
 221 

 מעקב מורחב

ל ושל משרד הביטחו� בתחו "פעילות של צה

 ל"הגנת הסביבה בצה

, "ל"ל ושל משרד הביטחו� בנושא השמירה על איכות הסביבה בצה"הטיפול של צה"
 75' עמ, א55דוח שנתי 

  119' עמ, א57דוח שנתי , "ל ובמשרד הביטחו�"הטיפול בהסרת לוחות אזבסט בצה"

 

 תקציר

הטיפול של " עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא 2004רס  למ2003בי� אוגוסט 
1ל ושל משרד הביטחו� בנושא השמירה על איכות הסביבה"צה

ביקורת זו ". ל"בצה 
2004פורסמה במסגרת דוח בש� זה בשנת 

2
שחש# )  הביקורת הקודמת!להל�  (

משרד  עשה 2006 לפברואר 2005בי� יולי . בתחומי� שוני�, מה� יסודיי�, ליקויי�
ל ובמשרד "הטיפול בהסרת לוחות אזבסט בצה"מבקר מדינה ביקורת בנושא 

2006ופרס� אותה בשנת , "הביטחו�
3

).  הביקורת הקודמת בנושא האזבסט!להל�  (
כי , בי� השאר, בסיכו� הביקורת הקודמת בנושא האזבסט ציי� משרד מבקר המדינה

ה הנשקפת לבריאות ל ער לסכנ"מהליקויי� שהועלו אפשר ללמוד שא# כי צה
במועד הביקורת בנושא האזבסט , )ראו בהמש'(החשופי� למפגע האזבסט הפרי' 

 . 1998שהחל כבר בשנת , הוא טר� השלי� את פרויקט הסרת אזבסט זה מבסיסיו

 

 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה מעקב מורחב בנושא 2010 עד אפריל 2009בחודשי� יוני 
, ל"בתחו� הגנת הסביבה בצה) ט" משהב!להל� (שרד הביטחו� ל ומ"פעילות� של צה

כדי לבדוק א� תוקנו הליקויי� העיקריי� שהועלו בביקורת הקודמת ובביקורת 
כמו כ� נבדקה הפעילות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד . הקודמת בנושא האזבסט

� החינו' למניעת הסיכוני� הנשקפי� לשוהי� במוסדות מערכת החינו' המכילי
במשרד , במשרד להגנת הסביבה, ט"במשהב, ל"המעקב בוצע בצה. רכיבי אזבסט

בדיקות השלמה נעשו ברשות הממשלתית . במשטרה ובמטה משמר הגבול, החינו'
 . למי� ולביוב

 

__________________ 

הגנה על "והוא הוחל� בשני� האחרונות במונח , "איכות הסביבה"בתקופת הביקורת רווח המונח   1
 ".הסביבה

 . 75' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 55‡) 2004, ראו מבקר המדינה  2

  .119 'עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57 ‡)2006 , ראו מבקר המדינה  3
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 עיקרי הממצאי�

 ל"השמירה על הסביבה בצה

ה . 1 צ  � י ב ל ה  ב י ב ס ה ת  נ ג ה ל ד  ר ש מ ה  � י ב ר  ש ק  ל "ה

נמצא כי לא , מועד סיומה של הביקורת הקודמתכשש שני� לאחר , במועד המעקב
, 2004מספטמבר , יושמה כנדרש החלטת ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה

ט והמשרד "משהב, ל"ולפיה צה, שהתקבלה בעקבות ממצאי הביקורת הקודמת
ירכזו יחד עבודת מטה להרחבת שיתו� הפעולה בי� מערכת הביטחו� , להגנת הסביבה

ל עדיי� אינו "נמצא כי צה, למשל. נת הסביבה בנושאי� שנבדקוובי� המשרד להג
מוסר למשרד להגנת הסביבה מידע באופ� מסודר ובהתבסס על הנחיות הקובעות את 

וכי לא הוסדר נושא הפעלת סמכויות ; את תכניו ואת מועדי מסירתו, היק� המידע
 לאפשר כדי, ל"הפיקוח והאכיפה של מפקחי המשרד להגנת הסביבה במתקני צה

 .ל"למשרד להגנת הסביבה לבצע פיקוח אפקטיבי בצה

 

י   .2 ל ל כ ה ה  ט מ ה ג  ר ד ב ל  ו פ י ט  ה

מאז הביקורת הקודמת חלה התקדמות חשובה בטיפולו של המטה הכללי בתחו�  . א
הגנת " פורסמה הוראת פיקוד עליו� בנושא 2007ביולי , בי� השאר. ההגנה על הסביבה

� חלוקת תחומי האחריות והסמכויות בי� גופי אשר קובעת את אופ, "ל"הסביבה בצה
 החל לפעול 2009במרס , כמו כ�. ל"ל השוני� בכל הנוגע לשמירה על הסביבה בצה"צה

מינהל להגנת ) ל" אט$להל� (באג� הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שבמטה הכללי 
ל " צההמדיניות שללי מקצועי ליישו� " גו� מטה מטכהסביבה שייעודו לשמש

 ). ת" אג$להל� (שאותה מתווה אג� התכנו� שבמטה הכללי , ת הסביבהבתחו� הגנ

, ל מיפה את הצרכי� לטיפול במפגעי� הסביבתיי�"מאז הביקורת הקודמת צה . ב
. הערי& את עלות הטיפול בה� וקבע אמות מידה לקביעת סדר העדיפויות של הטיפול

גנת הסביבה לשני� שנתי לטיפול בנושאי ה$ל אישר תקציב רב"סג� הרמטכ, כמו כ�
ל לא קבע לוח זמני� לטיפול במפגעי� הסביבתיי� הרבי� "צה, ע� זאת. 2009$2012

במצב זה . ל"שהצטברו במש& השני� ונגרמו ג� בגי� התשתית הישנה של מחנות צה
ל הכי� "להגנת הסביבה שצה) ש" תר$להל� (שנתית $לא נית� לייש� את התכנית הרב

ול במפגעי� הסביבתיי� ייגרמו נזקי� כבדי� יותר וככל שיתמש& הטיפ, בשלמותה
 .ועלות הטיפול במפגעי� אלה תל& ותגדל, שחלק� בלתי הפיכי�, לסביבה

הוא , שהול& ומחמיר ככל שהזמ� עובר, אחד המפגעי� הסביבתיי� הקשי�)  1 . ג
במועד סיו� . ל"זיהו� נחלי� ומקורות מי� במדינה משפכי ביוב של בסיסי צה

 לא נשל� הטיפול $ כשש שני� לאחר סיו� הביקורת הקודמת $וכחית הביקורת הנ
החליטה הממשלה להטיל על שר , לאחר מועד סיו� המעקב, 2010ביוני . במפגע זה

משרדי בראשות המינהל $שהכי� צוות בי�, שנתית$הביטחו� לבצע את התכנית הרב
רונות ביוב ל לפת"לחיבור מחנות צה, לתשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות

ט "שיממונו מהתקציב של משהב, ח" מיליוני ש400במש& חמש וחצי שני� בעלות של 
 . ושל המשרד להגנת הסביבה
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להקטנת הזיהומי� , ל"הכפו� לאט, מאז הביקורת הקודמת פועל מרכז דלק ) 2
הפעילות למניעת זיהו� משאר סוגי מתקני הדלק , ע� זאת. מתחנות דלק צבאיות

 . נמצאת רק בראשיתה, ות דלק ומתקני� לרענו� דלקכמו חו, ל"בצה

 

3 .  � י י ב ח ר מ ה  � י ד ו ק י פ ב ה  ב י ב ס ה ל  ע ה  נ ג ה ב ל  ו פ י ט ה
ת  ו ע ו ר ז ב  ו

במעקב בדק משרד מבקר המדינה את הפעילות בנושא ההגנה על הסביבה במפקדת 
נמצא כי בשני� . במפקדת פיקוד הדרו� ובמפקדת זרוע האוויר והחלל, פיקוד הצפו�

וכי מאז ה� פועלי� , מודעות� של גורמי� אלה לנושא הגנת הסביבההאחרונות גברה 
שנתית או על $פעילות זו אינה מבוססת על תכנית רב, ע� זאת. לקידו� הטיפול בנושא

. אלא על תכנית שנתית שיישומה מותנה בהקצאת תקציב לכ& בכל שנה, תכנית אב
כל המפגעי� מצב זה עלול להקשות על הטיפול ב, לדעת משרד מבקר המדינה

 .הסביבתיי� בתו& פרק זמ� סביר

 

 ל "ט בנושא ההגנה על הסביבה בצה"הטיפול של משהב

ט לא תיק� את הליקויי� שהועלו בביקורת הקודמת לגבי שני נושאי� "משהב
הוועדה לשמירת איכות הסביבה . ל"הנוגעי� לטיפולו בנושא ההגנה על הסביבה בצה

ולפיכ& השפעתה על , כמעט לא פעלה, גרתושאמורה לפעול במס, במערכת הביטחו�
א� אכ� הייתה לה , ל בתחו� השמירה על הסביבה הייתה מזערית"הנעשה בצה

כשש שני� לאחר סיו� הביקורת , במועד סיו� המעקב. השפעה כלשהי בתחו�
עדיי� לא תוקנו הליקויי� שהועלו בביקורת הקודמת בכל הנוגע לחלקו של , הקודמת

נמצא כי לא טופל מפגע של תחמושת : י זיהומי� רחבי היק�ט בטיפול בשנ"משהב
 �תל "ובי� חו� " צוק"הטמונה בקרקעית הי� באזור שממערב לקו החו� שבי� חו

ט לטיפול "עוד נמצא כי מאז סיו� הביקורת הקודמת הפעילות של משהב. ברו&
טית  הייתה א$ זיהו� אקוויפר החו� באזור חצור בדלק סילוני $בהסרת מפגע אחר 

 . מאוד ובמועד סיו� המעקב נעשתה רק פעילות ראשונית לטיפול במפגע זה

 

 הטיפול בהסרת לוחות אזבסט 

ה. 1 צ ב ט  ס ב ז א ב ל  ו פ י ט ב"ה ה ש מ ב ו  ט "ל 

שהתקבלה , 2007בהחלטה של ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה מפברואר  . א
ל להשלי� "צהכי על , בי� השאר, נקבע, בעקבות הביקורת הקודמת בנושא האזבסט

בתו& כארבעה חודשי� את הטיפול במפגעי האזבסט הדחופי� שיש בה� סכנה 
כי , התברר). המכילי� אזבסט פרי&, "פיקל"לוחות אזבסט מסוג (לבריאות הציבור 

 . ל את הסרת הלוחות האמורי�" השלי� צה2007בסו� שנת 

 מאוישי�  במחנות לא מאוישי� ובמבני� לא2008ל בשנת "בסקר שביצע צה . ב
לוחות : במחנות מאוישי� נמצאו בחלק מהמחנות משני הסוגי� מפגעי אזבסט

באפריל . שג� בה� יש סכנה לבריאות, צמנט$ ולוחות שבורי� של אזבסט"פיקל"
ל כי הטיפול במפגעי אזבסט אלה יושל� עד סו� שנת " סיכ� ראש המטה באט2009
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כיוו� , חל הטיפול במפגעי� אלה עדיי� לא ה2010במועד סיו� המעקב באפריל . 2009
 . ל את התקציב הדרוש לכ&"שחלק מהגופי� לא העבירו למרכז הבינוי של אט

במועד סיו� המעקב עדיי� לא פונתה מאזור קציעות פסולת אזבסט שנותרה בו  . ג
א� שפסולת זו היא בבחינת , ל עזב כמה מחנות ששכנו באזור" לאחר שצה2003משנת 

 נגד בעלי 2008המועצה האזורית רמת הנגב הוציאה כבר בינואר א� ש. סכנה לבריאות
, ט צו המורה לה� לסלק את כל ערמות הפסולת"ל ובמשהב"תפקידי� בכירי� בצה

 פנה המשנה לפרקליט המדינה אל היוע* המשפטי של מערכת 2009וא� שבמרס 
 זה הסרת מפגע אזבסט$נוכח אי.  הפסולת לא פונתה$הביטחו� בבקשה לטפל בנושא 

ל צו " נגד בעלי תפקידי� בכירי� בצה2009הוציא המשרד להגנת הסביבה בדצמבר 
ל ליישו� הצו "במועד סיו� המעקב הייתה פעילות צה. לסילוק המפגע מהאזור

 .בראשיתה בלבד

ט תיק� את הליקויי� שהועלו בביקורת הקודמת בנושא האזבסט בכל "משהב . ד
 . שלוהנוגע לטיפולו בלוחות אזבסט במבני� 

 

ל . 2 ו ב ג ה ר  מ ש מ ת  ו ד י ח י ל  ש ת  ו נ ח מ ב ט  ס ב ז א ת  ו ח ו ל ב ל  ו פ י ט  ה

ל בנוגע לטיפול "מטה משמר הגבול וצה, במעקב נבדקה הפעילות של המשטרה
מדובר ה� ). ב" מג$להל� (בלוחות אזבסט במבני� שבמחנות של יחידות משמר הגבול 

אלה הפועלות וה� ב) ב" מיחידות מג$40%כ(ל "ב הפועלות בפיקוד צה"ביחידות מג
ב למשרד מבקר המדינה "בנתוני� שמסרו המשטרה ומטה מג. בפיקוד המשטרה

, ל אי� הבחנה בי� סוגי האזבסט"ב הפועלי� בפיקוד צה"בנוגע למבני� של כוחות מג
ולא נית� ללמוד מנתוני� אלה מה מצב� של לוחות האזבסט וא� נשקפת בגינ� סכנה 

ב הכפופות " מיפה את המבני� של יחידות מגל לא"ג� צה. ב"לבריאות� של חיילי מג
מה מצב לוחות האזבסט וא� יש צור& לטפל , לו כדי לברר מהו סוג האזבסט במבני�

 מלוחות האזבסט שהיו $70% נמצא כי המשטרה עדיי� לא הסירה כ2010בינואר . בה�
כיוו� שקבעה סדר , ב שהיו כפופות לה"במצב התפוררות במחנות של יחידות מג

 . יות חדש בנושא ביצוע פרויקטי� עקב קיצו* תקציביעדיפו

 

3 . & ו נ י ח ה ת  כ ר ע מ ב ט  ס ב ז א ת  ו ח ו ל ת  פ ל ח ה ל ת  ו ל י ע פ  ה

משרד האוצר והמשרד להגנת ,  החל פרויקט משות� של משרד החינו&2009בשנת 
, צמנט מבתי ספר ולהתקנת גגות חלופיי�$הסביבה למימו� הסרת הגגות מאזבסט

 הוחלפו לוחות 2010בנובמבר , פי נתוני משרד החינו&ל. באמצעות הרשויות המקומיות
 68.2%לכ& הוקצו ( מוסדות החינו& שבה� תוכננה ההחלפה $273 מ$180אזבסט ב

 מוסדות חינו& אחרי� מתבצעות $43ב; )2009מהתקציב הכולל שנקבע לכ& בשנת 
  מוסדות$50וב; ) מהתקציב הכולל19.6%לכ& הוקצו (עבודות להחלפת לוחות האזבסט 

ולכ& הוקצתה (החינו& האחרי� נמצאת העבודה בתהליכי� שוני� של תכנו� ובדיקות 
 ).  ממנו12.2% $יתרת התקציב הכולל 
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 סיכו� והמלצות

ל לנושא ההגנה " גברה המודעות בצה2007$2010ממצאי המעקב מלמדי� כי בשני� 
מועד ובזכות זאת חלה התקדמות בנושאי� אחדי� לעומת המצב ששרר ב, על הסביבה

במועד סיו� המעקב נמצא כי כמה מהליקויי� שהועלו , ע� זאת. הביקורת הקודמת
בעיקר בתחו� הקשר בי� , בביקורת הקודמת עדיי� לא תוקנו וכ� הועלו ליקויי� אחרי�

בתחו� הטיפול בהסרת המפגעי� הסביבתיי� , ל ובי� המשרד להגנת הסביבה"צה
 .הקיימי� ובתחו� הטיפול באזבסט

ל לנושא ההגנה על "אי� די במודעותו הרבה של צה, ד מבקר המדינהלדעת משר
ט לנקוט צעדי� "ל ומשהב"ועל צה, הסביבה ולפעילות שהוא מבצע בתחו� זה

 : מעשיי� בתחומי� המפורטי� להל�

ט והמשרד להגנת הסביבה לפעול בשיתו� כדי למסד בטווח "משהב, ל"על צה . א
תו& קביעה של היק� , שרד להגנת הסביבהל למ"הקצר את נושא העברת המידע מצה

ל לייש� בהקד� את הנוהל שגיבש לאכיפת "על צה. תכניו ומועדי העברתו, המידע
כדי לאפשר , ל באמצעות מפקחי המשרד להגנת הסביבה"דיני הסביבה במחנות צה

 .למשרד להגנת הסביבה לבצע פיקוח אפקטיבי בנושא

ראוי שהמטה , יי� שיש לטפל בה�נוכח היקפ� הרחב של המפגעי� הסביבת . ב
ש המבוססת על לוחות זמני� לביצועה שתאפשר לטפל במפגעי� "הכללי יקבע תר

על בסיס תכנית זו יכינו מפקדות הפיקודי� המרחביי� . אלה בתו& פרק זמ� סביר
 .ש מתוקצבת משלה�"והזרועות תר

 2008 ל לפעול בדחיפות להסרת מפגעי האזבסט שהתגלו כבר בשנת"על צה . ג
במחנות ובמבני� בלתי מאוישי� וכ� לפינוי פסולת האזבסט שנשארה במתח� קציעות 

ל לא פינה "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שצה. 2003כבר משנת 
שלא לפי צו הניקוי המורה , את פסולת האזבסט שהיה בה משו� סיכו� בריאותי

וכ� את ; 2008מת הנגב כבר בינואר לפנות פסולת זו אשר הוציאה המועצה האזורית ר
המועד שבו המשנה ליוע* , 2009העובדה שלא חל שינוי בעניי� זה לאחר מרס 

על . קיו� הצו$המשפטי לממשלה דיווח ליוע* המשפטי של מערכת הביטחו� על אי
ל לפעול בדחיפות לסילוק המפגע החמור כדי למנוע סיכו� בריאותי לתושבי "צה

 . האזור

ט על שבעת סיו� המעקב הוא לא טיפל בשני "מדינה מעיר למשהבמשרד מבקר ה
אשר למפגע של תחמושת ; הזיהומי� רחבי ההיק� שנמצאו בביקורת הקודמת

ט יבח� שוב את הצעת היוע* "ראוי שמשהב, בקרקעית הי� מול חופי תל אביב
ט יקבל עליו את תפקיד ביצועו " ולפיה משהב2007המשפטי למערכת הביטחו� מיוני 

. יכיר בחשיבותו הרבה ויקצה לכ& את התקציב הנדרש לביצוע הסקר, של הסקר הימי
עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי הגיעה העת להשלי� את הטיפול בזיהו� שנוצר 

 . באקוויפר החו�) דלק סילוני(ל "עקב דליפת דס

על , ב"נוכח ממצאי המעקב הנוגעי� לטיפול בלוחות אזבסט במחנות של כוחות מג
ל להכי� סקר אשר יכלול תמונת מצב של לוחות האזבסט במחנות של "ב וצה"טה מגמ

ל ולפי ממצאיו יקבעו אילו פעולות דרושות למניעת "ב הפועלי� בפיקוד צה"כוחות מג
הסיכו� לחשיפה לסיבי אזבסט וכיצד ראוי לפעול למניעת הסיכו� הכרו& בחשיפה 
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דרש לטיפול בלוחות אזבסט במחנות ראוי שהמשטרה תפעל כנ, כמו כ�. לסיבי אזבסט
 . ב"ב הפועלי� בפיקודה אשר בגינ� נשק� סיכו� לשוטרי מג"של כוחות מג

 

♦ 
 

 מבוא

בשל פריסתה הגאוגרפית , ל על איכות הסביבה בישראל נרחבת וחשובה"השפעתה של פעילות צה
כנה של ממש יש ס. ובשל הנגיעה שיש לה לרבי� מתושבי מדינת ישראל, אופייה והיקפה, הרחבה

בי� היתר באמצעות , הי� והטבע, הקרקע, שפעילות זו תגרו� לפגיעה בסביבה ולזיהו� האוויר
 . שפכי� וחומרי� מסוכני�, פסולת מוצקה ונוזלית

ל ושל "הטיפול של צה" עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא 2004 למרס 2003בי� אוגוסט 
להל�  (20045שפורס� בשנת , דוח זה". ל"בצה 4יבהמשרד הביטחו� בנושא השמירה על איכות הסב

הקשר בי� המשרד : בתחומי� העיקריי� האלה, מה� יסודיי�, חש$ ליקויי�, ) הביקורת הקודמת"
הטיפול בנושא ; ל"ובי� צה)  המשרד להגנת הסביבה"ייקרא להל� כשמו כיו� (לאיכות הסביבה 

והמטות של הזרועות והפיקודי� השמירה על איכות הסביבה במישור אגפי המטה הכללי 
והטיפול של משרד ; בשמני� ובשפכי�, ל בזיהומי� שמקור� בדלקי�"הטיפול של צה; המרחביי�

 . ל"הביטחו� בנושא השמירה על איכות הסביבה בצה

הטיפול בהסרת " עשה משרד מבקר מדינה ביקורת בנושא 2006 פברואר " 2005בחודשי� יולי 
"ד הביטחו�ל ובמשר"לוחות אזבסט בצה

6

 ) �בסיכו� ).  הביקורת הקודמת בנושא האזבסט"להל
כי הליקויי� שהועלו מלמדי� כי א$ , בי� השאר, הביקורת האמורה ציי� משרד מבקר המדינה

ראו (ל החשופי� למפגע האזבסט הפרי( "ל היה ער לסכנה הנשקפת לבריאות� של חיילי צה"שצה
ט הוא טר� השלי� את פרויקט פינוי האזבסט במועד סיו� הביקורת בנושא האזבס, )בהמש(
 . 1998שהחל לבצעו כבר בשנת , מבסיסיו

ל " עשה משרד מבקר המדינה מעקב בנושא פעילות� של צה2010 עד אפריל 2009בחודשי� יוני 
 �שתכליתה לבדוק א� תוקנו , ל"בתחו� ההגנה על הסביבה בצה) ט" משהב"להל� (ומשרד הביטחו

כמו כ� . הועלו בביקורת הקודמת וכ� בביקורת הקודמת בנושא האזבסטהליקויי� העיקריי� ש
נבדקה הפעילות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינו( למניעת הסיכוני� הנשקפי� לשוהי� 

 "להל� (באג$ התכנו� : ל"המעקב נעשה בצה. במוסדות מערכת החינו( המכילי� רכיבי אזבסט
בזרוע האוויר והחלל ; שבמטה הכללי) ל" אט"להל� (ובאג$ הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ) ת"אג

) �כמו כ� . במפקדת פיקוד הצפו� ובמפקדת פיקוד הדרו�; ובאחד מבסיסיה)  זרוע האוויר"להל
, במשרד החינו( במשטרה; במשרד להגנת הסביבה ובמחוזותיו; ט"נעשתה הביקורת במשהב

 .מי� ולביובבדיקות השלמה נעשו ברשות הממשלתית ל. ובמטה משמר הגבול

 �ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח
 17בהתא� לסעי$ , הכנסת ולא לפרס� נתוני� בודדי� מפרק זה לש� שמירה על ביטחו� המדינה

חיסיו� נתוני� אלה אינו מונע את הבנת מהות ]. נוסח משולב [1958"ח"התשי, לחוק מבקר המדינה
 .הביקורת

__________________ 

הגנה "והוא הוחל� בשני� האחרונות במונח , "איכות הסביבה"בתקופת הביקורת הקודמת רווח המונח   4
 ".על הסביבה

 . 75' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„55‡) 2004 , ראו מבקר המדינה  5

  .119 'עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57 ‡)2006 , ראו מבקר המדינה  6



 227 תיקו% ליקויי�

 ל"השמירה על הסביבה בצה 

 ל "הקשר בי� המשרד להגנת הסביבה לבי� צה  .1

ל "בביקורת הקודמת העלה משרד מבקר המדינה ליקויי� בקשר בי� המשרד להגנת הסביבה ובי� צה
בסיס המידע שבידי ; ל"תחולת חוקי איכות הסביבה על צה: כלהל�, בשלושה מישורי� שנבדקו

והפיקוח שמקיי� ; ה העוסק בפעילות הצבא בנושא ההגנה על הסביבההמשרד להגנת הסביב
לא נקבעו מבחני� , למשל. המשרד להגנת הסביבה על פעילות הצבא בתחומי� שבאחריותו

ל בתחו� החומרי� המסוכני� המחייבי� קבלת היתר רעלי� "שיאפשרו להבחי� בי� פעילויות של צה
ורוב פעילות הצבא בתחו� זה , ו קבלת היתר כאמורמהמשרד להגנת הסביבה ובי� אלה שלא יחייב

שהיה , ל"למשרד להגנת הסביבה היה חסר מידע רב הנוגע לצה; נעשתה ללא קבלת היתרי� אלה
בהיעדר בסיס מידע רלוונטי בנוגע לתחומי הפעילות ; נחו  לו לצור� מילוי תפקידי� שהוטלו עליו

שא היה מצומצ� ולא הסתמ� על תכנית הפיקוח שקיי� המשרד להגנת הסביבה בנו, של הצבא
 . פיקוח תקופתית כוללת הקובעת את סדרי העדיפויות

 כי 2004לנוכח ממצאי הביקורת הקודמת החליטה ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה בספטמבר 
ט והמשרד להגנת הסביבה ירכזו יחד עבודת מטה להרחבת שיתו$ הפעולה בי� "משהב, ל"צה

מיפוי : הנושאי� האלה, בי� היתר, ובמסגרתה ייבחנו, י� המשרד להגנת הסביבהמערכת הביטחו� וב
וקבלת , ל בתחו� החומרי� המסוכני� שאינ� פעילויות ביטחוניות או מבצעיות"פעילויותיו של צה

ל "הדרכי� שבמסגרת� ידווח צה; היתרי הרעלי� הנדרשי� לביצוע� של חלק מאות� פעילויות
והדרכי� שבאמצעות� יבצע ; מפגעי� וזיהומי� שהתגלו ביחידותיולמשרד להגנת הסביבה על 

 .ל"המשרד להגנת הסביבה אכיפה יעילה בבסיסי� ובמחנות של צה

 : להל� הממצאי� שהועלו במעקב

 

ה . א צ ל  ע ה  ב י ב ס ה ת  ו כ י א י  ק ו ח ת  ל ו ח  ל"ת

לעיסוק אילו פעילויות מחייבות קבלת היתר , בשיתו$ המשרד להגנת הסביבה, ל עדיי� לא קבע"צה
ל "כל הפעילות בצה, בפועל. 7ברעלי� מהמשרד להגנת הסביבה ואילו פעילויות פטורות מהיתר

לדברי ראש אג$ . בתחו� החומרי� המסוכני� עדיי� מתבצעת ללא היתרי� מהמשרד להגנת הסביבה
ל אינו מדווח למשרד להגנת הסביבה על "מאחר שצה, חומרי� מסוכני� במשרד להגנת הסביבה

יכול המשרד להגנת הסביבה , על אופ� אחסונ� ועל תנאי האחסו�, החומרי� המסוכני�כמויות 
עוד מסרה ראש אג$ חומרי� מסוכני� במשרד . לבצע ביקורת בהיק$ מצומצ� ביותר על הנושא

ל בחומרי� מסוכני� בבסיסי� ובמתקני� "להגנת הסביבה כי בהיעדר מידע בדבר השימוש של צה
 .ל"ל צוותי המשרד לטפל באירועי חומרי� מסוכני� בצהנפגעת יכולת� ש, השוני�

מר , ל משרד הביטחו� דאז"ומנכ, ר יוסי ענבר"ד, ל המשרד להגנת הסביבה" סיכמו מנכ2009ביולי 
רק . ל"כי יתכנס צוות משות$ לסיכו� נוהל העבודה לטיפול בחומרי� מסוכני� בצה, פנחס בוכריס

ל ובי� ראש אג$ חומרי� מסוכני� במשרד להגנת " אט התקיימה פגישה בי� נציגי2010בפברואר 
ובה� ביצוע ביקורות של האג$ , אבני דר� להמש� שיתו$ הפעולה, בי� השאר, הסביבה ונקבעו בה

 . במועד סיו� המעקב טר� תוק� ליקוי זה. לחומרי� מסוכני� בכמה יחידות לפי בחירתו

__________________ 

כי לא יעסוק אד� ברעלי� אלא א� כ% יש , בי% היתר, קובע, 1993&ג"התשנ, חוק החומרי� המסוכני�  7
דהיינו מי שהשר להגנת הסביבה הסמי) אותו להיות ממונה לעניי% (בידיו היתר רעלי� מאת הממונה 

אול� א� , חול על המדינהכי הוא י, בי% היתר, אשר לתחולת החוק על המדינה נקבע). חוק זה
בהתא� , ככל האפשר, פעילות כאמור תבוצע, שהוראותיו לא יחולו על פעילות מבצעית וביטחונית

 . להוראות חוק זה
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י . ב ע פ א  ש ו נ ב ה  ב י ב ס ה ת  נ ג ה ל ד  ר ש מ ה י  ד י ב ש ע  ד י מ ה ס  י ס ת ב ו ל
א ב צ  ה

 העברת 2009 ועד סו$ שנת 2004במעקב נמצא כי בי� מועד סיומה של הביקורת הקודמת בשנת 
ולמשרד חסר היה מידע רב בנוגע , ל למשרד להגנת הסביבה הייתה חלקית ביותר"המידע מצה
נושא זה הועלה בפגישת . ל בתחומי� השוני� הנוגעי� לשמירה על הגנת הסביבה"לפעילות צה

 2009ט מיוני "ל משהב"ל משרדו ע� מנכ"ומנכ, מר גלעד ארד�,  השר להגנת הסביבהעבודה של
בי� . ל"ל המשרד להגנת הסביבה נושאי� הנוגעי� לשמירה על הגנת הסביבה בצה"שבה העלה מנכ

, ל מידע בנושא טיפולו בחומרי� מסוכני�"היתר צוי� כי המשרד להגנת הסביבה לא קיבל מצה
 בתחו� מפגעי אזבסט ובנושא התכנית להסרת לוחות 2008ה בשנת בנושא ממצאי הסקר שעש

קרקעיי� *ובכל הנוגע לתוצאותיה� של בדיקות אטימות של מכלי� וצנרת תת, )ראו בהמש�(אזבסט 
בסיכו� הדיו� שהוציא יוע  השר להגנת הסביבה נאמר כי ). ראו בהמש�(בתחנות דלק צבאיות 

אול� חלק ממידע זה , אמור למשרד להגנת הסביבהט הנחה להעביר את המידע ה"ל משהב"מנכ
 בי� סג� 2009 בעקבות פגישת עבודה מספטמבר 2009הועבר למשרד להגנת הסביבה רק באוקטובר 

ל את "שבה הנחה סג� הרמטכ, ל המשרד להגנת הסביבה"ובי� מנכ, אלו$ ד� הראל, ל דאז"הרמטכ
 . להעבירו למשרד להגנת הסביבה, בי� השאר, ת"אג

 

�  . ג ו ח ת ב א  ב צ ה ת  ו ל י ע פ ל  ע ה  ב י ב ס ה ת  נ ג ה ל ד  ר ש מ ה ל  ש ח  ו ק י פ ה
ה צ ב ה  ב י ב ס ה ל  ע ה  ר י מ ש  ל"ה

תכלית החוק . 8 התפרסמה הצעת חוק בנושא אכיפה סביבתית מטע� הממשלה2010בפברואר 
המוצע היא להגדיר במרוכז את תפקידיה� של מפקחי המשרד להגנת הסביבה וכ� להעניק לה� סל 

, בהסכמת שר הביטחו�,  בהצעת חוק זו נקבע כי השר להגנת הסביבה.סמכויות קבוע ומוגדר בחוק
בשי� לב , יקבע בנהלי� באילו תנאי� יפעילו המפקחי� את סמכויותיה� כלפי מערכת הביטחו�

כבר עברה הצעת החוק האמורה , 2010אפריל , במועד סיו� המעקב. לטעמי� של ביטחו� המדינה
עט סופית בנושא התנאי� שבה� מפקחי המשרד להגנת בקריאה ראשונה בכנסת וגובשה טיוטה כמ

בעקבות הכנתה של , כמו כ�. הסביבה רשאי� להפעיל את סמכויותיה� בגופי מערכת הביטחו�
 ובהתבסס על התנאי� האמורי� שסוכמו ע� המשרד להגנת 2009ל בשנת "עבודת מטה בצה

י מפקחי המשרד "ל ע"חנות צהנוהל אכיפת דיני הסביבה במ: "ל נוהל שכותרתו"הכי� צה, הסביבה
בתיאו� ע� , ל"את אט, אלו$ בני גנ , ל דאז" הנחה סג� הרמטכ2010באפריל ". להגנת הסביבה

 . 1.8.10לוודא כי הנוהל יוטמע בפקודות הצבא עד , ת"אג

יוצא אפוא כי במועד סיו� המעקב עדיי� לא הוסדר למעשה נושא סמכויות המפקחי� מטע� 
לפיכ� פעולות הפיקוח . ל"לבצע פעולות פיקוח ואכיפה בבסיסי צההמשרד להגנת הסביבה 

לפי נתוני המשרד , למשל. ל עדיי� מצומצמות ביותר"והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה בצה
 ביצע מחוז המרכז שלו ארבע ביקורות פיקוח בלבד בבסיסי 2009* ו2008בשני� , להגנת הסביבה

 . אחת בלבדומחוז הצפו� ביצע ביקורת פיקוח, ל"צה

ר יוסי "ד, ל המשרד" על ממצאי הביקורת שכתב מנכ2010בתגובת המשרד להגנת הסביבה מיולי 
ל "נאמר בי� היתר כי התקיימה פגישת עבודה ראשונה בי� גורמי המשרד ובי� גורמי� בצה, ענבר

סוק וכי אלה נועדו לעמוד על היק$ העי, ל"והתקיי� הראשו� מבי� שלושה סיורי� מתוכנני� בצה
ל מטפל בחומרי� "במקרי� רבי� אי� צה, ע� זאת. ל קוד� להסדרת הנושא"בחומרי� מסוכני� בצה

בנוגע לפיקוח על פעילות הצבא . 1993*ו"התשנ, מסוכני� כנדרש על פי חוק החומרי� המסוכני�
צוי� בתגובתו האמורה של המשרד להגנת הסביבה כי במסגרת גיבושה של הצעת חוק אכיפה 

שבמסגרתו הוסדרו סמכויות , אמורה הוכ� נוהל אכיפה הנוגע למערכת הביטחו�סביבתית ה

__________________ 

 .342ח הממשלה "ה, 2010&ע"התש, הצעת חוק אכיפה סביבתית  8
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במועד סיו� הביקורת טר� נכנס לתוקפו הנוהל החדש ומפקחי . המפקחי� כלפי מערכת הביטחו�
ומכא� שעדיי� לא היה שיפור ביכולתו , ל"המשרד ממשיכי� להיתקל בקשיי� בכניסת� לבסיסי צה

 .ל" ויעיל בצהשל המשרד לבצע פיקוח ממשי

כי הוא פועל למיסוד יחסי , בי� היתר, ל" על ממצאי הביקורת מסר צה2010בתגובתו מאוגוסט 
ובכלל זה קבע בתיאו� ע� האג$ , הגומלי� ע� האג$ לחומרי� מסוכני� במשרד להגנת הסביבה

ל כי במסגרת אבני הדר� "עוד מסר צה. לחומרי� מסוכני� אבני דר� להמש� הפעילות בנושא
ל "כי יתקיימו ביקורי� רבי� מטע� המשרד להגנת הסביבה ביחידות צה, בי� היתר, אמורות נקבעה

וכי יגובשו המלצות בדבר , ל"כדי להתרש� מאופ� הניהול והתחזוקה של החומרי� המסוכני� בצה
ל הוסי$ כי יטמיע את הנוהל "צה. ל"החלתו של היתר הרעלי� על חלק מהחומרי� המסוכני� שבצה

ל על ידי מפקחי המשרד להגנת הסביבה לאחר שהצעת החוק " דיני הסביבה במחנות צהלאכיפת
 . בנושא אכיפה סביבתית תעבור בקריאה שלישית בכנסת

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÓÂÈÒ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘˘Î
˙Ó„Â˜‰ ,¯Â˜È· ‰˙Â‡· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â�˜Â˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÔÈ· ¯˘˜Ï Ú‚Â�· ˙

‰ˆ ÔÈ·Â ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰"Ï , ‰�È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ
 ¯·ÓËÙÒÓ2004 ,ÏÈÚÏ ‰¯ÎÊÂ‰˘ ,‰ˆ ‰ÈÙÏÂ"Ï ,·‰˘Ó" ÂÊÎ¯È ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â Ë

 ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ·Â ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙·Á¯‰Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú „ÁÈ
Â˜„·�˘ ÌÈ‡˘Â�· ‰·È·Ò‰.  

‰ˆ ÏÚ ÍÎÈÙÏ"·‰˘ÓÂ Ï" ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ Ë
ÏÈÚÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÎ¯„· ÌÈÎ˘Ó˙Ó‰ : 

1 ( ‰ˆ· ˙ÂÚˆ·˙Ó‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰Ó ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜Ï" ˙Â·ÈÈÁÓ ÌÈ�ÎÂÒÓ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÌÂÁ˙· Ï
¯˙È‰Ó ˙Â¯ÂËÙ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰Ó ÂÏÈ‡Â ÌÈÏÚ¯· ˜ÂÒÈÚÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ¯˙È‰ ˙Ï·˜ . 

2(  ‰ˆÓ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ „ÒÓÏ"‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘ÓÏ Ï , Û˜È‰ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ ÍÂ˙
Ú„ÈÓ‰ ,Â˙¯·Ú‰ È„ÚÂÓÂ ÂÈ�Î˙ . ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ� ¯·„‰

ÂÈ„È˜Ù˙ ,‰ˆ· ‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰�‚‰‰ ‡˘Â�· ‰ÙÈ˜Ó ÁÂ˜ÈÙ ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â"Ï . 

3 ( ‰ˆ ÏÚ"ÈÎ‡Ï ˘·È‚˘ Ï‰Â�‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ì˘ÈÈÏ Ï‰ˆ ˙Â�ÁÓ· ‰·È·Ò‰ È�È„ ˙Ù" Ï
‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÈÁ˜ÙÓ È„È ÏÚ , È·ÈË˜Ù‡ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ‰Ê „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î

‰ˆ· ‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰�‚‰‰ ÌÂÁ˙·"Ï. 

‰ˆ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ï ,·‰˘Ó" ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â Ë
ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÏÚ ,˘¯„�Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â�˜Â˙ ‡Ï Ô‰·˘ ÌÈ�˘ ¯ÙÒÓ , ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏÂ

ÍÎ Í¯ÂˆÏ Ì‰È�È· ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÓÎÒ‰Ï ‰Ú‚‰ ÍÂ˙ Ì�Â˜È˙Ï ˙˘¯„�‰. 

 

 הטיפול בדרג המטה הכללי  . 2

ה . א צ ב ה  ב י ב ס ה ל  ע ה  נ ג ה ה א  ש ו נ ב  � ו י ל ע ה ד  ו ק י פ ה ת  א ר ו ל "ה
א ש ו נ ב י  ל ל כ ה ה  ט מ ה ל  ש ל  ו פ י ט ה  � ר ו צ ל  � י י נ ו ג ר א  � י י ו נ י ש  ו

 2004י ביקורת המדינה בספטמבר בעקבות הביקורת הקודמת החליטה ועדת השרי� לעניינ ) 1
אשר ,  חודשי� את הוראת הפיקוד העליו� בנושא איכות הסביבה9תו� , צהל ישלי�"בעניי� זה כי 

להל� ( פורסמה הוראת פיקוד עליו� 2007נמצא כי רק ביולי ". 1997טיוטה ממנה הופצה בסו$ שנת 
חלוקת הסמכויות בי� גופי הקובעת את האחריות ואת " ל"הגנת הסביבה בצה"בנושא ) ע" הפ*

ת אחראי בעיקר להתוויית מדיניות "כי אג, בי� היתר, נקבע בה. ל השוני� בכל הנוגע לנושא זה"צה
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ולריכוז עבודת המטה ; תו� התייעצות ע� המשרד להגנת הסביבה, ל בתחו� ההגנה על הסביבה"צה
. ט"� התייעצות ע� משהבתו, בשיתו$ גופי ממשלה וגופי� אזרחיי� אחרי�, בתחו� הגנת הסביבה

בדלקי� , ל בדבר אופ� הטיפול בחומרי� מסוכני�"להנחות את כלל צה, בי� השאר, ל אחראי"אט
*בגורמי סיכו� בריאותיי�, בקרקע מזוהמת, בפסולת מוצקה, בקרינה, בריח, ברעש, ובשמני�

לזרוע , יר והחלל למעט בנושאי� ייחודיי� הנוגעי� לזרוע האוו*בזיהו� אוויר ושפכי� , סביבתיי�
 . הי� ולאג$ המודיעי�

ת את עבודת המטה של המטה הכללי בנושא הגנת "בתקופת הביקורת הקודמת ריכז אג ) 2
במסגרת מחלקת , שפעל ג� בתקופת המעקב, ל באמצעות מדור לאיכות הסביבה"הסביבה בצה

 להקמת מער� ל עבודת מטה" ואיל� נעשתה במטכ2005התברר כי משנת . ת"תשתית ופריסה שבאג
ובכלל זה יופקד על פיתוח , ל"ל אשר יתמו� בטיפול בנושא ההגנה על הסביבה בצה"ארגוני באט

בראשות קצי� בדרגת , ל המינהל להגנת הסביבה" החל לפעול באט20099במרס . ידע מקצועי בנושא
ל "צה המדיניות שללי מקצועי ליישו� " גו$ מטה מטכייעודו של המינהל הוא לשמש. סג� אלו$
,  התמקדה בעיקר בהקמה ובמיסוד של המינהל2009שנת . ל"בצההסביבה ה על הגנהבתחו� 

לתיקו$ ולהטמעה של , ובה� עבודה לגיבוש, ובאותה שנה הוא החל להכי� כמה עבודות מטה
עבודה לשילוב פרויקטי� ; ל"החקיקה וההוראות בתחו� הגנת הסביבה בצה, התפיסה, המדיניות

ועבודה לגיבוש פתרונות מיטביי� לטיפול במפגעי� סביבתיי� ; ל"י� בצהסביבתיי� בפרויקט
 . ולשיפור ההיערכות לטיפול במפגעי� סביבתיי� מיד לאחר היווצרות�

לאחראי , אלו$ ד� ביטו�, ל"את ראש אט, אלו$ גבי אשכנזי*רב, ל" מינה הרמטכ2010בינואר 
ל את דרג הגורמי� האחראי� "רמטכובכ� העלה ה, " צבא ירוק*ל "צה"להובלת תהלי� שנקרא 
ל יהיה אחראי לריכוז כלל "כי ראש אט, בי� השאר, בכתב המינוי נאמר. ל"להגנה על הסביבה בצה

להכנת תכנית כוללת לטיפול בנושא ולרתימת , ל"התהליכי� והפעילות בתחו� הגנת הסביבה בצה
 . ל השוני� לעיסוק בו"גופי צה

 

ב . ב  � י י ת ב י ב ס ה  � י ע ג פ מ ה י  ו פ י המ � "צ ה ב ל  ו פ י ט ל ת  י נ כ ת ה ו  ל 

ל לא ביצע בכל יחידותיו "בביקורת הקודמת נמצא כי צה: שנתית להגנת הסביבה*תכנית רב ) 1
. סקר למיפוי המפגעי� והסיכוני� הסביבתיי� הנוגעי� לכל אחד מהמחנות והמתקני� של הצבא

*עבודה רבת לגיבוש תכנית " התקיימה עבודת מטה בראשות אג2005במעקב התברר כי בשנת 
במסגרת עבודת מטה זו מופו הפערי� . לטיפול בנושאי ההגנה על הסביבה) ש" תר*להל� (שנתית 

ש להגנת הסביבה המגדירה סדר עדיפויות "ל והוכנה תר"העיקריי� בשמירה על הגנת הסביבה בצה
 . 2006ל בשנת "ש האמורה הוצגה לאישור לסג� הרמטכ"התר. ל"לטיפול במפגעי� סביבתיי� בצה

ל למתקני טיפול "חיבור בסיסי צה:  היו בנושאי� אלה2005הפערי� העיקריי� שמופו בשנת 
מניעת זיהו� ; ל"כדי למנוע זיהו� נחלי� ומקורות מי� במדינה משפכי ביוב ממחנות צה, בשפכי�

הסדרת מתקני� לאחסנת ; ל"קרקע ומי תהו� על ידי דלקי� ושמני� מתחנות דלק ומסדנאות של צה
ש להגנת הסביבה נאמדו "העלויות לטיפול בכל הצרכי� של התר, ת"לפי נתוני אג. סוכני�חומרי� מ

ח לטיפול בפערי� שמופו והיתר " מיליו� ש800*מה� כ, ח" מיליארד ש1.2* בכ2005בסו$ שנת 
ש להגנת הסביבה נקבע סדר עדיפויות לטיפול בנושאי� השוני� לפי "בתר. לצורכי תחזוקה שוטפת

 . דרישות החוק ופוטנציאל זיהו� סביבתי, פוטנציאל סיכו� בריאותי: ובה�, בעואמות מידה שנק

ש "שולבה התר") תפ�"ש " תר*להל�  (2012 * 2008 לשני� 2008ל מינואר "ש של צה"במסגרת התר
כי יוש� דגש על טיפול במפגעי , בי� היתר, נקבע ש�". תשתית ופריסה"להגנת הסביבה בפרק 

עוד . על ביצוע תשתיות חדשות העומדות בהגדרות חוקי איכות הסביבהאיכות הסביבה מהעבר ו

__________________ 

 לבנו%  להחזרת הצבא לכשירות מבצעית בעקבות מלחמת2007ל החליט לייחד את שנת "מאחר שצה  9
 .נדחתה הקמת המינהל בשנה, השנייה
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נקבע כי הזרועות והגופי� יכינו תכנית מתומחרת ממקורותיה� לטיפול בנושאי איכות הסביבה 
"·ÂÈ· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÔÓ˘Â ˜Ï„ ˙ÂÈ˙˘˙ ÈÚ‚ÙÓ ÏÚ ˘‚„·") המטה , ת"לפי נתוני אג). ההדגשה במקור

 10 מיליו� דולר סיוע16ושא הגנת הסביבה תקציב כולל בס�  לנ2012 * 2009הכללי הקצה לשני� 
.  מיליו� דולר10 * 2012ולשנת ; 2011*2009 מיליו� דולר לכל אחת מהשני� 2: לפי החלוקה שלהל�

ח לטיפול במפגעי� סביבתיי� " מיליו� ש5ת תקציב שנתי של " הקצה אג2006משנת , נוס$ על כ�
שהוכנו לבקשת משרד מבקר המדינה באפריל , ל"בה באטלפי נתוני המינהל להגנת הסבי. ל"בצה

הפיקודי� המרחביי� , המטה הכללי(ל השוני� " השקיעו גורמי צה2009*2007בשני� , 2010
במועד סיו� . ח בנושאי� הקשורי� להגנת הסביבה" מיליו� ש110*סכו� כולל של כ) והזרועות

 . ל"ל המפגעי� הסביבתיי� בצהל מיפוי מחודש ש"המעקב ביצע המינהל להגנת הסביבה באט

 ·ˆÓ‰ ˙ÓÂÚÏ ‰·Â˘Á ˙ÂÓ„˜˙‰ ˙¯ÎÈ� ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ¯¯˘˘-‰ˆ· ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ÂÙÂÓ "Ï , ˙ÂÏÚ Ô„ÓÂ‡ ¯ÁÓÂ˙

 Ì‰· ÏÂÙÈË‰)Î·-1.2˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î( , ¯„Ò Ú·˜ÈÈ Ô‰ÈÙÏ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜�
„Ú‰·¯ ·Èˆ˜˙ Ú·˜�Â ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ- ÏÂÙÈËÏ È˙�˘

‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�· .˙‡Ê ÌÚ ,¯˙·" ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ¯ÒÁ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ˘
˙Â˘¯„�‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯˙‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ Ô˙È� ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ·" ˙ÂÎÈ‡Ï ˘

‰˙ÂÓÏ˘· ‰·È·Ò‰ ,· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó˙È˘ ÏÎÎÂ ¯˙ÂÈ ÌÈ„·Î ÌÈ˜Ê� ÂÓ¯‚ÈÈ ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈÚ‚ÙÓ
‰·È·ÒÏ ,ÌÈÎÈÙ‰ È˙Ï· Ì˜ÏÁ ,Ï„‚˙Â ÍÏ˙ ‰Ï‡ ÌÈÚ‚ÙÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÚÂ . 

ל כאחראי "ל על ידי הרמטכ" נמסר כי בעקבות מינויו של ראש אט2010ל מאוגוסט "בתגובת צה
 לטיפול ל ולהכנת תכנית כוללת"לריכוז כלל התהליכי� והפעילות בתחו� הגנת הסביבה בצה

, "ל שומר סביבה"צה"ל ושמה "ש חדשה לטיפול בכלל מפגעי הסביבה בצה"ל תר"הכי� אט, בנושא
. הכוללת תקציבי� למימו� הטיפול בנושאי� הנוגעי� להגנת הסביבה ולוח זמני� לטיפול בה�

 . ל תכנית זו"במועד סיו� המעקב טר� אישר הרמטכ

שהול� ומחמיר ככל , מפגעי� הסביבתיי� הקשי�אחד ה: ל למערכות ביוב"חיבור מחנות צה ) 2
בביקורת . ל"הוא זיהו� נחלי� ומקורות מי� במדינה משפכי ביוב של בסיסי צה, שהזמ� עובר

ל "הקודמת העלה משרד מבקר המדינה כי חלק ניכר ממער� הטיפול והסילוק של השפכי� בצה
ל התקנות להתנתקות מבורות מועד כניסת� לתוק$ ש, 1992וכי משנת , מושתת על בורות ספיגה

ל די הצור� להתנתקות מה� ולהתחברות למערכות ביוב או לבורות רקב "לא פעל צה, אלה
 . 11אטומי�

ל הזקוקי� " מחנות של צה150* איתר כ2006משרדי שהוק� בשנת *במעקב התברר כי צוות בי�
יהו� המי� והכי� אומד� קבע סדרי עדיפויות בהתא� לרמת הסיכו� לז, לחיבור למתקני ביוב אזוריי�

לא כולל ההשקעות הנדרשות , ח" מיליו� ש400*אומד� זה הסתכ� בכ. ראשוני של עלות החיבור
, ל"לפי נתוני המינהל להגנת הסביבה באט. ולא כולל היטלי ביוב, בתשתיות בתחו� המחנות עצמ�

 . ל למערכות ביוב אזוריות" מחנות של צה20 חוברו 2009עד סו$ שנת 

 שלא נית� לממש את התכנית 2010*2008ל טענו בשני� "ט וצה"ברר במעקב כי משהבעוד הת
נושא זה הועלה במכתבו , למשל. המלאה לחיבור המחנות למערכות הביוב מתקציב הביטחו� בלבד

 2010מפברואר ) �" אמו*להל� (ט "ל וראש אג$ מבצעי� לוגיסטיי� ונכסי� במשהב"של סמנכ
ל למזכיר הצבאי של שר הביטחו� "וכ� במכתבו של עוזר הרמטכ, נימר אודי ש, ט"ל משהב"למנכ

ל "כי א$ שנושא חיבור מחנות צה, בי� היתר, ל צוי�"במכתבו של עוזר הרמטכ. 2010ממרס 
, שמקורה והיקפה אינ� תלויי� בהכרח במערכת הביטחו�, למערכות הביוב מוכר כבעיה לאומית

__________________ 

 . ב לרשות מדינת ישראל לצור) רכש ביטחוני"סיוע שמעמידה ממשלת ארה  10

 . 1992&ב"התשנ, )בורות ספיגה ובורות רקב) (מניעת זיהו� מי�(תקנות המי�   11
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מענקי� (וב על פי המודל החל על הרשויות המקומיות ל אינו זוכה לסיוע לחיבור לתשתיות בי"צה
 ). והלוואות

 ÈÒÈÒ·· Ì¯Â˜Ó˘ ·ÂÈ· ÈÎÙ˘Ó ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÌÂ‰ÈÊ ˙ÈÈÚ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ˆ"˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ‰¯˙Ù� ‡Ï Ï ,‰ˆ ˙Â�ÁÓ ·Â¯Â" ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ÌÈ¯·ÂÁÓ ÂÈ‰ ‡Ï Ï

·˜ÚÓ‰ „ÚÂÓ· Ì‚ ·ÂÈ·‰ . 

 12החליטה הממשלה, המעקב ושש שני� לאחר הביקורת הקודמתלאחר מועד סיו� , 2010ביוני 
משרדי בראשות המינהל *שנתית שהכי� צוות בי�*להטיל על שר הביטחו� לבצע את התכנית הרב

ל לפתרונות ביוב במש� חמש וחצי "לתשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות לחיבור מחנות צה
 . ט ושל המשרד להגנת הסביבה"ציב של משהבשימומנו מהתק, ח" מיליוני ש400שני� בעלות של 

תחנות לתדלוק : ל מופעלי� ארבעה סוגי� של מתקני דלק"בצה: ל"מערכות התדלוק בצה ) 3
ל "הדלק בצה. מתקני� לרענו� דלק ומתקני� ייעודיי�, חוות דלק, ) תחנות דלק*להל� (כלי רכב 

בביקורת הקודמת העיר .  ליטר100,000 עד 5,000קרקעיי� שנפח� *מאוחס� במכלי� עיליי� ותת
שרוב� פרוסות ברחבי המדינה , ל"משרד מבקר המדינה כי התשתיות והטיפול בתחנות הדלק של צה

) מניעת זיהו� מי�(הוקמו שלא על פי תקנות המי� , באזורי� רגישי� מהבחינה ההידרולוגית
בי� . י התקנות האמורותוכי ג� הטיפול בתחנות אלה בוצע שלא על פ, 1997*ז"התשנ, )תחנות דלק(

השאר עלה כי רוב תחנות הדלק נבנו ישירות על האדמה ולא על משטחי תדלוק העשויי� מחומר 
ועקב כ� , ל לא מותקני� מפרידי דלק"כי בתחנות הדלק של צה; אטו� שאינו סופג דלקי� ושמני�

ות הדלק וכי בתחנ; זורמי� למערכות הביוב תשטיפי� בלי שהופרדו מה� הדלקי� והשמני�
 ). פיאזומטרי�(קרקעיי� *הצבאיות לא מותקני� אמצעי� לניטור דליפות דלק מהמכלי� התת

במעקב נמצא כי לאחר מועד סיומה של הביקורת הקודמת חלה התקדמות בטיפול בזיהומי דלקי� 
העוסק ,  מדור להגנת הסביבה13 הוק� במרכז דלק2005בשנת . ל"מתחנות לתדלוק כלי רכב בצה

 2010בינואר . ל זיהומי דלקי� ושמני� ובטיפול בה� בדגש על תחנות הדלק הצבאיותבמניעה ש
כי מאז הוק� המדור הוקצו , בי� היתר, ל"דיווח ראש המדור למינהל להגנת הסביבה שבאט

 ועד 2004משנת ; ח לשנה למניעת זיהומי דלקי� ושמני� בתחנות הדלק ולטיפול בה�" ש680,000
,  התחנות המשמשות לתדלוק כלי רכב260*מ) 43%*כ (113 דלק  סגר מרכז2009סו$ שנת 

 2009 עד שנת 2004משנת . והחלטתו האמורה התקבלה בעיקר בהתבסס על השיקול הסביבתי
במכלי� בעלי דופ� ; התקיימו התקשרויות ע� חברות אזרחיות לביצוע בדיקות אטימות במכלי�

כ� נעשתה פעילות ; 2010סתיי� בשנת ותהלי� זה אמור לה, אחת הוחל בהתקנת פיאזומטרי�
 . למניעת זיהומי קרקע על ידי שמני� משומשי�

‰ˆ· ˜Ï„‰ È�˜˙Ó È‚ÂÒ ¯‡˘Ó È˙·È·Ò ÌÂ‰ÈÊ ˙ÚÈ�Ó· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙‡Ê ÌÚ" ˜¯ ‡ˆÓ� Ï
Â˙È˘‡¯· . ¯‡Â�È· ˜¯2010Ë‡ Ï˘ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ ‰Á�‰ "Ï ,‡˙"ÛÏÂÂ ¯ÙÂÚ Ï , ˙ÂÚÂ¯Ê‰ ˙‡

˙‡ ˙ÂÙÓÏ ÌÈÈ·Á¯Ó‰ ÌÈ„Â˜ÈÙ‰ ˙‡Â¯˙ ˘·‚ÏÂ ˜Ï„‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ÌÂÁ˙· ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ÏÏÎ " ˘
ÔÓÂ˜È˘Ï. 

כי מופו כלל המפגעי� , בי� השאר,  למשרד מבקר המדינה נמסר2010ל מאוגוסט "בתגובת צה
ש "וכי הטיפול בכלל המפגעי� יבוצע במסגרת התר, ל"הסביבתיי� בתחו� תשתיות הדלק בצה

 ".ל שומר סביבה"צה "*החדשה 

__________________ 

 .10.6.10& מ1770' החלטה מס  12
בתחזוקה ובהספקה של מוצרי , בהחסנה, כשל העוסק בר"מרכז דלק הוא אחד המרכזי� הכפופי� לאט  13

 . ל"דלק לסוגיה� ליחידות צה
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 מרחביי� והזרועות בנושא ההגנה על הסביבהפעילות הפיקודי� ה . 3

בביקורת הקודמת בדק משרד מבקר המדינה את פעילות� של מפקדת פיקוד המרכז ומפקדת פיקוד 
: להל� יפורטו הממצאי� העיקריי� שהועלו באותה ביקורת. הדרו� בנושא ההגנה על הסביבה

, שנתיות המפרטות משימות*רבבפיקוד המרכז ובפיקוד הדרו� לא נקבעו תכניות עבודה שנתיות ו
כמו כ� פיקוד המרכז לא קבע בעל תפקיד שירכז ; ותקציבי� המיועדי� לטיפול בנושא, לוחות זמני�

במעקב בדק משרד מבקר המדינה את . ויתא� את הפעילות של הפיקוד בנושאי ההגנה על הסביבה
בזרוע האוויר ,  הדרו�במפקדת פיקוד, הפעילות בנושא ההגנה על הסביבה במפקדת פיקוד הצפו�

 :להל� יפורטו ממצאי המעקב. ובאחת מיחידותיה שבחצור

 

� . א ו פ צ ה ד  ו ק י פ ת  ד ק פ מ ב ה  ב י ב ס ה ל  ע ה  נ ג ה ה א  ש ו נ ב ת  ו ל י ע פ   ה

 הוטלה האחריות לטיפול בהגנה על הסביבה במפקדת פיקוד 2010 ועד תחילת שנת 2005משנת 
ד הטיפול השוט$ בנושא השמירה על את תפקי. �"הצפו� על קצי� הלוגיסטיקה הפיקודי בדרגת אל

הסביבה במפקדת הפיקוד מילא בפרק הזמ� האמור ראש מדור דלק במחלקת הלוגיסטיקה נוס$ על 
 התברר כי משנת 2010בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה במפקדת פיקוד הצפו� בינואר . תפקידו

יקוד הצפו� ולקידו�  מתבצעת פעילות לקידו� הטיפול במפגעי� סביבתיי� במחנות של פ2005
בי� השאר הוכנו תכניות לטיפול במפגעי� סביבתיי� בהתבסס . הפינוי והשיקו� של מפגעי� אלה

פונתה בוצה בכל שנה על ידי ; על מיפוי מפגעי� אלה שנעשה בכל אחד מהמחנות שבגזרת הפיקוד
 ראש מדור דלק בזכות זאת קיבל(נבנו מתקני� לשטיפת נשק ביחידות מחסני החירו� ; קבל� אזרחי

ובוצעה פעילות למניעת זיהו� הקרקע מדלקי� ושמני� במרכזי טיפולי� ברכב ; )ל"את פרס הרמטכ
בתכניות של מפקדת פיקוד הצפו� , ע� זאת. על פי אפיו� של המשרד להגנת הסביבה, ובתחנות דלק

 . לא נקבע לוח זמני� לסיו� הטיפול בהסרת כל המפגעי� הסביבתיי�

 

ת  . ב ו ל י ע פ רה י ו ו א ה ע  ו ר ז ב ה  ב י ב ס ה ל  ע ה  נ ג ה ה  � ו ח ת   ב

 הכינה זרוע האוויר 2001בביקורת הקודמת צוי� כי בשנת  :הפעילות במטה זרוע האוויר ) 1
במעקב נמצא כי בזרוע . 2005*2001תכנית אב לאיכות הסביבה שכללה תכנית עבודה לשני� 

 הוכנה תכנית עבודה כוללת ולמותר לציי� כי לא, האוויר אי� תכנית אב בנושא ההגנה על הסביבה
 . על בסיס תכנית האב כנדרש בהוראת זרוע אוויר שהוזכרה לעיל

להל� יפורטו עיקרי הפעילות של מטה זרוע האוויר בתחו� ההגנה על הסביבה לפי נתוני ענ$ 
 : 2010תשתיות ונתוני מדור איכות הסביבה ובטיחות מינואר 

אחת : בתחו� ההגנה על הסביבה  14001ISOהסמכת יחידות זרוע האוויר לתק�  ) א
מדור איכות הסביבה ובטיחות שבענ$ הבטחת איכות בלהק ציוד היא  של מפעילויותיו העיקריות

לאומי להפעלת מערכת להגנה על *שהוא תק� בי�, הסמכת יחידות זרוע האוויר לתק� האמור
ביצוע סקר : � ה�ומרכיביה העיקריי, מכו� התקני� הישראלי הוא המבצע הסמכה זו. הסביבה

גיבוש מערכת נהלי� , הכנת תכנית לשיפור המצב בתחו� ההגנה על הסביבה, סביבתי ראשוני
ומבדק מסמי� של מכו� התקני� , פעילות הטמעה והסברה, שתאפשר עמידה בדרישות התק�

,  היחידות של זרוע האוויר23פעילות זו מתבצעת בכל . ההסמכה מתחדשת בכל שנה. הישראלי
 יחידות לתק� האמור והיתר נמצאות בתהליכי 17 הוסמכו 2009תוני המדור בסו$ שנת ולפי נ

 . הסמכה
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 מתקני� 40* מכ14 בשבעה2009עד סו$ שנת : חיבור בסיסי זרוע האוויר למערכות ביוב ) ב
בשניי� מה� (צבאיי� בוצעו חיבור למערכות ביוב או התקנת מתקני טיהור שפכי� קומפקטיי� 

בשבעה מתקני� אחרי� מתבצעת או מתוכננת להתבצע פעילות כזאת ).  בלבדנעשה חיבור חלקי
 .  המתקני� אינ� מחוברי� למערכות ביוב26ויתר ; 2010בשנת 

, בי� השאר, בביקורת הקודמת נמצא): ל" דס*להל� (זיהו� הקרקע מדליפות של דלק סילוני  ) ג
וי יתר של המכלי� וה� עקב דליפת ה� עקב מיל, ל בכמויות גדולות לקרקע"כי אירעו דליפות דס

בעת ביקורת המעקב היו בבסיסי זרוע האוויר מאות ). קורוזיה(ל מצנרת שנפגעה משיתו� "דס
. מ" ק20*ל שאורכה הכולל כ"ובכל בסיס עברה צנרת להולכת דס, ל"קרקעיי� של דס*מכלי� תת

וכי ; קרקעיי�*ת מהמכלי� הת10%*15%*במעקב התברר כי בכל שנה נעשות בדיקות אטימות ל
. ל במכלי�" החלו שניי� מבסיסי זרוע האוויר לבצע פיילוט להתקנת מדידי גובה הדס2010בשנת 

ל לפי ממצאי "מ של צנרת להולכת דס"כשני ק ,בממוצע, מדי שנה בשנה מוחלפי�, נוס$ על כ�
 בחמישה ל" במערכות הדס15 הותקנה הגנה קתודית2009ועד שנת , סקר שבוצע בבסיסי זרוע האוויר

ל " דליפות דס13 התרחשו בבסיסי זרוע האוויר 2009בשנת , לפי נתוני מטה זרוע האוויר. מהבסיסי�
 33 התרחשו בבסיסי זרוע האוויר 2007ואילו בשנת ,  ליטר250,000*לקרקע בכמות כוללת של כ

על ( מיליו� ליטר 1.5*ל הכוללת שדלפה באותה שנה לקרקע הייתה כ"ל וכמות הדס"דליפות דס
ל מתמשכת מבסיס זרוע האוויר "ט בזיהו� אקוויפר החו$ בעקבות דליפת דס"הטיפול של משהב

 ).  ראו בהמש�* 1983בחצור בשנת 

כי על א$ ההתקדמות , בי� היתר, ל המשרד להגנת הסביבה על ממצאי המעקב נמסר"בתגובת מנכ
, וכח כי מצב� הפיזי גרועל שה"לרבות לאור� קווי הדס, שחלה בכל הנוגע למניעת זיהו� מדלקי�

למעט , הרי שבכל הקשור למשמעות החמורה של הנתוני� לגבי זיהומי קרקע לא חלה כל התקדמות
ל אמנ� שכר שירותי חברה אזרחית לביצוע סקרי קרקע לאיתור "הוא הוסי$ כי צה. במקרי� מועטי�

י� לא הוקצו כספי� אול� טר� התבצעו עבודות בנושא ועדי, זיהומי� ולשיקו� קרקעות מזוהמות
 .לטיפול מקי$ בנושא כמתבקש

במועד המעקב כלל בסיס  :הפעילות בתחו� ההגנה על הסביבה בבסיס זרוע האוויר בחצור ) 2
, כמו טייסת תחזוקה אווירית, זרוע האוויר בחצור כמה טייסות של מטוסי קרב וגופי� אחרי�

. המספקת שירותי מינהלה, ייסת מינהלהוט; המספקת שירותי תחזוקה לכלי הטיס ולציוד של הבסיס
. הפועלי� בטייסות ובגפי� השוני�,  נאמני הגנת הסביבה20הממונה על הגנת הסביבה בבסיס מינה 

, על פי נתוני הבסיס. ISO 14001 לטפל בנושא הגנת הסביבה לפי תק� 2005הבסיס מוסמ� משנת 
; רידי דלק בשני גפי� בבסיס נרכשו אמצעי� לספיחת דלקי� והותקנו מפ2009*2006בשני� 

נרכשו והותקנו מאצרות ובוצעו בדיקות ; ל והותקנה בה� הגנה קתודית"הוחלפו כל קווי הדס
בבסיס ). ראו בהמש�(מתבצעת פעילות בתחו� הסרת מפגעי אזבסט , כמו כ�. אטימות במכלי הדלק

 .ג� מתבצעת פעילות הדרכה להגברת המודעות לנושא ההגנה על הסביבה

 

� . ג ו ר ד ה ד  ו ק י פ ת  ד ק פ מ ב ה  ב י ב ס ה ל  ע ה  נ ג ה ה א  ש ו נ ב ת  ו ל י ע פ   ה

וכי פיקוד ; כי בענייני שמירת הסביבה עסקו שני גורמי� בפיקוד, בי� השאר, בביקורת הקודמת צוי�
 . שנתיות בנושא ההגנה על הסביבה* תכניות עבודה שנתיות ורב2003*2000הדרו� לא גיבש בשני� 

ל בהגנת הסביבה במפקדת פיקוד הדרו� נחלק בי� כמה  הטיפו2007במעקב התברר כי עד שנת 
 ועד סו$ שנת 2007משנת . ולא היה גור� שיטפל בנושא בראייה כוללת, גורמי� לפי תחומי עיסוק�

.  היה מפקד החימוש הפיקודי אחראי מטע� מטה מפקדת הפיקוד לטיפול בהגנה על הסביבה2009

__________________ 

 . כאמור לעיל, 2009ל שחוברו למערכות ביוב עד סו� שנת " מחנות של צה20&מ  14

 . ל"של מכל או צנרת של דס) קורוזיה(כימי למניעת שיתו) &שימוש בתהלי) אלקטרו  15
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, לאומי"יבה במפקדת הפיקוד על ענ$ הוטל תחו� הטיפול בשמירה על הסב 2010בינואר 
 . הפועל בכפיפות לראש המטה של מפקדת הפיקוד, )ב"לה" (ביטחו�, התיישבות

 2009* ו2008ובשני� ,  מיפתה מפקדת הפיקוד את המפגעי� הסביבתיי� שבתחומה2007בשנת 
דולפת הוחלפה צנרת ביוב , חוברו כמה מחנות למתקני ביוב אזוריי�, שופצו תחנות שאיבת מי�

, עדיי� נדרש טיפול בכמה מפגעי� סביבתיי�, על פי נתוני מפקדת הפיקוד. ופורקו לוחות אזבסט
ופינוי ; טיפול בבריכות חמצו� מלאות וגולשות; בכלל זה חיבור מחנות לתשתיות ביוב אזוריות

ו רא(ממחנות בלתי מאוישי� לאתרי� המיועדי� לכ� , לרבות פסולת אזבסט, ערמות פסולת מוצקה
אלא על תכניות שנתיות שביצוע� תלוי , שנתית*פעילות זו לא התבססה על תכנית רב). בהמש�
 .בתקציב

ÔÂÙˆ‰ „Â˜ÈÙ ˙„˜ÙÓ· ‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰�‚‰Ï Ú‚Â�· ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ˙„˜ÙÓ·Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÚÂ¯Ê·
‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰�‚‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ ‰Ï‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÂ¯„‰ „Â˜ÈÙ , ‡˘Â�Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÈÎÂ

·‚ ‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰�‚‰‰˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ‰¯ .˙‡Ê ÌÚ , ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ‰�È‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ
·¯ ˙È�Î˙-·‡ ˙È�Î˙ Â‡ ˙È˙�˘ , ÏÎ ‰ˆ˜Ó˘ ·Èˆ˜˙· ÈÂÏ˙ ÔÚÂˆÈ·˘ ˙ÂÈ˙�˘ ˙ÂÈ�Î˙ ÏÚ ‡Ï‡

‰�˘ ÏÎ· Ì¯Â‚ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ
¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈÚ‚ÙÓ‰ . 

¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰  ,Ë‡· ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ" ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ „ÂÓÏÏ Ï
 ÏÚ ‰�‚‰‰ ‡˘Â�· ÏÙËÏ ÌÈÎÓÒÂÓ ÂÈÒÈÒ· ‰ÈÙÏÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ıÓ‡Ï

 Ô˜˙ ÈÙÏ ‰·È·Ò‰14001ISO  ,‰ˆ ˙Â„ÈÁÈ ÏÎ· ÂÊ ‰ËÈ˘ ‚È‰�‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â"Ï . 

ל שומר "צה"ש " כי במסגרת התרל למשרד מבקר המדינה"בתגובה על ממצאי הביקורת מסר צה
וכי הוא בוח� את האפשרות ; גובשו לוחות זמני� ותקציב לטיפול במפגעי� הסביבתיי�" סביבה

 . ל" בכל מתקני צהISO 14001להחיל את תק� 

 

 

 ל"ט בנושא השמירה על הסביבה בצה"הטיפול של משהב

 הוועדה לשמירת איכות הסביבה במערכת הביטחו� . 1

אשר , ט ועדה לשמירת איכות הסביבה במערכת הביטחו�"רת הקודמת פעלה במשהבבתקופת הביקו
 *להל� (ט בנושא שמירת איכות הסביבה במערכת הביטחו� "תפקידיה נקבעו בהוראת משהב

קביעת מדיניות והכנת הנחיות לטיפול בנושא שמירת איכות הסביבה : בי� תפקידי� אלה). הוועדה
. רכי פעולה מוגדרות לטיפול במפגעי� סביבתיי� שכבר נוצרווכ� קביעת ד, במערכת הביטחו�
העיר משרד מבקר , שבמסגרתה הועלו ליקויי� בנוגע לפעילותה של הוועדה, בביקורת הקודמת

והדבר השפיע על מידת מעורבותו של , המדינה כי בפועל לא מילאה הוועדה את ייעודה כראוי
 . ל הסביבהל בנושא ההגנה ע"ט באופ� הטיפול של צה"משהב

, במעקב נמצא כי הליקויי� בנוגע לפעילותה של הוועדה שנמצאו בביקורת הקודמת לא תוקנו
היא לא , למשל. ט האמורה"והוועדה לא מילאה את תפקידיה העיקריי� כנדרש בהוראת משהב

קבעה מדיניות ולא הכינה הנחיות לטיפול בנושא ההגנה על הסביבה במערכת הביטחו� וא$ לא 
ל "הוועדה ג� לא דרשה מצה. רכי פעולה מוגדרות לטיפול במפגעי� סביבתיי� שכבר נוצרוקבעה ד

 התכנסה 2009*2006בשני� , ט"לפי נתוני מרכז הוועדה במשהב. מידע על מפגעי� סביבתיי�
 דנה הוועדה 2008בשנת , למשל. ל"ורוב הדיוני� שקיימה לא נגעו לצה, הוועדה בתדירות נמוכה
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, איתור ומדידה של מזהמי דלק בקרקע באמצעות חישה מרחוק ובנייה ירוקה: דבשני נושאי� בלב
 . ל"וג� בדיוני� אלה לא נכלל מידע על הנעשה בתחו� ההגנה על הסביבה בצה

 ˙�˘ „Ú ÈÎ ¯ÈÚÓ ¯˜·Ó „¯˘Ó2009 , ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÓÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ
˙Ó„Â˜‰ ,·‰˘Ó ÏÚÙ ‡Ï"· ‰˙Â‡· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï Ë ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙¯Â˜È
‰„ÚÂÂ‰ . ˙‡¯Â‰· ˘¯„�Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰�È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
·‰˘Ó"‰¯ÂÓ‡‰ Ë ,‰ˆ· ‰˘Ú�‰ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰˘ Ô‡ÎÓÂ" ‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ÌÂÁ˙· Ï

˙È¯ÚÊÓ ‰˙ÈÈ‰ ,ÌÂÁ˙· È‰˘ÏÎ ‰ÚÙ˘‰ ‰Ï ‰˙ÈÈ‰ Ì‡. 

 

 ט בזיהומי� רחבי היק�"הטיפול של משהב . 2

ב ת . א י ב א ל  ת י  פ ו ח ל  ו מ  � י ה ת  י ע ק ר ק ב ת  ש ו מ  ח

שבו נפלטה מהי� תחמושת באזור חו$ , 2001בביקורת הקודמת צוי� כי בעקבות אירוע מפברואר 
עשה המשרד להגנת הסביבה בדיקה בקרקעית הי� באזור ממערב לקו החו$ , בתל אביב" הצוק"

 81פגזי מרגמה בקוטר , ושתארגזי תחמ, בי� השאר, ומצא" ברו�*תל"לבי� חו$ " צוק"שבי� חו$ 
עוד צוי� . וחביות סגורות ופתוחות המכילות תחמושת, מ" מ30פגזי� בקוטר , מ" מ120*מ ו"מ

 כי על 2003ל המשרד להגנת הסביבה בפברואר "ט כתב למנכ"ל משהב"בביקורת הקודמת כי מנכ
, ע� זאת. ל כל קשר להטלתה של התחמושת האמורה לי�"ט ולצה"אי� למשהב, ל"פי בדיקת צה

ל המשרד להגנת הסביבה דאז כי גור� חיצוני "ט ומנכ"ל משהב" סיכמו מנכ2003בסו$ שנת 
משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת כי על . המקובל על שני הצדדי� יבח� סוגיה זו

ט והמשרד להגנת הסביבה לגבש החלטה כוללת וסופית בדבר הפעולות להשלמת הטיפול "משהב
 . במפגע זה

נמצא כי טר� יושבה המחלוקת בי� , כשש שני� לאחר סיו� הביקורת הקודמת, במועד סיו� המעקב
וכי לא חלה כל , ט ובי� המשרד להגנת הסביבה בנוגע לאחריות לתחמושת ולפינויה"משהב

, ט דאז"ל משהב" כתב היוע  המשפטי למערכת הביטחו� למנכ2007ביוני . התקדמות בטיפול בה
ד אחד לא הוכח מהו מקור התחמושת ולא נעשתה כל בדיקה לאיתור הגור� כי מצ, בי� השאר

מהותה של פסולת זו יוצר זיקה נסיבתית למערכת "ומצד אחר , שהטיל את התחמושת לי�
כי הימצאות� של ריכוזי , אי� צור� לאמור"היוע  המשפטי למערכת הביטחו� הוסי$ כי ". הביטחו�

 ·Ù�Ï ‰�ÎÒ Ì·ÂÁ· ÌÈ�ÓÂË ¯˜ÈÚ˘אלא , למפגע אקולוגיתחמושת בקרקעית הי� לא רק גורמי� 
˘ÂÎ¯ÏÂ) "סקר ימי , בשלב הראשו�, וכי יש להתקשר ע� גור� מקצועי כדי שיבצע; )ההדגשה במקור

שכ� (וא� אכ� צרי� לפעול בנושא , כיצד לפעול בנושא, בי� היתר, אשר בהתבסס על ממצאיו יוחלט
היוע  המשפטי למערכת , כמו כ�). יסח$ נמוכי�ייתכ� שהפסולת קבורה היטב והסיכויי� שת

ט יקבל עליו את האחריות לביצוע משימה זו ויכיר בחשיבותה של "הביטחו� המלי  כי משהב
  .הקצאת התקציב לנושא זה

ל בכיר במשרד " כתב מרכז הוועדה לשמירת איכות הסביבה במערכת הביטחו� לסמנכ2007ביולי 
מומל  שתודיעו , החלטה לגבי הגור� שירכז את הנושאעד אשר תתקבל "להגנת הסביבה כי 

שקיימת אפשרות לפליטת תחמושת מ� הי� ) בת י� והרצליה, א"ת(לרשויות המקומיות הרלוונטיות 
במקרה של הפלטות  וכי. כ יש לגלות ערנות בעת ניקוי החו$ ותחזוקתו"כתוצאה מסערות חור$ וע
טרה ולחסו� גישת מתרחצי� ועוברי אורח אל יש להודיע על כ� למש, פריטי תחמושת אל החו$

 ". י הגורמי� המוסמכי�"עד שייאספו ויטופלו ע, הפריטי� שנפלטו
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 ˘Ù�Ï ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÔÂÎÈÒ ÌÂ˘Ó ‰Ê Ú‚ÙÓ· ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÂÎ¯ÏÂ , Ï˘ ‰ÓÂÈÒ „ÚÂÓÏ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÓÂÈÒ „ÚÂÓ ÔÈ· Â¯·Ú˘ ÌÈ�˘‰ ˘˘·

ÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰Ú‚ÙÓ‰ ˜ÂÏÈÒÏ Â‰˘ÏÎ È˘ÓÓ „Úˆ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂË˜� ‡Ï ˙È ,
 Ì‡ ËÂ˜�Ï ˘È˘ ÌÈ„Úˆ‰ ¯·„· ˙ÂÈÁ�‰ Ô˙Ó· ˜¯ ˜Ù˙Ò‰Ï Ô˙È� ‡Ï ‰ÈÚ·‰ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ�Â

ÛÂÁÏ ˙˘ÂÓÁ˙ ËÏÙÈ˙ .·‰˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ" ÌÎÒÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó·Â Ë
‰Ê Ú‚ÙÓ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÛÒÂ� ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ,ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ÌÂ˜Ó ˘È ¯·„· ÚÈ¯Î‰Ï ÂÁÈÏ

 ¯·„· Ú‚Â�‰ ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ‰ ‚¯„‰ ˙‡ ‡˘Â�· Â·¯ÚÈ˘-‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘  . 

 

ר  . ב ו צ ח ר  ו ז א ב  $ ו ח ה ר  פ י ו ו ק א  � ו ה י  ז

ל מתמשכת מבסיס זרוע האוויר " זוה� אקוויפר החו$ באזור חצור בעקבות דליפת דס1983בשנת 
במועד . ק" מ20,000*הכמות שדלפה הוערכה ב, 1986לפי דוח של נציבות המי� משנת . בחצור

נמצא כי א$ שבאות� ,  שנה לאחר שהתגלה הזיהו�20*כ, 2004במרס , סיומה של הביקורת הקודמת
טר� , מ בנושא הזיהו� בחצור"נציבות המי� ומקורות חברת מי� בע, ל"צה, ט"שני� עסקו משהב

 משרד מבקר המדינה בביקורת הקודמת כי על ג� בנוגע למפגע זה העיר. הוחלט כיצד יטופל הנושא
 . ט והמשרד להגנת הסביבה לסכ� כיצד לטפל בו"משהב

ט לטיפול בהסרת המפגע "במעקב התברר כי מאז סיו� הביקורת הקודמת הפעילות של משהב
 :כמפורט להל�, ובמועד סיו� המעקב בוצעה רק פעילות ראשונית לטיפול בו, הייתה אטית מאוד

 סקר מפורט בנושא זיהו� אקוויפר החו$ בחצור לעדכו� 16 ביצעה נציבות המי�2006*ו 2005בשני� 
 שאותרה בשנות השמוני� של המאה 17"עדשת הדלק"ממצאי הסקר לימדו ש. תמונת המצב בנושא

אפשר לחדש את השאיבה משתי בארות מי� הנמצאות *ועקב כ� אי, העשרי� עדיי� נמצאת במקו�
ט "� שבמשהב"בדיו� שהתקיי� באמו.  שנסגרו בעקבות גילוי הזיהו�,בבסיס זרוע האוויר בחצור

באזור " עדשת הדלק"כי יש לשאוב את , בי� היתר, � דאז"ל וראש אמו" סיכ� סמנכ2008באפריל 
כמו כ� יש לבצע קידוחי ניטור ; המזוה� על מנת לנקות את האזור ולתרו� בכ� לפיתוח משק המי�

 מסר 2008בנובמבר . מעודכנת בנושא הזיהו� באקוויפרנוספי� על מנת לקבל תמונת מצב 
לפי נתוני . ח עבור ביצוע סקר בנוגע לזיהו�" ש600,000ט לנציבות המי� התחייבות על ס� "משהב

 בוצעו עשרה קידוחי ניטור 2009נובמבר *בחודשי� אוגוסט, מנהלת אג$ איכות המי� ברשות המי�
תיחו� אופ� התפשטותה של עדשת הדלק במי התהו� בממצאי הקידוחי� היה כדי לסייע ב. חדשי�

יצוי� כי . ק" מ200*ל באותו מועד כ" לפי הערכה זו היה נפח הדס*ל "ובהערכה כללית של נפח הדס
היה נפח , 1986שכאמור התבצעה במסגרת דוח נציבות המי� בשנת , לפי ההערכה הראשונית

 . ק" מ20,000ל "הדס

, בי� היתר,  ממצאי המעקב נמסר כי במסגרת עבודתה הושלמו על2010בתגובת רשות המי� מיוני 
וכ� בוצעו מבחני , "עדשת הדלק"בוצעו עשרה קידוחי ניטור חדשי� לתיחו� : השלבי� האלה

 היא הגישה 2010עוד מסרה רשות המי� כי באפריל . שאיבה והוערכה כמות הדלק שנית� לשאיבה
להמש� התיחו� של הזיהו� שלצור� ביצוע� יש למשרד הביטחו� פירוט בנושא הפעולות הנוספות 

 . ח" ש242,000*להקצות סכו� כולל של כ

 אגודה ישראלית להגנת *טבע ודי� , אד�"  בעתירה שהגישה עמותת " ד� בג2010יצוי� כי במרס 
השר להגנת הסביבה והשר , מנהל הרשות הממשלתית למי� ולביוב, נגד שר הביטחו�" הסביבה

בדיווח ששלחה בא כוח המדינה לגורמי� הרלוונטיי� במשרדי הממשלה . 18לתשתיות הלאומיות

__________________ 

 ).  רשות המי�&להל% (משלתית למי� ולביוב  הוקמה במקו� נציבות המי� הרשות המ1.1.07&ב  16
 .מקורו בכ) שהדלק צ� על פני המי� ויוצר צורה הדומה לעדשה. הכינוי שנית% לזיהו�  17

 .'שר הביטחו% ואח'  אד� טבע ודי% נ6130/08, "בג  18
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כי , במהל� הדיו� ציינה שופטת בית המשפט העליו� מרי� נאור: "ולמערכת הביטחו� היא כתבה
,  שנה30בו ידעה המדינה על קיומו של זיהו� המי� בבסיס חיל האוויר חצור במש� , המצב שנוצר

: בהחלטת בית המשפט נכתב". 'גובל בשערורייה'ות ע� הזיהו� א� לא נקטה כל פעולה להתמודד
אנו מצפי� ; אי� די במה שנעשה עד כה, א$ שהודעת המשיבי� בהחלט מצביעה על התקדמות"

 חודשי� הודעה משלימה בדבר עקרונות השיקו� ייקבעו ודרכי 6לקבל מ� המשיבי� בתו� 
 . 19"המימו�

 

✯ 

 

·‰˘Ó Ï˘ ÂÏÂÙÈË· Ô„‰ ˜¯Ù‰ ÌÂÎÈÒÏ"‰ˆ· ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ‡˘Â�· Ë" ¯ÈÚÓ Ï
·‰˘Ó ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÏÎ· ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜È˙ ‡Ï Ë

 ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‡˘Â�· ÂÏÂÙÈËÏÂ Û˜È‰ È·Á¯ ÌÈÓÂ‰ÈÊ· ÂÏÂÙÈËÏ Ú‚Â�‰
ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· .·‰˘Ó Ï˘ ÂÏÂÙÈË"ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰Ó‰Ó˙‰ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�· Ë ,Â¯ÓÏ ˙

Ì�È‚· Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÈ„È˙Ú‰ ÌÈ˜Ê�‰Â ‰Ï‡ ÌÈÓÂ‰ÈÊ· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈ˜Ê�‰ . 

 

 

 הטיפול בהסרת לוחות אזבסט 

על פי חוברת מידע לציבור הרחב בנושא אזבסט שהוציאה הוועדה הטכנית לאבק מזיק באמצעות 
ועד במ. אזבסט מוגדר כאבק מזיק וכחומר מסוכ� לבריאות, 2003המשרד להגנת הסביבה בדצמבר 

המעקב התפרסמה מטע� הממשלה הצעת חוק שנועדה למנוע מפגעי� סביבתיי� הנגרמי� על ידי 
בדברי ההסבר לאותה הצעת החוק נאמר ג� כי הציבור הרחב עלול . 20אזבסט ולטפל במפגעי� אלה

 : כלהל�, להיחש$ לאזבסט בשני מופעי� עיקריי�

, מי� ואזבסט, וי מתערובת של מלטמדובר במוצר קשיח העש. צמנט*המופע השכיח הוא אזבסט
א� כאשר , במלט אי� בו משו� סכנה" כלוא"כאשר האזבסט . 10%*אשר שיעור האזבסט בה הוא כ

המופע הרווח והמוכר ביותר של . נשבר או נשר$ משתחררי� סיבי האזבסט לאוויר, המלט מתפורר
שטח� , י ההערכותעל פ. צמנט הוא לוחות גליי� המשמשי� כתקרה במבני� ובסככות*אזבסט

 . ר" מיליו� מ100* כ*צמנט באר  הוא עצו� *הכולל של מבני אזבסט

האזבסט הפרי� מותז על . הנית� לפירור במגע יד, מופע אחר של האזבסט הוא האזבסט הפרי�
לצור� בידוד , ובעיקר במבני ציבור גדולי� כגו� אולמות מופעי� וספריות, קירות במבני� שוני�

ולפיכ� שחרור סיביו , צמנט*סיבי האזבסט הפרי� גבוה בהרבה מריכוז סיבי האזבסטריכוז . אקוסטי
לפי . ל כלוחות נעיצה"ששימשו בצה, "פיקל"בהקשר זה ידועה הדוגמה של לוחות . מסוכ� בהרבה

במש� השני� היה השימוש באזבסט פרי� בישראל רווח הרבה פחות מאשר השימוש , דברי ההסבר
 הקודמת בנושא אזבסט צוי� כי האזבסט הפרי� הוא המסוכ� יותר בביקורת. צמנט*באזבסט

 . לבריאות ויש להסירו

__________________ 

 ונקבע בו כי המש) 2010הדיו% האחרו% התקיי� באוקטובר . התיק עדיי% תלוי ועומד בבית המשפט  19
 . הדיו% יתקיי� כארבעה חודשי� לאחר מכ%

 .461החלטת ממשלה , 2009&ע"התש, הצעת חוק למניעת מפגעי אזבסט 20
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" פיקל"בביקורת הקודמת בנושא האזבסט בדק משרד מבקר המדינה את תהלי� הסרת� של לוחות 
במעקב נבדק . ט במבני� שלו המכילי� אזבסט"ל ברחבי האר  ואת הטיפול של משהב"ממחנות צה

נוס$ על כ� . ט בביקורת הקודמת בנושא האזבסט"ל ובמשהב"י� שהועלו בצהאופ� תיקו� הליקוי
 ה� ביחידות של *) ב" מג*להל� (נבדק הטיפול בהסרת לוחות אזבסט במחנות של משמר הגבול 

כמו כ� . ב הפועלות בפיקוד המשטרה"ל וה� במחנות של יחידות מג"ב הפועלות בפיקוד צה"מג
 . בסט במערכת החינו�נבדקה הפעילות להחלפת לוחות אז

 

 ל"הטיפול באזבסט בצה . 1

ט   .א ס ב ז א י  ע ג פ מ ב ל  ו פ י ט ט*ה ס ב ז א ו  � י ר פ ט  ס ב ז א ר *  ו ב ש ט  נ מ  צ

, 2006בהחלטה של ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה מנובמבר  :"פיקל"הסרת לוחות  ) 1
עות ל יגבש בתו� שלושה שבו"נקבע כי צה, שהתקבלה בעקבות הביקורת הקודמת בנושא האזבסט

ובייחוד אלה המכילי� אזבסט הנמצא במצב של , רשימה ובה יפורטו מבני האזבסט שברשותו
 "פיקל"מבני� המכילי� אזבסט שנשברו ולוחות , צמנט שנשרפו*לרבות מבני אזבסט, התפוררות

רשימת המבני� כאמור תוכ� על פי ; ר" מ9,000* אשר שטח� הכולל כ*שמצב תחזוקת� ירוד 
ל "צה; התא� לחומרת מצב� ולסכנה הנשקפת בגינ� לבריאות הציבור ולסביבהחלוקה לקבוצות ב

, יחל בלא דיחוי בטיפול בנושא ההסרה והסילוק של מפגעי אזבסט לפי סדר העדיפויות שייקבע
 .ובהתא� למידת הסיכו� הנשק$ בגינ� לבריאות הציבור

 הציגה מערכת 2007 במסגרת דיו� מעקב של ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה מפברואר
ודיווחה כי הפירוק יסתיי� עד סו$ שנת " פיקל"הביטחו� תמונת מצב בעניי� ביצוע הסרת לוחות 

השר , ר ועדת השרי� דאז"כי יו, בי� השאר,  צוי�2007בהחלטה של ועדת השרי� מפברואר . 2007
 משו� סכנה סיכ� שיש להגביר את קצב הטיפול במפגעי האזבסט הדחופי� שיש בה� ,אית� כבל

ולא עד סו$ (וכי עבודות ההסרה יסתיימו בתו� כארבעה חודשי� , ")פיקל"לוחות (לבריאות הציבור 
 ). ל" כפי שדיווחו נציגי צה2007שנת 

‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ÏÚÂÙ· Í˘Ó� ËÒ·Ê‡‰ ˙ÂÁÂÏ ˜Â¯ÈÙ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· ÈÎ ¯¯·˙‰ ,
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ :¯Â˜È· È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰·Ó ‰�È„Ó‰ ˙-29.10.07 ,

 ¯·Ó·Â�Ó ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÔÂÈ„ ÌÎÂÒ ‰˙¯‚ÒÓ·˘2006 ¯‡Â¯·ÙÓÂ 2007, 
‰ˆ ˙Ú„Â‰ ˙‡ ‰È�ÙÏ ˙Ó˘Â¯ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ¯Ó‡�" „Ú ‰ÈÙÏÂ Ï31.12.07 ÍÈÏ‰ ÌÏ˘ÂÈ 

 ‚ÂÒÓ ËÒ·Ê‡‰ È�·Ó ÏÎ Ï˘ ˜Â¯ÈÙ‰"Ï˜ÈÙ" ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÚÂ„È‰ )Î ÏÏÂÎ‰ ÌÁË˘˘-5,000 
Ó"¯ .( 

 במלואה 2007ל ביצע בשנת "צה: " נאמר2009ל מיולי "של המינהל להגנת הסביבה באטבמסמ� 
 עת התקבלה 2006ואזבסט פגו� שהיה ידוע בדצמבר ' פיקל'את התכנית לפרוק לוחות אזבסט מסוג 

, "פיקל"ר לוחות " מ15,000*עוד נאמר במסמ� זה כי בפועל הוסרו כ". החלטת ועדת השרי� בנושא
ל דיווח למשרד להגנת הסביבה בדצמבר "מרכז בינוי באט. ח" מיליו� ש10*ל כבעלות כוללת ש

 2002 שפורקו מתחילת מועד ביצועו של הפרויקט בשנת "פיקל" כי שטח� הכולל של לוחות 2008
על (לא כולל המבני� ביחידות של זרוע האוויר וזרוע הי� , ר" מ50,000*ועד מועד סיומו הסתכ� בכ

 ). ראו בהמש�, עות אלה בנוגע לטיפול באזבסטהפעילות של שתי זרו

בהחלטת הממשלה האמורה מפברואר )  א:   2008הטיפול במפגעי אזבסט שהתגלו בשנת  ) 2
בשיתו$ נציגי המשרד , ל"ר ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה קבע כי צה" צוי� ג� שיו2007

נת מצב ומיפוי של צורכי הטיפול יכינו בתו� חודש דוח מפורט אשר יכלול תמו, להגנת הסביבה
סדר , לרבות היק$ השטחי� ומקומ�, ל וממחנות שננטשו"בנושא הסרת מפגעי האזבסט ממחנות צה

נמצא כי סקר זה לא הושל� . העדיפויות לטיפול והתקציבי� הנדרשי� להשלמת הטיפול הנושא
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 נאמר 2007טובר וכי בהחלטת הממשלה מאוק, בתו� פרק הזמ� שנקבע בהחלטת הממשלה האמורה
,  את המיפוי בנושא לוחות האזבסט2008ל ישלי� עד סו$ יוני "כי ועדת השרי� רושמת לפניה שצה

 . ואת גיבוש התכנית להסרת�, צמנט*לרבות לוחות אזבסט

ל סקר למיפוי האזבסט במחנות לא מאוישי� ובמבני� לא " ביצע צה2008מאי *בחודשי� ינואר
 מאות� 33*ב.  מחנות כאלה61ממצאי הסקר מלמדי� שיש . ישי�מאוישי� השוכני� במחנות מאו

מדובר , לפי סקר זה. צמנט*ולוחות שבורי� של אזבסט" פיקל"לוחות : מחנות נמצאו מפגעי אזבסט
צמנט ששטח� הכולל *ובלוחות שבורי� של אזבסט, ר" מ1,000* ששטח� הכולל כ"פיקל"בלוחות 

וד המרכז שהוזכרו בסקר א� לא צוי� היק$ השטח של לא כולל מחנות במרחב פיק(ר " מ12,700*כ
ולפיכ� הוא , יצוי� כי הסקר לא התבצע ביחידות של זרוע האוויר וזרוע הי�). לוחות האזבסט בה�

 . אינו כולל נתוני� על לוחות האזבסט ביחידות אלה

ע דרגות בארב,  המחנות האמורי�61ל תכנית ליישו� בכל "על בסיס תוצאות הסקר האמור הכי� אט
צמנט שבור *ושל אזבסט" פיקל"יוסרו מפגעי� של לוחות ' ב*ו' נקבע כי בדרגות דחיפות א: טיפול

יוסר ' בדרגת דחיפות ג; במחנות לא מאוישי� ובמבני� לא מאוישי� השוכני� במחנות מאוישי�
ובדרגת ; ל"צמנט לא שבור במחנות לא מאוישי� בקרבת יישוב אזרחי או מחנה של צה*אזבסט

צמנט לא שבור במחנות לא מאוישי� המרוחקי� מיישוב אזרחי או מחנות *יוסר אזבסט' חיפות דד
 . צבאיי�

ל בדרגות דחיפות "ל כי הטיפול במפגעי אזבסט במחנות צה" סיכ� ראש המטה באט2009באפריל 
ל "במחנות צה" פיקל" בדומה לפרויקט הסרת לוחות 2009יושל� ויתוקצב עד סו$ שנת ' ב*ו' א

כגו� הפיקודי� המרחביי� והזרועות , ל"וכי את הפרויקט יתקצבו גורמי� שוני� בצה, 2007נת בש
העלות הכוללת לטיפול במפגעי� שסווגו בשתי דרגות הדחיפות הראשונות הוערכה בכארבעה (

,  לא בוצעו העבודות להסרה ולפינוי של האזבסט כאמור2009במעקב נמצא כי בשנת ). ח"מיליו� ש
מבדיקה שהתקיימה במינהל הגנת . ורמי� השוני� לא הקצו לכ� את התקציב הנדרשכיוו� שהג

 התברר כי באותו מועד טר� הוחל בביצוע התכנית להסרת מפגעי 2010ל באפריל "הסביבה באט
  .כיוו� שחלק מגורמי� אלה עדיי� לא העבירו למרכז הבינוי את התקציב הדרוש לכ�, האזבסט

 ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ¯·Î ÂÏ‚˙‰ ˙Â‡È¯·Ï ÌÈ�ÎÂÒÓÎ ÂÁÎÂ‰˘ ËÒ·Ê‡‰ ÈÚ‚ÙÓ˘
 È‡Ó·2008 ,·˜ÚÓ‰ ÛÂÒ „Ú˘ È¯‰ , ‰�˙È�˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘ÚÎÂ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘Î

Ì¯ÈÒ‰Ï ‰ÈÁ�‰‰ ,‰ˆ ÌÈÈÒ ‡Ï"Ì˙¯Ò‰ ˙‡ Ï . ‰¯ÓÂÁ· ˙‡Ê ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰Ï‡ ÌÈÚ‚ÙÓ ˙¯Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓÂ . 

, קר המדינה בתגובה על ממצאי המעקב כי העבודות להסרת מפגעי האזבסטל מסר למשרד מב"צה
וכי ; 2010 ומתוכננות להסתיי� בסו$ שנת 2010החלו ביוני ', וב' הכלולות בדרגות דחיפות א

ל כי בעקבות הקמת המינהל "כמו כ� מסר צה. 2011הטיפול ביתר מפגעי האזבסט יבוצע בשנת 
, ל"המקי$ את כלל המפגעי� הסביבתיי� בצה, לי"צה*וני� כללל נבנה מסד נת"להגנת הסביבה באט

 . לרבות מפגעי האזבסט

 *להל� " (דות�" בבסיס הטירוני� 2010בסיור שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה במרס  ) ב
ה� ראו מבנה לא מאויש מוק$ , 21במסגרת ביקורת אחרת שעשה משרד מבקר המדינה) 80מחנה 

 לא 80התברר כי מחנה . שחלק� שבורי�, במבנה הכולל לוחות אזבסטונמסר לה� שמדובר , בגדר
. וממילא מבנה זה שיש בו מפגע אזבסט לא נכלל בסקר, 2008נכלל בסקר האמור שהתבצע בשנת 

בעקבות פניית נציגת משרד מבקר המדינה למינהל להגנת הסביבה בעניי� זה עשה מפקח אזבסט של 

__________________ 

 . בדוח זה, "ל בקרקעות המדינה"השימוש של צה"בעניי% זה ראו את הפרק   21
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 ומצא כי שוכני� במחנה עוד שלושה מבני� לא 80ה  סקר במחנ2010מרחב הבינוי באפריל 
 .ג� מבני� אלה לא נכללו בסקר. צמנט תקי�*מאוישי� שגגותיה� עשויי� מאזבסט

 ÌÈ¯Á‡ ˙Â�ÁÓ· ÔÈ‡˘ ‡„ÂÂÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰ÈÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡˘ ËÒ·Ê‡ È·ÈÎ¯ ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌÈ�·Ó . 

 2007 ועד סו$ שנת 2003משנת : ח� בסמו� לכלא קציעותפינוי מפגעי אזבסט ממת ) 3
התקיימה התכתבות ענפה בי� המועצה האזורית רמת הנגב והמשרד להגנת הסביבה ובי� הגורמי� 

ל פינה סמו� לכלא "ל בנוגע לצור� בטיפול במפגע אזבסט שנותר במתח� שצה"הרלוונטיי� בצה
 הוציאה המועצה האזורית רמת הנגב צו ניקוי 2008בינואר . אול� היא לא הביאה לסילוקו, קציעות

; פנחס בוכריס, ט דאז"ל משהב"ובה� מנכ(ט "ל ובמשהב"נגד בעלי תפקידי� בכירי� בצה
לחוק ) 1)(1א('ב13לפי סעי$ , )אלו$ יואב גלנט, ואלו$ פיקוד הדרו� דאז; גבי אשכנזי, ל"הרמטכ

ג� בעקבות הוצאת צו . רמות הפסולתהמורה לה� לסלק את כל ע, 1984*ד"התשמ, שמירת הניקיו�
  .זה לא דאגו הנמעני� לסלק את ערמות הפסולת כנדרש

ליוע  המשפטי של מערכת , מר יהושע למברגר,  כתב המשנה לפרקליט המדינה2009במרס 
ובנזקי� הנגרמי� , 22כי בביקור שקיי� במקו� הוא נוכח בחומרת המפגעי�, בי� היתר, הביטחו�

יכולת לעשות שימוש *פגיעה באיכות הסביבה ואי, בריאותי לתושבי האזורובה� סיכו� , בגינ�
וכי כל עוד לא פונו המפגעי� , עוד כתב כי הוא מבקש לפעול בהקד� לניקוי המפגעי�. בשטח

, פינוי�*נשק$ סיכו� ממשי לגורמי� האחראי� למפגעי� ולמחדלי� שמקור� באי, כאמור בצווי�
 . עמוד לדי� פליליובכלל זה עלולי� אות� גורמי� ל

הוציא המשרד , נוכח העובדה שמפגע האזבסט לא הוסר מאזור קציעות ג� לאחר שנשלח מכתב זה
ת " למפקד פיקוד הדרו� דאז ולראש מחלקת תשתיות ופיתוח באג2009להגנת הסביבה בדצמבר 

 יפי�לפי סע; 1961*א"התשכ, ב לחוק למניעת מפגעי�11צווי� והודעה לסילוק המפגע לפי סעי$ 
*ד"התשמ, ב לחוק שמירת הניקיו�13ולפי סעי$ ; 1940, לפקודת בריאות הע�) ב)(1)(א(61* ו54

ובה� שלבי ביצוע� של פעולות מידיות , בצווי� ובהודעה מפורטי� השלבי� לפינוי המפגע. 1984
בי� השאר נקבע כי יש לגדר ולסגור את כל השטחי� שבה� הושלכה פסולת . למניעת סיכו� לציבור

 14יש להגיש לאישור המשרד להגנת הסביבה בתו� ; האזבסט ולהציב בסמו� לה� שלטי אזהרה
 ימי� לאחר 14בתו� ; ימי� תכנית לסקר אשר קבל� המוסמ� לטפל באזבסט פרי� נדרש לבצעו

; לאישור המשרד להגנת הסביבה אישור הסקר יש להכי� תכנית עבודה לפינוי המפגע ולהגישה
 . ה יש להגיש בקשה לאישור עבודת הפינויולאחר קבלת אישור ז

התברר כי מאז קבלת , מועד סיו� המעקב, 2010ל מאפריל "מנתוני המינהל להגנת הסביבה באט
הצו נעשתה בפיקוד הדרו� פעילות לסימו� ולשילוט של המתחמי� שבה� נמצאת פסולת אזבסט 

את האפשרות לטמו� את פיקוד הדרו� בדק בשיתו$ המשרד להגנת הסביבה , כמו כ�; מסוכנת
 . פסולת האזבסט במתח� עצמו

 כי השטח שבו 2010ל למשרד מבקר המדינה באוגוסט "בתגובה על ממצאי הביקורת מסר צה
כי פיקוד הדרו� הקצה את התקציב הדרוש להסרת המפגעי� , הושלכה הפסולת גודר ושולט כנדרש

 . 2011* ו2010וכי ה� יוסרו בשני� , במתח� קציעות

__________________ 

המשנה לפרקליט המדינה התייחס במכתבו ג� למפגע סביבתי אחר שמקורו בשפכי הביוב של בסיס   22
 . פעילצבאי 
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 „¯˘Ó‰ˆ ÏÚÙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó" Ú‚ÙÓ ˜ÂÏÈÒÏ Ï
 ˙�˘Ó ¯·Î ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ�˘ ˙ÂÚÈˆ˜ ¯ÂÊ‡· ËÒ·Ê‡‰2003 . ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ˆ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ·" ·‚�‰ ˙Ó¯ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ÈÂ˜È�‰ Âˆ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï Ï
 ¯‡Â�È· ¯·Î2008 ,‰ˆ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡Â"Ò‰Ï ÏÚÙ ‡Ï Ï Ò¯Ó ¯Á‡Ï Û‡ ‡˘Â�‰ ˙¯„2009 ,

 ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ·˙ÎÓ ‰�È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÏ ‰�˘Ó‰ ÁÏ˘ Â·˘ „ÚÂÓ‰
È‡ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Â·Â-‰Ê Âˆ ÌÂÈ˜ .‰ˆ ÏÚ" ÚÂ�ÓÏ È„Î ¯ÂÓÁ‰ Ú‚ÙÓ‰ ˜ÂÏÈÒÏ ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ Ï

¯ÂÊ‡‰ È·˘Â˙Ï È˙Â‡È¯· ÔÂÎÈÒ . 

מעקב התברר כי זרוע הי� וזרוע האוויר ב: הטיפול בלוחות אזבסט בזרוע הי� ובזרוע האוויר  )4
אחזקה ולוגיסטיקה במספ� , לפי נתוני מחלקת תכנו�. במפגעי האזבסט, כל אחת בתחומה, מטפלות

, כמו כ�". פיקל"במבני� שנמצאי� בבסיסי� אי� לוחות , 2009ציוד של מפקדת זרוע הי� מדצמבר 
ח בטיפול במבני� " מיליו� ש2.6* כ2009*2007על פי אות� נתוני� השקיעה זרוע הי� בשני� 

. צמנט*צמנט שבור וצביעת שאר הלוחות מסוג אזבסט*שכלל פירוק אזבסט, שמכילי� רכיבי אזבסט
, ר" מ88,000*צמנט בשטח כולל של כ* יהיו בזרוע הי� לוחות אזבסט2010בסו$ שנת , לפי התכנו�

 .23שכול� צבועי�

 , ע� זאת. "פיקל"אי� במבני� שבבסיסי� לוחות , לפי נתוני מחלקת תכנו� וארגו� בזרוע האוויר

* בסיסי� ומחנות נמצאי� מאות רבות של מבני� שקירותיה� וגגותיה� מכילי� רכיבי מאזבסט40*ב
צמנט *ח בהחלפת אזבסט" מיליו� ש3*משקיעה זרוע האוויר כל שנה כ, לפי נתוני� אלה. צמנט

צמנט *ר של אזבסט" מ32,000*רקו כ פו2009* ו2008ובשני� , צמנט*שבור או בצביעת אזבסט
 . שהיה צור� להחליפו

 

 ט לטיפול בלוחות אזבסט"היערכות משהב . 2

ט המעורבי� בטיפול "בביקורת הקודמת בנושא האזבסט נמצא כי פעילות הגורמי� במשהב
ט לוודא שביחידותיו אי� "משרד מבקר המדינה העיר כי על משהב. באזבסט הייתה חלקית ולקויה

 .כדי לא לסכ� את בריאות� של השוהי� במבני� אלה, ה המכיל רכיבי אזבסט פרי�שו� מבנ

 התברר כי �2009 מיולי "מנתוני החטיבה לסיוע לוגיסטי באמו: במעקב נמצא כי הליקוי תוק�
חלק . ופעל בעניינו של כל מבנה כזה, ט ביצע סקר למיפוי מבני� המכילי� רכיבי אזבסט"משהב

ובמבני� אחרי� טופלו לוחות האזבסט על פי הוראות , י אזבסט נהרסומהמבני� המכילי� רכיב
,  מבני� שהכילו רכיבי אזבסט13באזור הקריה בתל אביב נהרסו , למשל. המשרד להגנת הסביבה

ובחלק� הוחלפו ,  חלק� היו במצב סביר*ותשעה מבני� אחרי� שהכילו רכיבי� אלה לא נהרסו 
 . רכיבי אזבסט

 

 ב" אזבסט במחנות של כוחות מגהטיפול בלוחות . 3

לסיוע , לטיפול בהפרות סדר, תכליתי ללחימה בטרור*ב ככוח רב"המשטרה מפעילה את מג
 מכוחות 40%*כ. בלחימה בפשיעה במגזר העירוני ובמגזר הכפרי וככוח עתודה להתערבות מהירה

שולבי� בסדר כוחות אלה מ. ל ועוסקי� בעיקר בפעולות ביטחו� שוט$"ב פועלי� בפיקוד צה"מג
 .  ופועלי� על פי פקודת�* מרכז ודרו� *ל "הכוחות של שני פיקודי� מרחביי� בצה

 

__________________ 

 . מצמצ� במידה ניכרת שחרור של סיבי אזבסט לאוויר, אשר מכיל דבק, הצבע  23
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ג . א מ ת  ו ח ו ה"כ צ ד  ו ק י פ ב  ל "ב 

שטח� הכולל של לוחות האזבסט במבני� שבמחנות שבה� , 2010ב מינואר "לפי נתוני מטה מג
 מה� נמצאי� במבני� ר" מ5,700*כ; ר" מ9,000*ל הוא כ"ב תחת פיקוד צה"שוכנות יחידות מג

ולא נית� , נמצא כי בנתוני� אלה אי� הבחנה בי� סוגי האזבסט. ב"המשמשי� למגורי� של שוטרי מג
 .ב"ללמוד מה� ג� מהו מצב� של לוחות האזבסט וא� נשקפת בגינ� סכנה לבריאות שוטרי מג

  המדינהב דאז מסר לנציגי משרד מבקר"ממלא מקומו של ראש אג$ תמיכה לוגיסטית במטה מג
הטיפול באזבסט במחנות של , ל"ב הפועלי� בפיקוד צה" כי כיוו� שמדובר בכוחות מג2010בינואר 

 . ל"כוחות אלה מוטל על צה

ל לא מיפה מבני� "ל נמצא כי צה" במינהל הגנת הסביבה באט2010בבדיקה שנעשתה בפברואר 
 נכללי� בתכנית שקבע וממילא ה� אינ�, אלה לבירור סוג האזבסט ומצב� של לוחות האזבסט

במינהל הגנת . 2008 לטיפול במפגעי אזבסט בעקבות הסקר שבוצע בשנת 2009ל ביולי "אט
ב הפועלות בפיקוד "ל הוסבר לנציגת משרד מבקר המדינה כי מבני� של יחידות מג"הסביבה באט

, וכי הטיפול בה� מתבצע על פי כלל הנהלי�, 2008ל בסו$ שנת "ל הועברו לאחריות צה"צה
, כאשר היחידות השונות מגלות שברי אזבסט: ההוראות והפקודות הנוגעי� לטיפול בשבר באזבסט

 . ויחידות הבינוי עצמ� מטפלות בכ�, ל בבקשה לטפל בנושא"ה� פונות ליחידות הבינוי של צה

 Ï˘ ÌÈ�˜˙Ó· ËÒ·Ê‡ ÈÚ‚ÙÓ· ÏÂÙÈË‰ Â·˘ ·ˆÓ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚Ó ˙Â„ÈÁÈ"„Â˜ÈÙ· ·‰ˆ "¯·˘ ÏÂÙÈË ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘ÚÈÈ Ï ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î . ˙�‚‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ

Ë‡· ‰·È·Ò‰"‚Ó ‰ËÓ ÌÚ ÛÂ˙È˘· Ï" ‡˘Â�· ·ˆÓ  ˙�ÂÓ˙ ÏÂÏÎÈ ¯˘‡ ¯˜Ò Ì„˜‰· Úˆ·Ï ·
‚Ó ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ˙Â�ÁÓ· ËÒ·Ê‡‰ ˙ÂÁÂÏ"‰ˆ „Â˜ÈÙ· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ·"Ï , ¯˜Ò‰ È‡ˆÓÓ ÈÙÏÂ

ËÒ·Ê‡ È·ÈÒÏ ‰ÙÈ˘Á ÔÈ‚· Û˜˘�‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÚÈ�ÓÏ ÂÏÚÙÈ. 

 

ג  .ב מ ת  ו ח ו ה "כ ר ט ש מ ה ד  ו ק י פ ב  ב 

ב "שטח� הכולל של לוחות האזבסט המותקני� במבני� של יחידות מג, על פי הנתוני� האמורי�
ע� . ג� בנתוני� אלה אי� הבחנה בי� סוגי האזבסט. ר" מ3,500*הפועלות בפיקוד המשטרה הוא כ

יגי משרד מבקר ב דאז מסר לנצ"ממלא מקומו של ראש אג$ תמיכה לוגיסטית במטה מג, זאת
ונקבע כי יש להסיר� , ר מאות� מבני� ה� במצב של התפוררות" מ2,400* כי כ2010המדינה בינואר 

 עדיי� 2010נמצא כי בינואר . ח" ש500,000וא$ אושר לכ� תקציב בס� , 2009כבר בשנת העבודה 
ע פרויקטי� כיוו� שהמשטרה קבעה סדר עדיפויות חדש בנושא ביצו, לא הוסרו לוחות אזבסט אלה

 . עקב קיצו  תקציבי

‚Ó È¯ËÂ˘Ï Û˜˘�‰ È˙Â‡È¯·‰ ÔÂÎÈÒ‰ ÁÎÂ�Ï"· , ÏÎ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· ËÂ˜�Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
‚Ó ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ˙Â�ÁÓ·˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ËÒ·Ê‡‰ ˙ÂÁÂÏ· ÏÂÙÈËÏ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰" ÌÈÏÚÂÙ‰ ·

‰„Â˜ÈÙ· . 

 את 2010ת במטה הארצי אישר בפברואר "המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה כי ראש אג
 . ח" מיליו� ש1.5החלפת כלל גגות האזבסט שבמבני המשטרה והקצה לכ� 
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ל הוא למעשה הגור� היחיד "בביקורת הקודמת בנושא האזבסט הדגיש משרד מבקר המדינה כי צה
  ההול� לפני המחנה ובכ� הוא משמש כחלו, במדינה המתמודד באופ� כולל ע� בעיית האזבסט

כמשרד האחראי לתחו� המפגעי� , וכי על המשרד להגנת הסביבה; בנוגע לסילוק מפגע זה מבסיסיו
להפיק את הלקחי� המתאימי� בנוגע למדיניות ולדרכי הטיפול שצריכי� לנקוט משרדי , הסביבתיי�

י� שה� הממשלה והרשויות המקומיות אשר במוסדותיה� שוהה אוכלוסייה הזקוקה לשירות
במעקב בדק משרד מבקר המדינה את הפעילות של המשרד . כדי שלא לסכ� את בריאות�, נותני�

להגנת הסביבה ומשרד החינו� למניעת הסיכוני� הנשקפי� לשוהי� במוסדות מערכת החינו� 
 .המכילי� רכיבי אזבסט

סו� דוח שהתקבלה בעקבות פר, 2007בהחלטת ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה מדצמבר 
נקבע כי משרד החינו� יכי� סקר מפורט של מבני אזבסט במערכת , 24מבקר המדינה מאותה שנה

תכנית להסרת , בשיתו$ הבעלי� של מבני החינו�, על סמ� סקר זה יקבע משרד החינו�. החינו�
שלומית ' גב, ל משרד החינו� דאז" הגישה מנכ2008באוגוסט . לוחות האזבסט ולוח זמני� לביצועה

בי� , ממצאי הסקר מלמדי�. ר ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה את תוצאות הסקר"ליו, עמיחי
שבגגותיה� מותקני� ,  תלמידי�112,000*שבה� לומדי� כ,  מוסדות חינו�470*כי נמצאו כ, השאר

וכי שטח� הכולל של לוחות האזבסט בגגותיה� של אות�  מבני� מסתכ� ; צמנט*לוחות אזבסט
עוד מלמדי� ממצאי הסקר כי העלות הכוללת המשוערת של החלפת גגות . ר" מ248,000*בכ

 . ח" מיליו� ש124*האזבסט מסתכמת בכ

משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה למימו� ,  החל פרויקט משות$ של משרד החינו�2009בשנת 
. ומיותבאמצעות הרשויות המק, צמנט מבתי ספר ולהתקנת גגות חלופיי�*הסרת הגגות מאזבסט

והאג$ לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה מלווה את ביצועו , משרד החינו� מרכז את הפרויקט
לפי הסברי ראש אג$ . מאשר את התכניות לביצוע העבודות ומפקח על ביצוע�, מהבחינה המקצועית

צמנט התקבלה *ההחלטה להחלי$ את כל לוחות האזבסט, אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה
שכ� במסגרת פעילות� של , קרו� הזהירות המונעת ונועדה להפחית סכנה פוטנציאליתבהתבסס על ע

למשל בעקבות , תלמידי� במערכת החינו� גדל הסיכו� לפגיעה מוגברת בלוחות אזבסט אלה
 . ופגיעה כזאת עלולה לגרו� למפגעי אזבסט, משחקי כדור

 48.6להקצאת סכו� כולל של  רשויות מקומיות התחייבות 67* נת� משרד החינו� ל2009בשנת 
, לפי נתוני משרד החינו�.  מוסדות חינו�273*צמנט מ*ר של אזבסט" מ161,000ח להסרת "מיליו� ש

; ) מהתקציב הכולל68.2%הוקצו לכ� ( מוסדות חינו� 180* הוחלפו לוחות אזבסט ב2010בנובמבר 
 19.6%כ� הוקצו ל( מוסדות חינו� אחרי� מתבצעות עבודות להחלפת לוחות האזבסט 43*ב

 מוסדות החינו� נמצאת העבודה בתהליכי� שוני� של תכנו� ובדיקות 50וביתר ; )מהתקציב הכולל
 ).  מהתקציב הכולל12.2%ולכ� יוקצו (נוספות 

 

 

__________________ 
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 סיכו� והמלצות

 ÌÈ�˘· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ·˜ÚÓ‰ È‡ˆÓÓ2007-2010‰ˆ· ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ‰¯·‚ " ÏÚ ‰�‚‰‰ ‡˘Â�Ï Ï
‰·È·Ò‰ ,„˜˙‰ ‰ÏÁ ˙‡Ê ˙ÂÎÊ·Â ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ¯¯˘˘ ·ˆÓ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈ„Á‡ ÌÈ‡˘Â�· ˙ÂÓ
˙Ó„Â˜‰ .˙‡Ê ÌÚ , ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ‰ÓÎ ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ÔÎÂ Â�˜Â˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙Ó„Â˜‰ ,‰ˆ ÔÈ· ¯˘˜‰ ÌÂÁ˙· ¯˜ÈÚ·" ÔÈ·Â Ï
‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ,È˜‰ ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ˙¯Ò‰· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ÌÂÁ˙·Â ÌÈÓÈ

ËÒ·Ê‡· ÏÂÙÈË‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ˆ Ï˘ ‰·¯‰ Â˙ÂÚ„ÂÓ· È„ ÔÈ‡" ‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰�‚‰‰ ‡˘Â�Ï Ï
‰Ê ÌÂÁ˙· Úˆ·Ó ‡Â‰˘ ˙ÂÏÈÚÙÏÂ ,‰ˆ ÏÚÂ"·‰˘ÓÂ Ï" ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�Ï Ë

ÔÏ‰Ï ÌÈË¯ÂÙÓ‰ : 

‡ . ‰ˆ ÏÚ"Ï ,·‰˘Ó"ÂÂË· „ÒÓÏ È„Î ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â Ë ¯ˆ˜‰ Á
‰ˆÓ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ‡˘Â� ˙‡"‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘ÓÏ Ï ,Ú„ÈÓ‰ Û˜È‰ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ ÍÂ˙ ,

Â˙¯·Ú‰ È„ÚÂÓÂ ÂÈ�Î˙ .‰ˆ ÏÚ" ‰·È·Ò‰ È�È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ˘·È‚˘ Ï‰Â�‰ ˙‡ Ì„˜‰· Ì˘ÈÈÏ Ï
‰ˆ ˙Â�ÁÓ·"‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÈÁ˜ÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï , ˙�‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î

‡˘Â�· È·ÈË˜Ù‡ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ‰·È·Ò‰. 

·.  Ì‰· ÏÙËÏ ˘È˘ ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈÚ‚ÙÓ‰ Ï˘ ·Á¯‰ ÌÙ˜È‰ ÁÎÂ� , ÈÏÏÎ‰ ‰ËÓ‰˘ ÈÂ‡¯
¯˙ Ú·˜È" ˜¯Ù ÍÂ˙· ‰Ï‡ ÌÈÚ‚ÙÓ· ÏÙËÏ ¯˘Ù‡˙˘ ‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˘
¯È·Ò ÔÓÊ .¯˙ ˙ÂÚÂ¯Ê‰Â ÌÈÈ·Á¯Ó‰ ÌÈ„Â˜ÈÙ‰ ˙Â„˜ÙÓ Â�ÈÎÈ ÂÊ ˙È�Î˙ ÒÈÒ· ÏÚ" ˙·ˆ˜Â˙Ó ˘
Ì‰Ï˘Ó. 

‚ . ‰ˆ ÏÚ"˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ Ï ˙�˘· ¯·Î ÂÏ‚˙‰˘ ËÒ·Ê‡‰ ÈÚ‚ÙÓ ˙¯Ò‰Ï 2008 ˙Â�ÁÓ· 
 ˙�˘Ó ¯·Î ˙ÂÚÈˆ˜ ÌÁ˙Ó· ‰¯‡˘�˘ ËÒ·Ê‡‰ ˙ÏÂÒÙ ÈÂ�ÈÙÏ ÔÎÂ ÌÈ˘ÈÂ‡Ó È˙Ï· ÌÈ�·Ó·Â

2003 .‰ˆ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÏÂÒÙ ˙‡ ‰�ÈÙ ‡Ï Ï
È˙Â‡È¯· ÔÂÎÈÒ ÌÂ˘Ó ‰· ‰È‰˘ ËÒ·Ê‡‰ ,Ù ˙Â�ÙÏ ‰¯ÂÓ‰ ÈÂ˜È�‰ Âˆ ÈÙÏ ‡Ï˘ ¯˘‡ ÂÊ ˙ÏÂÒ

 ¯‡Â�È· ¯·Î ·‚�‰ ˙Ó¯ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰‡ÈˆÂ‰2008 ; ÈÂ�È˘ ÏÁ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÎÂ
 Ò¯Ó ¯Á‡Ï ‰Ê ÔÈÈ�Ú·2009 , ıÚÂÈÏ ÁÂÂÈ„ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰

È‡ ÏÚ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰-Âˆ‰ ÌÂÈ˜ .‰ˆ ÏÚ" Ú‚ÙÓ‰ ˜ÂÏÈÒÏ ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ Ï
ÔÂÎÈÒ ÚÂ�ÓÏ È„Î ¯ÂÓÁ‰¯ÂÊ‡‰ È·˘Â˙Ï È˙Â‡È¯·  . 

·‰˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È�˘· ÏÙÈË ‡Ï ‡Â‰ ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ ˙Ú·˘ ÏÚ Ë
˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ�˘ Û˜È‰‰ È·Á¯ ÌÈÓÂ‰ÈÊ‰ ; ˙ÈÚ˜¯˜· ˙˘ÂÓÁ˙ Ï˘ Ú‚ÙÓÏ ¯˘‡

·È·‡ Ï˙ ÈÙÂÁ ÏÂÓ ÌÈ‰ ,·‰˘Ó˘ ÈÂ‡¯" ˙Î¯ÚÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ ·Â˘ ÔÁ·È Ë
 È�ÂÈÓ ÔÂÁËÈ·‰2007ÈÙÏÂ ·‰˘Ó ‰"ÈÓÈ‰ ¯˜Ò‰ Ï˘ ÂÚÂˆÈ· „È˜Ù˙ ˙‡ ÂÈÏÚ Ï·˜È Ë , ¯ÈÎÈ

¯˜Ò‰ ÚÂˆÈ·Ï ˘¯„�‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÍÎÏ ‰ˆ˜ÈÂ ‰·¯‰ Â˙Â·È˘Á· . ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
Ò„ ˙ÙÈÏ„ ·˜Ú ¯ˆÂ�˘ ÌÂ‰ÈÊ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙Ú‰ ‰ÚÈ‚‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰" Ï)È�ÂÏÈÒ ˜Ï„ (

ÛÂÁ‰ ¯ÙÈÂÂ˜‡· . 

ÁÂÏ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ·˜ÚÓ‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�‚Ó ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ˙Â�ÁÓ· ËÒ·Ê‡ ˙Â"· , ‰ËÓ ÏÚ
‚Ó"‰ˆÂ ·" ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ˙Â�ÁÓ· ËÒ·Ê‡‰ ˙ÂÁÂÏ Ï˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ÏÂÏÎÈ ¯˘‡ ¯˜Ò ÔÈÎ‰Ï Ï
‚Ó"‰ˆ „Â˜ÈÙ· ÌÈÏÚÂÙ‰ ·" ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙Â˘Â¯„ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÏÈ‡ ÂÚ·˜È ÂÈ‡ˆÓÓ ÈÙÏÂ Ï

 È·ÈÒÏ ‰ÙÈ˘Á· ÍÂ¯Î‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÚÈ�ÓÏ ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯ „ˆÈÎÂ ËÒ·Ê‡ È·ÈÒÏ ‰ÙÈ˘ÁÏËÒ·Ê‡ .
ÔÎ ÂÓÎ ,‚Ó ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ˙Â�ÁÓ· ËÒ·Ê‡ ˙ÂÁÂÏ· ÏÂÙÈËÏ ˘¯„�Î ÏÚÙ˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯" ·

‚Ó È¯ËÂ˘Ï ÔÂÎÈÒ Û˜˘� Ì�È‚· ¯˘‡ ‰„Â˜ÈÙ· ÌÈÏÚÂÙ‰"· . 



 

 


