 
דעת לגבי 

עצם עריכת 
תסקיר, וכן 

לגבי סוג 
התסקיר 

שייערך . לשר 
סמכות 
לדרוש 

תסקיר גם 
אם התכנית 
אינה עומדת 

בספים 
המחייבים 
זאת, למשל 
אם יש חשש 

ל בקרב גדו
 הציבור. 

כמו כן, לשר 
גמישות 
גדולה 

להחליט על 
סוג התסקיר, 
לשנות סוג, 

ולבקש 
סקירה 

סביבתית 
נוספת.  

בתיקון משנת 
יש  2010

סמכות לשר 
לדרוש 

שתסקיר 
יתמקד רק 
בהיבטים 
 מסוימים. 

על בסיס 
התסקיר 
הראשוני 

נעשית 
הערכה האם 

יש צורך 
בתסקיר 

 מלא. 

ההחלטה 
האם להכין 

תסקיר 
קבעת על פי נ

מסמך 
ראשוני 

שמגיש היזם 
על ההערכות 
הסביבתיות 
 של התכנית. 

ישנם סוגי 
תכניות 

המחוייבים 
בתסקיר, אך 

יש שיקול 
דעת איזה 

סוג תסקיר 
להכין, והאם 
יש הצדקה 

לפטור 
 מתסקיר. 

ישנן תכניות 
המחוייבות 

בתסקיר, ויש 
תכניות 

לגביהן יש 
שיקול דעת, 
בהתבסס על 

מאפייני 
, הפרויקט

 מיקומו ועוד. 
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 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

מי עורך את 
 התסקיר 

- - 

מגיש 
התכנית, תוך 
התייעצות עם 
גורמי ייעוץ 

 רבים. 

מגיש 
התכנית. 
הרשות 

המוסמכת 
רשאית 

להודיע כי 
היא תכין את 

 התסקיר.

מגיש 
הבקשה. 

במחוז מערב 
אוסטרליה 

המשרד 
להגנת 

הסביבה עורך 
 את התסקיר. 

 
 

שניים מסוגי 
התסקירים 
נערכים ע"י 

ינה המד
באמצעות 

הרשות 
המוסמכת או 

הסוכנות 
להערכה 

סביבתית, 
אם כי גם אז 

רשאית  –
הרשות 

המוסמכת 
להעביר 
למגיש 

התכנית או 
ליועץ חיצוני.  

שני סוגי 
תסקירים 

נערכים ע"י 
גורמים 

 –חיצוניים 
מגשר או 

פאנל 
 מומחים. 
הרשות 

המוסמכת 
לעתים 

שוכרת גורם 
חיצוני כדי 
לקיים את 

הליכי שיתוף 
 הציבור.

 
 

בתכניות של 
 –המדינה 
הרשות 

הממשלתית, 
או בדרך של 
 מיקור חוץ

 מגיש התכנית

עורך תסקיר, 
נפרד מהיזם 

 ועצמאי. 
ניתן למנות 
גורם עצמאי 
נוסף לבצע 

מחקר הדורש 
 מומחיות. 

 מגיש התכנית 
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 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

מקור 
 המימון

 
 

- - 

מגיש 
 התכנית, 

מנגנון 
המימון אינו 
 קבוע בחוק

 התכנית מגיש מגיש התכנית 

מנגנון 
המימון אינו 
קבוע בחוק. 

כאשר 
הביצוע 

מועבר למגיש 
התכנית, הוא 

נושא 
בעלויות. 

כאשר ממונה 
פאנל 

מומחים, 
ההוצאות 
הישירות 

מוטלות על 
מגיש 

 התכנית.

הסוכנות 
הממשלתית 
שהגישה את 

 התכנית

מגיש 
התכנית. אם 
מדובר ביזם 
פרטי, עליו 

לשם גם 
אגרה לטיפול 

 בתסקיר

 כנית מגיש הת

מגיש התכנית 
מממן את 

הכנת 
התסקיר, 

מנגנון 
המימון אינו 
 קבוע בחוק. 
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

הגורם 
המנחה את 

ביצוע 
 התסקיר

 מוסד התכנון  - -

הרשות 
המוסמכת 

מבקרת 
ומאשרת את 

התסקיר 
בהתייעצות 
עם הועדה 
המייעצת 
לענייני 
תסקירי 

השפעה על 
 הסביבה. 
גם מגיש 

התכנית בעל 
אחריות 
חוקית 
לבקרת 
 ר.התסקי

 

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
והשר, וכן 
הסוכנויות 

ברמה 
 המחוזית

השר להגנת 
הסביבה 

באמצעות 
הסוכנות 
הפדרלית 
לתסקירי 

 השפעה

הרשות  - - -
 המוסמכת 
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 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

הגורם 
המבקר את 

 התסקיר
- - 

הרשות 
המוסמכת 
)בדרך כלל 

גוף התכנון(, 
בהתייעצות 
עם גורמי 
מקצוע 
וגופים 

 רלוונטיים.
החשיפה 

הציבורית 
הווה גם מ

היא גורם 
 בקרה.

הרשות 
 המוסמכת.

כאשר 
התכנית 

הוגשה ע"י 
אחד השרים 
האחראים על 
ביצוע החוק 
)סביבה או 
 –חקלאות( 
השר השני 

 מבקר. 

השר להגנת 
הסביבה, 

לאחר הערות 
שהתקבלו מן 

 הציבור.

הרשות 
 המוסמכת

המשרד 
להגנת 

 הסביבה 
EPA .

במקרים 
מיוחדים 
מפנים ל 
נציבות 
פדרלית 

ות לאיכ
הסביבה 
הכפופה 
ישירות 

למשרדו של 
הנשיא 

ולעתים גם 
למוסד מיוחד 

ליישוב 
סכסוכים 
 סביבתיים

המשרד 
להגנת 

 הסביבה 
EPA 

גורם ממונה 
על תסקירים 

במשרדים 
המחוזיים 

לנושא סביבה 
 ותיירות.  
בתכניות 
גדולות  

הסמכות היא 
של המשרד 

ברמה 
הארצית, 

שמהווה גם  
 ערכאת ערר. 

הרשויות 
בתיות הסבי
ברמה 

המחוזית, 
לאחר 

התייעצות עם 
רשויות 

רלוונטיות. 
כאשר 

מעורבות 
מספר 

רשויות, 
נקבעת 
"רשות 

מובילה" 
האחראית על 

ניהול 
 התהליך. 
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 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

כיצד 
מעוגנות 

ההנחיות 
 –לתסקיר 

האם 
בחקיקה או 

באמצעים 
 אחרים

- - 

הנחיות 
כלליות בנוגע 

למרכיבי 
התסקיר 
מעוגנות 

בחוק התכנון 
והבנייה, 

תאמה בה
לדירקטיבה 
האירופית. 

הנחיות 
ספציפיות 

נקבעות לכל 
תכנית בהליך 

scoping/ 

 

 

הנחיות 
כלליות בנוגע 

למרכיבי 
התסקיר 
מעוגנות 

בחוק התכנון 
והבנייה, 
בהתאמה 

לדירקטיבה 
האירופית. 

הנחיות 
ספציפיות 

נקבעות לכל 
תכנית בהליך 

scoping/ 

השר להגנת 
הסביבה 

קובע הנחיות 
מתאימות 

רויקט. לכל פ
השר רשאי 

לקבוע 
הנחיות 

סטנדרטיות, 
אך אין להן 

תוקף 
 משפטי. 

ההנחיות 
נקבעות לכל  
תכנית, ואינן 

מעוגנות 
 בחקיקה. 

סוגי תכניות 
לגביהן יוכן  

תסקיר 
סטנדרטי 
מעוגנות 

בתקנות, וכן 
תכניות 

החייבות 
בתסקיר 

מעמיק. גם 
אז, לשר 

ישנה גמישות 
להתאים את 

 התקנות. 

החובה להכין 
תסקיר 

לפרויקטים 
ממשלתיים 

פדרליים 
קבועה בחוק 

NEPA .
ההנחיות 
נקבעות 

ספציפית לכל 
פרויקט 

בהליך של 
scoping 

ההנחיות 
נקבעות לכל 
פרויקט על 

ידי הרשויות, 
לאחר שימוע 

ציבורי. 
רשימה 

מינימלית של 
נושאים 

קבועה בחוק, 
אך נעשית 

התאמה לכל 
 פרויקט. 

ההנחיות 
מעוגנות 
כמסמך 
ניתן מנחה, ו

 לחרוג מהן. 
בתסקיר מלא 

מתקיים 
הליך 

scoping  לכל
 פרויקט. 

הנחיות 
בסיסיות 
מוגדרות 

בחוק, אך יש 
הליך 

scoping  לכל
תכנית, לאחר 
התייעצות עם 

היזם 
ורשויות 
 נוספות. 
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

האם 
ההנחיות 
לתסקיר 
קבועות 

מראש, או 
נכתבות 

ספציפית 
 לכל פרויקט

 
האם נערכת 

התייעצות 
עם גופים 

בעת  נוספים
כתיבת 

 ההנחיות

- - 

נקבעות לכל 
פרויקט. 
התצהיר 

גמיש 
ומותאם לכל 
פרויקט, בכדי 

שיכלול את 
המידע 

 הדרוש בלבד. 
התייעצות 
בכתיבת 

 ההנחיות: 
מוסד עם 

, וכן התכנון
פרסום 

ההנחיות 
 . לציבור

מוסד התכנון 
חייב להיוועץ 

עם גורמי 
מקצוע 

נוספים טרם 
השלמת 

ההנחיות, 
ובכלל זה עם 

 זם. הי
בתסקיר 
 –בשלבים 

ניתן לדרוש 
השלמות עם 
 ההתקדמות

ההנחיות 
נקבעות לכל 

 פרויקט.
 

החוק מחייב 
לבצע הליך 

 scopingשל 
לכל תכנית, 
במסגרתו 
נקבעות 

 ההנחיות. 
נערך גם 

 שיתוף ציבור
 במסגרת זו. 

 
בנוסף, 

הנציבות 
לנושא 

, תסקירים
שהיא גוף 
עצמאי, 

תלוי בו -בלתי
חברים 

מומחים 
ם, שוני

מייעצת בדבר 
תוכן 

ההנחיות 
 לתסקיר. 

ההנחיות 
נכתבות לכל 

פרויקט, 
אולם ניתן 
במקרים 

מסויימים גם 
להגיש מסמך 

 סטנדרטי. 
 

טרם פרסום 
ההחיות 

הסופיות, 
נערכת 

התייעצות עם 
 הציבור. 

גם סוג 
התסקיר וגם 

תוכן 
ההנחיות 
נקבעים 

ספציפית לכל 
פרויקט 
)כמפורט 

לעיל, בקנדה 
קיימים 
סוגי  מספר

 תסקירים(. 
 

עם זאת, 
קיימים 
מספר 

מודלים 
 מוכנים של

, תסקירים
לתכניות 

שהשלכותיהן 
ידועות מראש 
)והמפורטות 
בתקנות(. גם 
במקרים אלו, 
יש ליידע את 

הציבור 
ולאפשר 
להגיב על 
טיוטת 

 התסקיר. 

ההנחיות 
נקבעות לכל 

פרויקט 
בהליך של 

scoping 
הכולל גם 

 שיתוף ציבור. 
 

הליך זה 
עשה בדרך נ

של ישיבה 
משותפת, בה 
נסקרים כל 
הנושאים 

הרלוונטיים, 
חקיקה 

רלוונטית 
 וכו'.

 
בעקבות זאת 
מתפרסמת 

הודעה 
לציבור על 

הכנת 
 תסקיר. 

ההנחיות 
נקבעות לכל 

פרויקט 
בהליך של 

scoping 
הכולל גם 

 שיתוף ציבור.
 

טיוטת מסמך 
ההנחיות 

מתפרסמת 
להערות מן 
הציבור, וכן 

מתקיים 
 שימוע

ציבורי. 
מסמך 

ההנחיות 
הסופי 

מטמיע את 
ההערות 

שנשמעו מן 
 הציבור. 

קיימת 
מערכת של  

הנחיות 
שנכתבה 
מראש 
לסוגים 

שונים של 
 תכניות.    

להנחיות יש 
מעמד מנחה, 
ולא כובל או 

 . מחייב
 

בנוסף מוסמך 
השר להגנת 

הסביבה 
לקבוע 
הנחיות 

מיוחדות 
לאזורים 
רגישים, 
השפעות 

 חריגות ועוד. 
 

בתסקיר מלא 
יש חובה 
לקיים 

scoping 
לאחר 

התייעצות עם 
בעלי העניין 
 והרשויות. 

ההנחיות 
נקבעות 
באופן 

מותאם לכל 
 פרויקט. 

 
היזם רשאי 
לבקש בשלב 

מוקדם 
יחסית  

הנחיות  לגבי 
המידע 

והמסמכים 
שיידרש 

 להמציא. 
 

בעת גיבוש 
ההנחיות 
-)שלב ה

scoping) 
הרשות 

האחראית 
מערבת את 

וכן היזם, 
רשויות 
 נוספות. 
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

מהי 
הגמישות, 

אם יש, 
בכתיבת 
 ההנחיות

- - 

קיימת 
 גמישות רבה. 
ניתן לבקש 

ממגיש 
הבקשה 

להעביר מידע 
נוסף גם 

לאחר הגשת 
 התסקיר. 

 
גמישות 

ופשטות הן 
ממטרות 
 caseההליך )

by case 

basis) 

גמישות רבה 
והתאמה לכל 

 פרויקט

גמישות רבה 
לשר להגנת 
הסביבה, 
פרסם רשאי ל
הנחיות 

סטנדרטיות, 
או לדרוש 
הנחיות 

 ספציפיות. 

גמישות רבה 
גם בבחירת 

סוג התסקיר, 
וגם בכתיבת 

 ההנחיות. 
יש גם 

אפשרות 
לעשות 
שימוש 

בתסקיר 
 סטנדרטי. 
יש גמישות 
רבה לשר 

להגנת 
 הסביבה. 

גמישות רבה, 
ההנחיות 
נכתבות 

בהליך מסודר 
 לכל פרויקט.

גמישות רבה, 
ההנחיות 
ת מותאמו

לכל פרויקט, 
ויש חובה 
להתייחס 
להערות 
 הציבור.

ישנה 
גמישות, על 
בסיס דגמים 
של הנחיות 

שנכתבו 
מראש 
לסוגים 

שונים של 
פרויקטים 
)הנחיות 

בעלות מעמד 
מנחה(. 

בתסקירים 
מסוג מלא יש 
גמישות רבה 
יותר מאשר 
בתסקירים 

 קצרים. 

ההנחיות 
הבסיסיות 

קבועות 
בחוק, אך יש 

גמישות 
בהתאמה 

 כל פרויקט. ל

כשירות 
והכשרה 
מקצועית 
הנדרשים 

מעורכי 
 תסקירים 

- - - - - 

כאשר 
הסקירה 

נערכת ע"י 
פאנל 

מומחים, 
מוגדר כי 

עליהם להיות 
בלתי תלויים 

ובעלי 
מומחיות 
בתחום 

 הרלוונטי. 

- - 

עורך 
התסקיר 

צריך להיות 
עצמאי 

ואובייקטיבי, 
בעל ידע 

בהוראות 
החוק 

ומומחיות 
בעריכת 
ים.  תסקיר

ישנה מערכת 
הסמכה 

 וולנטרית. 
 
 
 

- 
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 OECD ארה"ב  קנדה אוסטרליה הולנד אנגליה איחוד אירופי- 
 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

שקיפות, 
בהירות 
ושיתוף 

 ציבור

הצהרה 
 1979משנת 

בדבר עידוד 
השתתפות 

הציבור 
בהליכי קבלת 

 החלטות. 
 

המלצה 
, 1998משנת 

בדבר שיפור 
איכות וכמות 

המידע 
הסביבתי 

שבידי 
הרשויות 
והנגשתו 
 לציבור. 

יש לאפשר 
לרשויות 
ולציבור 

להגיב הן על 
נית והן התכ

על התצהיר 
 הסביבתי.

 
על הרשות 
המוסמכת 

לקחת 
בחשבון את 

ההערות 
שהתקבלו 
מהרשויות 

ומהציבור. יש 
ליידע את 
הציבור 

בהחלטה 
שהתקבלה, 
והנימוקים 
העיקריים 
העומדים 
 בבסיסה. 

פרסום 
 לציבור: 
ההחלטה 

האם לערוך 
תסקיר, 
הנחיות 

התסקיר, 
והתסקיר 

 עצמו. 
ישנן הוראות 
בדבר הכנת 

מספר 
עותקים 

המאפשר עיון 
 בתסקיר. 

 
לציבור זמן 
להעיר על 
התסקיר 

 עצמו. 
 

מסמכים 
רבים נגישים 
ברשת, כולל 

לבעלי 
 מוגבלויות.  

-הליך ה
scoping  

כולל שיתוף 
 ציבור.

 
לציבור זכות 

להעביר 
הערות בדבר 

עמידת  
התסקיר 

בהנחיות / 
 סטנדרטים. 

 
הנציבות 

לתסקירים 
מהווה מקור 

 ור.מידע לציב

ההחלטה 
האם לערוך 

תסקיר 
פתוחה 
להערות 
הציבור 
 10במשך 
 ימים. 
טיוטת 

ההנחיות 
מתפרסמת 

 לציבור. 
 

טיוטת 
התסקיר 

מתפרסמת 
להערות 

הציבור ל 
 20משך 
 ימים. 

 
באתר 

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
מתפרסמת 
רשימת כל 
התכניות 
הפתוחות 

לעיון והערות 
הציבור בזמן 

 נתון. 

הסוכנות 
הקנדית 
ים לתסקיר

מדגישה את 
חשיבות 
שיתוף 

 הציבור. 
לציבור 

אפשרות 
להגיב כמעט 
על כל שלב 
בתהליך, 
להשתתף 
בשימועים 
 ציבוריים.
הסוכנות 
מפרסמת 
רשימת 
תכניות 

הפתוחות 
 לעיון הציבור. 
הכנת תסקיר 

סנדרטי 
מחוייבת 
ביידוע 

הציבור. 
תסקיר 

מעמיק פתוח 
להערות 

הציבור, וניתן 
לקבל מימון 
וי לציבור לליו
 התהליך. 

דרישה כי 
מסמכי 

התסקיר יהיו 
ברורים 
ונהירים 

לציבור הרחב 
ולמקבלי 
החלטות, 

כולל מגבלת 
 עמודים. 

 
ההודעה על 

הכנת תסקיר 
מתפרסמת, 
כולל בפניות 

ישירות 
לבעלי עניין, 

וניתן להעביר 
 הערות. 

 
הציבור יכול 
להעיר גם על 

טיוטת 
התסקיר, 
ומתקיים 

שימוע 
 ציבורי. 

 
 יש זכות

ערעור על 
ההחלטה 

הסופית בדבר 
שלמות 

 התסקיר. 

טיוטת 
הנחיות 

התסקיר 
מתפרסמת 

להערות 
 15-הציבור ל
יום,  וכן 
מתקיים 
שימוע 
 ציבורי. 

 
ההודעה על 

השלמת 
התסקיר 

מתפרסמת, 
וניתן להעביר 
 על כך הערות.

 
אם מתקיים 

שימוע 
ציבורי, 
לרשות 
הציבור 
 10עומדים 

ימים להוסיף 
תגובות 
  לאחריו.

 
התצהיר 

הסופי צריך 
לכלול 

התייחסות 
להערות 
 הציבור. 

 

שיתוף 
הציבור מעוגן 

בחקיקה, 
ובכלל זה 
הנחיות 

מפורטות 
בדבר יידוע 
והשתתפות 
בעלי עניין 

 שונים. 
 

התקנות 
מבטיחות את 
זכות הציבור 
להגיב כמעט 
לכל המידע 
הקיים לגבי 

תכניות, 
ובכלל זה 
לתסקירי 
השפעה על 
 הסביבה. 

ם יש לפרס
את ההחלטה 
האם תכנית 

תחויב בהכנת 
 תסקיר. 

 
לאחר הכנת 

התסקיר 
נערך שימוע 

ציבורי 
ומוצגים בו 

ממצאי 
 התסקיר. 

 
לאחר קבלת 
ההחלטה על 
התכנית, יש 

לפרסם, 
במסגרת 

הנימוקים 
להחלטה, 

באיזה אופן 
נלקחו 

בחשבון 
הערות 

 הציבור. 
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 פדרלי

ניו יורק 
 )העיר(

דרום 
 אפריקה

 גרמניה

גופים 
ייעודיים 

לטיפול 
בתסקירי 

השפעה על 
 הסביבה

- - - 

נציבות 
לנושא 

תסקירי 
השפעה על 

הסביבה: גוף 
עצמאי ובלתי 

תלוי, 
שתפקידו 

להבטיח את 
איכות המידע 

הנכלל 
בתסקירים, 

מבלי  
להצביע על 

חלופה 
 עדיפה. 

ממליצה 
באופן 

וולנטרי לגבי 
תוכן 

ההנחיות 
לתסקיר,  

מבקרת את 
המידע הכלול 
בו,  מייעצת 
בתסקירים 
מורכבים 

ומהווה מוקד 
 מידע בכל

הנוגע 
לתסקירים. 

המימון 
 ממשלתי. 

- 

סוכנות 
קנדית 

פדרלית 
להערכה 

סביבתית: 
פועלת תחת 
סמכות השר 

להגנת 
הסביבה, 
אחראית 

לביצוע החוק 
הקנדי לעניין 
תסקירים, 

עוסקת 
בקידום 
מחקר 
ופיתוח 

מתודולוגיה 
לעריכת 

תסקירים, 
ומעניקה 

מימון 
למחקרים. 

הסוכנות גם 
מספקת 
הכשרה 
והנחיה 
י לעורכ

תסקירים, 
לרשויות, 
 ולציבור. 
פועלת 

לשיתוף 
 ציבור. 

1 .CEQ - 
נציבות 
פדרלית 
לאיכות 
הסביבה 
הכפופה 
ישירות 

למשרדו של 
 הנשיא.

. בנוסף 2
קיים מוסד 

פדרלי מיוחד 
ליישוב 

סכסוכים 
סביבתיים, 
המטפלים 
במקרים 

יוצאי דופן 
במקרים בהם 

יש חשש 
להשפעות 
סביבתיות 
חמורות 
 במיוחד

- 

ן ללא ארגו
כוונת רווח 

(SEIEA )
מספק ייעוץ 

ותמיכה 
לגורמים 

ממשלתיים 
ופרטיים בכל 
הנוגע לביצוע 

תסקירים, 
במטרה לשלב 

את 
התסקירים  

כחלק 
אינטגרלי 
מהליכי 
 התכנון.

- 
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 מקורות נוספים למחקר
 

Netherlands Commission for Environmental Assessment 

mr.drs. Gijs Hoevenaars, Lawyer/Technical Secretary 

P.O. Box 2345 

NL - 3500 GH Utrecht 

The Netherlands 

T +31-30-2347648 

F +31-30-2347748 

E ghoevenaars@eia.nl 

 

Mr Jurian Bos, Associate 
NautaDutilh - Rotterdam, Netherlands 

jurian.bos@nautadutilh.com 

http://www.internationallawoffice.com/directory/biography.aspx?g=d689657c-5663-

46a8-9153-9ccbd3e98d26 

איריס: זהו עו"ד בחברה פרטית העוסקת בנושא זה. נתקלתי במאמרים שכתב ובסופם הציע לפנות אליו 

 למידע נוסף. הוא אחד משני הגורמים הפרטיים היחידים שפניתי אליהם

 

Canadian Environmental Assessment Agency 

Mathieu Vallée  

telephone | téléphone : 613-957-0169 

E-mail | Courriel : mathieu.vallee@ceaa-acee.gc.ca  

 

 מידע נוסף:

החוק אינו מסדיר את מנגנון המימון ובמקרה של שני סוגי התסקירים הראשונים שההיזם אחראי להכין, 

את הכנת התסקיר לעורך חיצוני בכל מקרה אינו קובע הגבלות והנחיות לגבי עורך התסקיר. ניתן להעביר 

הרשות המוסמכת אחראית לבחון את התסקיר ולאשר האם המידע בו מספק לשם קבלת החלטה מושכלת 

 לגבי התכנית המוצעת.

 

The South African Planning Institute 

Christo Green (Administration Officer)  

Tel: (011) 805-5947 

Fax: (011) 805-5971 

Email: sapi@worldonline.co.za 

SAICE House 

Block 19 

Thornhill Office Park 

Bekker Street 

Vorna Valley 

Midrand 

 

 

Benedikt Mandl, PhD 

Löblichgasse 11/3 

A-1090 Wien 

Tel.: +43-(0)680-1236023 

b.mandl@gatesscholar.org 

 קישור לתזת מ.א. שלו בנושא:

mailto:ghoevenaars@eia.nl
http://www.internationallawoffice.com/directory/Detail.aspx?g=19b6a41a-9d5d-43c4-b0e7-015a60925cff
mailto:jurian.bos@nautadutilh.com
mailto:sapi@worldonline.co.za
mailto:b.mandl@gatesscholar.org
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Environmental Impact Assessments in Germany, Austria & the United Kingdom 

 

http://www.benediktmandl.com/mth-benedikt-mandl.html 

 

 

IAIA – International Assosiation for Impact Assessment (South Africa) 
Glaudin Kruger, Secretary IAIAsa 

website@iaia.co.za 

 

 

New York City department of environment 
http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/menuitem.cab0ced5cf276e94cbb5668001c789a0/ 

 

 

 

 

 

http://www.benediktmandl.com/mth-benedikt-mandl.html
mailto:website@iaia.co.za
http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/menuitem.cab0ced5cf276e94cbb5668001c789a0/

