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?מדוע חקיקה סביבתית קיימת

?ישראליםיצואנים ויצרנים איך חקיקה סביבתית משפיעה על 

? מהם הצעדים העיקריים להתמודדות עם חקיקה סביבתית

?איך למנף את נטל החקיקה הסביבתית ליצירת ערך מוסף

ארבע הקושיות להתמודדות עם חקיקה סביבתית
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Source:  Rewiring the Economy, CISL 2015

?מדוע חקיקה סביבתית קיימת
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Source: https://www.complianceandrisks.com/solutions/conquering-the-regulatory-avalanche/

חקיקה סביבתית היא אחת מהדרכים להתמודדות עם משבר האקלים
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התוצאה של חקיקה סביבתית

אחריות
יצרנים מורחבת

הגבלות ואיסורים  
של חומרים  

מסוכנים

מיסוי סביבתי

חובת מסירת  
מידע סביבתי

תיווג סביבתי

יעילות אנרגטית  
ועיצוב אקולוגי

דרישות  
סביבתיות  

לכניסה לשווקים 
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?מדוע חקיקה סביבתית קיימת

?ישראליםויצרניםאיך חקיקה סביבתית משפיעה על יצואנים 

? מהם הצעדים העיקריים להתמודדות עם חקיקה סביבתית

?איך למנף את נטל החקיקה הסביבתית ליצירת ערך מוסף

ארבע הקושיות להתמודדות עם חקיקה סביבתית
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How much 
energy/ CO2 is 

used during 
distribution 

stage? 

חומרי גלם

מחקר  
ופיתוח

ייצור

שימושהפצה

שירות 

ותחזוקה

מיחזור

קיימות וחקיקה סביבתית

conflict minerals

RoHS

SCIP
REACH

clean secondary 
raw material

material data

use of recycled content

design out waste

regulated substances

substitutes

ecodesign

robustness
Carbon 
Footprint

availability of 
material

extended producer 
responsibility

labeling

labeling

information

registration

lifespan

energy efficiency

Carbon 
Footprint

Carbon 
Footprint

Carbon 
Footprint

guarantee

spare 
parts

extended guarantee

Product as 
a service

reparability

recyclability

extended producer 
responsibility

clean secondary 
raw material

svhctake 
back

eco-taxes

What do out 
customers 

expect? What 
can we expect 

from our 
suppliers? 

What 
substances 

must be 
phased out? 

Which substances 
are regulated? 

Regulatory/ 
contractual

How much 
energy/ CO2 is 

used during 
manufacture 

stage? 

Will material 
be available 

when needed? 

How are we 
required to 

label our 
product? 

Who takes care of 
registration for 
WEEE, batteries, 
packaging eol-
management? 

Is there a 
guaranteed 

lifespan? 

How much 
energy/ CO2 is 

used during 
use phase? 

How much 
energy/ CO2 is 

used during 
recycling 
phase? 

How do we 
determine  

recyclability? 

How can we 
ensure 

availability of 
spare parts? 

How do we 
determine 

reparability? 

How do we 
contribute to 

clean secondary 
raw material? 

What regulations 
apply to our product 

in terms of 
substances? 

Is secondary 
raw material 

available?   שרשרת אספקה טיפוסית
וסוגיות חקיקה סביבתית

דרישות הכניסה  
לשווקים חדשים 
נמצאות בעלייה
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גורמים שמקדמים מודעות סביבתית וקיימות בשווקים

"מושכים........................"..."............................................................................................................................דוחפים"

דרישות חקיקה  
סביבתית

דרישות סביבתית  
מלקוחות

תדמית ותחרות
(לחץ מהשוק)

שמירה על נתח שוק  
וכניסה לשווקים  

חדשים 

עיצוב 
(פיתוח מוצרים חדשים)

חוקים חדשים או 
עדכוני חקיקה

סטנדרטים או תוויות עמידות בפני משברים יצירת תדמית חיוביתהזדמנות להוביל
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?מדוע חקיקה סביבתית קיימת

?איך חקיקה סביבתית משפיעה על יצואנים ויצרנים ישראלים

? מהם הצעדים העיקריים להתמודדות עם חקיקה סביבתית

?איך למנף את נטל החקיקה הסביבתית ליצירת ערך מוסף

ארבע הקושיות להתמודדות עם חקיקה סביבתית
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איזה חוקים  

משפיעים על  

?המוצר שלי
היכן ניתן  

למצוא עדכוני  

?חקיקה

הגבלות של  

חומרים 

?מסוכנים

לוחות זמנים  

ליישום  

?החקיקה

מהי השפעת  

החקיקה על 

החברה  

?שלי

מהן הדרישות  

מהיבואן או  

?מהיצרן

ניתוח המצב הקיים
מהן  

ההשלכות  

של אי עמידה  

?בחוקים
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WEEE-
מספר  

?רישום

אילו תוויות  

מחוייב היצרן  

להוסיף  

?למוצר

גודל ומיקום  

?התווית

תוכן הוראות  

?השימוש

מידע סביבתי  

במסמכים  

המצורפים  

?למוצר

האם יש צורך 

בהוראות  

פירוק או  

?מיחזור

עמלות  

מיחזור על  

?החשבונית

?דרישות שפה

compliance
?

(אדמיניסטרציה)ודיווח תיווג , רישום
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איסוף מידע  

סביבתי

ניהול  

ואדמיניסטרציה

ביקורות אצל 

ספקים

הקמת מערך  

איסוף  

עצמאי

שינוע של  

מוצרים  

שמוגדרים 

פסולת

חוזים עם 

גופי יישום  

מוכרים

(בהתאם ליישום החקיקה המקומית)איסוף ומיחזור 
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REACH
SCIP

ROHS?

תקשורת לאורך  

שרשרת  

האספקה

הגבלות  

ואיסורים של  

חומרים 

מסוכנים

אזהרות  

ומידע לצרכן

תהליך  

בדיקת  

?נאותות

ריכוז מקסימלי  

של חומרים 

מסוכנים

תכנון וניטור שינויי חקיקה
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?מדוע חקיקה סביבתית קיימת

?איך חקיקה סביבתית משפיעה על יצואנים ויצרנים ישראלים

? מהם הצעדים העיקריים להתמודדות עם חקיקה סביבתית

?איך למנף את נטל החקיקה הסביבתית ליצירת ערך מוסף

ארבע הקושיות להתמודדות עם חקיקה סביבתית
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חקיקה   סביבתית  
היום

חקיקה   סביבתית  
בעתיד הקרוב

קיימות והגנה
על עתיד המוצר

לעשותצריך לעשותיכול לעשותאפשר

קיימות מול חקיקה סביבתית

היחס בין חקיקה סביבתית לקיימות
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אקטיבית-פרו

עמידה בדרישות החקיקה 

הסביבתית בלבד

( בגלל לחץ מלקוחות או המחוקק)

רמת העניין של ההנהלה הבכירה 

"קיימות סביבתית"

פרסום דוחות אחריות תאגידית

קיימות ככלי לניהול סיכונים

תפקיד חלוצי

הזדמנות להובלה והתפתחות

כוונה לאפשר התפתחות של 
אסטרטגית קיימות

ת 
נו

ש
ד
ח

ת 
מ

ר
\

ת
נו

מ
ד
הז

 ל
ת

עו
ד
מו

חקיקה סביבתית וקיימות בפועל
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:סביבתית וקיימותיש למדוד את כל הפעולות ליעילות

!מדידת הצלחה אבל גם כישלונות

בחירת קריטריונים הניתנים לכימות-
הגדרה של אבני דרך מציאותיות 

בסיס נתונים מוצק-
(עדכני ומלא, זמין)נתונים להשוואה -קוו-סטטוס

מדידות מחייבת בקרה-
בדיקות שוטפות והתאמת פעולות במקרה של כשל אפשרי בהשגת יעדים

יכולת מדידה : קריטריון קריטי להצלחה
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לשנות את עיצוב המוצר ללא עירוב מחלקות אחרות-

מעורבות סלקטיבית וספוראדית של בעלי עניין רלוונטיים-

מדי או בחירה של יעדים ואמצעים שגוייםמטרות נמוכות או גבוהות הגדרת -

התמקדות במדד אחד או שניים בלבד-

אין הערכה מתמשכת של הצלחה ומכשולים -

טעויות נפוצות בהתמודדות עם חקיקה סביבתית וקיימות



www.novaloop.de19NovaLoop GmbH

לסיכום

יכולה להיות בעייתית ואפילו לעכב  , עמידה בתנאי המינימום של החקיקה הסביבתית הקיימת בלבד-

.כניסה לשווקים חדשים בעתיד הקרוב

חברות שמייצאות לאיחוד האירופי צריכות לשים דגש על קיימות וכלכלה מעגלית של המוצר ושל  -

.שרשרת האספקה בנוסף לחקיקה הסביבתית הקיימת

.עדיף להתנהל בגישה הפרואקטיבית בנוגע לחקיקה סביבתית במקום להגיב לשינויי חקיקה בלבד-



תודה רבה
?שאלות

NovaLoop GmbH
Kurze Gasse 10/1

71063 Sindelfingen
Germany

Tel.: +49 7031 2090 790
Fax: +49 7031 4290 368

hello@novaloop.de


