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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
, בלשכה המשפטית, באשכול אכיפה, באג  פסולת מוצקה שבאשכול תשתיות

בדיקות . בחשבות ובמחוז המרכז של המשרד נבדק הטיפול בפסולת הבניי 
במשרד הבינוי , במשרד הביטחו , במשרד האוצר, השלמה נעשו במשרד הפני 

  צ "במינהל מקרקעי ישראל ובמע, תבמשרד התשתיות הלאומיו, והשיכו 
 . מ"החברה הלאומית לדרכי  בישראל בע

כמו כ  נבדקו באג  פסולת מוצקה שבאשכול תשתיות פעולות המשרד לאיסו  
 . מכלי משקה ריקי 

בלשכה המשפטית ובחשבות המשרד נבדקו פעולות אכיפה , באשכול אכיפה
שלמה נעשו באג  החשב בדיקות ה. בתחומי הגנת הסביבה והאפקטיביות שלה 

 .הכללי במשרד האוצר
בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה במשרדי ממשלה על כוננות עובדי  

הבסיס    )א(   :בעיקר נבדקו אלה. בשירות המדינה נכלל המשרד להגנת הסביבה
הנורמטיבי שעליו נשעני  משרדי הממשלה בבוא  לקבוע את הצור" בכוננות 

, רישומיה , הוראות והכללי  בעניי  תכנו  כוננויותקיו  ה  )ב(   ;ולקיימה
 ).73' ראו עמ(בקרה ופיקוח על קיומ  והתשלו  לעובדי  בגינ  , דיווחי  עליה 
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 הטיפול בפסולת בניי 
 תקציר

 מיליו  טו 7.5 כמות פסולת הבניי  ועודפי העפר הנוצרת בישראל בשנה נאמדת בכ
1

 ,
חציתה עודפי עפרכמחציתה פסולת בניי  והריסות וכמ

2
רוב פסולת הבניי  ועודפי . 

העפר הנוצרי  בישראל מושל  באתרי  לא מוסדרי  או בצדי דרכי  ובשטחי  
 .ורק מיעוטה מגיע לאתרי הפסולת המוסדרי , פתוחי 

ובכלל זה , המשרד להגנת הסביבה אחראי לפיתוח תוכניות להגנה על הסביבה
לרבות קידו  תכנו  ופיתוח אתרי  להטמנה , להסדרת הטיפול בבעיית פסולת הבניי 

פעולות אכיפה לניקוי שטחי  , פיתוח שימושי  לפסולת בניי , ומיחזור פסולת בניי 
  .מפסולת בניי  ואכיפה נגד משליכיה

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של משרדי 2007אוקטובר  בחודשי  מרס

ובייחוד , בפסולת הבניי )  המשרד להל  (יבה הממשלה ובראש  המשרד להגנת הסב
את פעילות  ליישו  החלטת הממשלה
3

הבדיקה נעשתה במשרד הראשי של . 
, בלשכה המשפטית, באשכול אכיפה, ) האג$ להל  ( באג$ פסולת מוצקה  המשרד 

, משרד הפני : ובמשרדי ממשלה ובגופי  האלה, בחשבות ובמחוז המרכז של המשרד
ומשרד )  משרד השיכו  להל  (משרד הבינוי והשיכו  , רד הביטחו מש, משרד האוצר

  להל  (מינהל מקרקעי ישראל , ) משרד התשתיות להל  (התשתיות הלאומיות 
בירורי השלמה ). ד" חל להל  " (מ" החברה הלאומית לדרכי  בע צ "מע" ו) י"ממ

נערכו בכמה רשויות מקומיות
4
.  

__________________ 
 www.sviva.gov.ilאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה   , 26.6.07 עדכו  מ, פסולת בניי  1
 . מליו  טו 5.7 לש  השוואה כמות הפסולת הביתית הנוצרת בישראל בשנה נאמדת בכ 2
 ".הסדרת הטיפול בפסולת בניי "בעניי  , 9.02.03מיו  , 2927' החלטה מס  3
, א58בדוח שנתי : התייחס בעבר במספר דוחות לסוגיית הטיפול בפסולת בניי משרד מבקר המדינה  4

נבדק הפיקוח והטיפול של , 285' עמ, "אתרי אשפה בנחלות שביישובי  חקלאיי  במרכז האר'"בפרק 
וביניה  אתרי פסולת בתחומי מועצות אזוריות , גורמי אכיפה שוני  בהפעלת  של אתרי אשפה

, 2005, רעות שפורס  בדוח על הרשויות המקומיות מכבי   על עיריית מודיעי בדוח ביקורת;  מסוימות
נבדקו הליכי הטיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר , 459' עמ, "טיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר"בפרק 

בדוח הביקורת על עיריית ירושלי  שפורס  בדוח על הרשויות המקומיות ; מאז הקמת העיר מודיעי 
טיפול העירייה בפסולת , בי  היתר,  נבדק277' עמ, "סילוק פסולת והטמנתה, ניקיו  העיר"ק בפר, 2003

 .בניי  ועודפי עפר
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 עיקרי הממצאי 

 ללתתכנו  מדיניות כו
רוב פסולת הבניי  ועודפי העפר הנוצרי  בישראל מושל  באתרי  לא מוסדרי  או 

רק מיעוטה מגיע לאתרי הפסולת המוסדרי  ורק . בצדי דרכי  ובשטחי  פתוחי 
להשלכת פסולת בניי  באופ  לא מוסדר השפעות . אחוזי  בודדי  מגיעי  למיחזור

שאבי  טבעיי  בשל חציבה נוספת דלדול מ, פגיעה בשטחי  פתוחי : שליליות רבות
נזק כלכלי עקב ירידת הער  של קרקע , במקו  שימוש בפסולת בניי  ממוחזרת

זיהו  אויר ומפגעי , זיהו  מי התהו  והקרקע, שקיעה וגלישה של קרקע, מזוהמת
מכלול . יצירת מוקדי משיכה למזיקי  ועוד, ריח בעיקר כתוצאה משריפת פסולת

ול בבעיית פסולת הבניי  דורש גיבוש מדיניות וטיפול מערכתי הנזקי  והחלופות לטיפ
ובקביעת מנגנוני תמחור ותמריצי  שיהפכו את פתרונות , באכיפה, ועקבי בחקיקה

 .מיחזור הפסולת לכדאיי  ג  מהבחינה הכלכלית
 מדינות רבות במערב אירופה בחנו חלופות של טיפול בפסולת בניי  במונחי  של עלות

גיבשו מדיניות ואימצו כלי  ,  למסקנה שפתרו  המיחזור הוא עדי הגיעו, תועלת
 .המחייבי  והמעודדי  מיחזור פסולת בניי 

טר  קבעו מדיניות כוללת הלוקחת בחשבו  את הנזק הכספי , המשרד ומשרד האוצר
ומנגד , המצטבר הגדול הנגר  למשק המדינה במש  שני  כתוצאה מהשלכת פסולת

ולא גזרו ממנה ,  הטמנה או מיחזור תרונות שוני  לבעיה את התועלות שבאימו  פ
בחינת עלויות המיחזור בהשוואה לעלויות . אכיפה ותמריצי , תכנית הכוללת הסדרה

מכא  שאי  לקבלני  תמרי  למחזר ; ההטמנה אינה מצביעה על מת  עדיפות למיחזור
 ציבורי אי  בעבודות פיתוח במימו , כמו כ . את פסולת הבניי  על פני הטמנתה

 .הקבלני  מחויבי  לבצע מיחזור
 מהכמות 14%  עמד על כ2006 בשנת  בנסיבות אלו שיעור המיחזור באר  נמו  

 אחוזי  במדינות 90  ל35השנתית של פסולת בניי  לעומת שיעור מיחזור שנע בי  
  .מערב אירופה

 החלטת הממשלה להסדיר את הטיפול בפסולת בניי 
על השר להגנת " הממשלה תכנית שיז  המשרד והטילה  אישרה2003בפברואר 

ולא יאוחר ,  שני 3הסביבה להסדיר את הטיפול בפסולת בניי  ברחבי ישראל בתו  
הנחיית הרשויות : החלטת הממשלה כללה כמה מרכיבי ". 2005מסו  שנת 

פיתוח שימושי  לחומר ממוחזר ; המקומיות בנושא הסדרת אתרי הטמנה ומיחזור
הממשלה הקציבה . הגברת האכיפה והענישה; ניקוי שטחי ; ובתעשייהבתשתיות 

 .ח" מליו  ש54לביצוע התוכנית 
משרד מבקר המדינה בדק את אופ  ביצוע החלטת הממשלה והעלה כי מרכיבי  

 :כפי שיפורט להל , מהותיי  שלה לא בוצעו או החלו להתבצע באיחור
ת  ט ל ח ה ו   ש י הי ל ש מ מ  2005בפברואר , להשנתיי  לאחר החלטת הממש :ה

פנה המשרד למשרד הפני  על מנת שינחה את הרשויות המקומיות לגבי הקמה 
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 החל לתא  ע  משרד הבינוי 2005באמצע ; והפעלה של תחנות מעבר לפסולת בניי 
והשיכו  חיוב קבלני  לפנות פסולת לאתרי  מוסדרי 
5

;  וטיפול בפסולת בניי 
אישר המשרד תמיכות לרשויות ) יו  התכניתסמו  למועד המתוכנ  לס (2005בנובמבר 

 .המקומיות וליזמי  פרטיי  בקידו  פרויקטי  לטיפול בפסולת בניי 
ר ש ו א ש ב  י צ ק ת ה ל  ו צ י המשרד ניצל מדי שנה שיעור קט  מתו  התקציבי  : נ

 ניצל המשרד , 2007אוקטובר , ובמצטבר עד מועד סיו  הביקורת, שהועמדו לרשותו
השיעור ). 36% כ(ח שהועמד לרשותו " מליו  ש54מתו  ח בלבד " מליו  ש19.4 כ

הנמו  של הניצול על פני השני  מעמיד בספק את יכולת המשרד להתמודד ע  
 .המשימות והאתגרי  הניצבי  לפניו בתחו  פסולת הבניי 

י   י נ ב ת  ל ו ס פ ת  נ מ ט ה ל י   ש ד ח י   ר ת א ו   נ כ רת ו ז ח י מ אחת  :ו
עדר היצע מספיק של אתרי  לפינוי הבעיות הנוגעות בטיפול בפסולת בניי  היא הי

שבו נעשות רוב עבודות , ובעיקר במרכז האר , פסולת ולטיפול בה בפריסה ארצית
 .הפיתוח והבינוי

 לא פעלו בצורה  י והמשרד להגנת הסביבה " ממ משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר 
מספקת כדי להביא לאישור ולהקצאת אתרי  נוספי  להטמנה ומיחזור של פסולת 

להפעלה ולשיווק של אתרי  , להקמה, י אחראית למת  הרשאות לתכנו "ממ. ניי ב
באוגוסט . וכ  להקצאת קרקעות לתחנות מעבר לטיפול בפסולת בניי , להטמנת פסולת

י במחסור באתרי הטמנת פסולת בניי  ובצור  לשווק קרקע " דנה הנהלת ממ2002
צות אתרי  נוספי  להטמנה י להק" פנה המשרד לממ2005ביולי . לאתרי  נוספי 

. י והמשרד לדו  בשיווק אתרי " החלו ממ2006ובספטמבר , ומיחזור פסולת בניי 
י לפתיחתו "בארבע השני  שחלפו מאז החלטת הממשלה הביאו פעולות ממ, בפועל

 .של אתר אחד בלבד בצפו  האר 
ת ו י מ ו ק מ ה ת  ו י ו ש ר ב י   י נ ב ת  ל ו ס פ ב ל  ו פ י ט ה ת  ר ד ס  על פי : ה

יה על משרד הפני  והמשרד להנחות את הרשויות המקומיות החלטת הממשלה ה
, להכי  תכניות מקצועיות להסדרת הטיפול בפסולת הבניי  הנוצרת או המצויה בשטח 

בתיאו  ע  השר , נוס  על כ  היה על שר הפני . ולהקי  תחנות מעבר לפסולת בניי 
והיה , פסולת בניי להכי  הצעה של חוק עזר לדוגמה בנושא הטיפול ב, להגנת הסביבה

ל משרד הפני  להוציא חוזר המפרט את תוכ  החלטת הממשלה ככל שהיא "על מנכ
 .נוגעת לרשויות המקומיות

טר  הנחה משרד הפני  את הרשויות , 2007אוקטובר , במועד סיו  הביקורת, אול 
הוא ; המקומיות בעניי  הכנת תכניות לטיפול בפסולת בניי  ולהקמה של תחנות מעבר

א  שהמשרד הכי  ביוזמתו טיוטת חוק , ר  הפי  לרשויות חוק עזר לדוגמהט
 .2005והעבירה אליו כמה פעמי  מאז פברואר 

ה ל ש מ מ ה י  ד ר ש מ י  ד י ב י   י נ ב ת  ל ו ס פ ב ש  ו מ י ש ה ת  ר ד ס בשני  : ה
במסגרת  . אות  יוזמת המדינה, האחרונות גדל מאוד היק  עבודות התשתית והפיתוח

. בעיקר בעבודות סלילה ומילוי, בניי  ממוחזרי נית  לעשות שימוש רב בחומרי 
לכ  ראוי . עבודות אלה ג  אמורות להניב כמויות גדולות של פסולת בניי  ועודפי עפר

 .בעיקר בעבודות סלילה ומילוי, היה שייקבעו כללי  לשימוש בחומרי בניי  ממוחזרי 
__________________ 

 אתר שהרשות המקומית הכריזה עליו בהתא  לחוק שמירת הניקיו  כאתר לסילוק  " אתר מוסדר" 5
 .מפעיל האתר קיבל רישיו  עסק והאתר הוכר על ידי המשרד, פסולת בניי 



 ב58דוח שנתי  592
בסיס ד מפרסמי  מפרטי  לעבודות סלילה המשמשי  "משרד הביטחו  וחל .1

להגשת הצעות למכרזי  שמפרסמי  משרדי הממשלה וגופי  ציבוריי  רבי  
יותר מארבע , 2007רק בספטמבר . המובילי  פרויקטי  בתחו  הבינוי והתשתיות

פרס  משרד הביטחו  , ובעת ביצוע הביקורת, וחצי שני  לאחר החלטת הממשלה
ולת בניי  בעת ביצוע באופ  רשמי תיקו  למפרטי  המאפשר שימוש בחומר גרוס מפס

אוגוסט , ד נמצא שרק במהל  הביקורת"באשר לחל. עבודות סלילה ובעבודות אחרות
ד לצר  מפרט המאפשר שימוש בפסולת בניי  ממוחזרת בעבודות "החלה חל, 2007

 .סלילה כמסמ  מחייב במכרזי 
משרד השיכו  מממ  פרויקטי  של בינוי וסלילה ומפרס  לש  כ  מכרזי   .2

 לא דנה הנהלת משרד השיכו  2007מאי  2003נמצא כי בתקופה פברואר . רבי 
רק בספטמבר . וממילא לא קיבלה החלטות מעשיות למימושה, בהחלטת הממשלה

ובה הודעה על ,  תיק  המשרד את התוספת למפרט המיוחד למכרזי התשתית2007
  .האפשרות לעשות שימוש בחומרי בנייה ממוחזרי  מפסולת בנייה

   והמלצותסיכו
טר  הוסדר הטיפול בפסולת בניי  בהתא  , 2007אוקטובר , במועד סיו  הביקורת

, בכמה תחומי  ובה  הוספת אתרי מיחזור והטמנה מוסדרי : להחלטת הממשלה
, הגדלת השימוש בפסולת בניי  ממוחזרת, הגדלת היק  המיחזור של פסולת בניי 

כי פסולת בניי  בשטחי  פתוחי  אכיפה על משלי, שיפור הניקיו  ברשות הרבי 
ובתחומי  רבי  א  טר  הוחל ,  נעשו רק הצעדי  הראשוני  ובאתרי  לא מוסדרי  

 .בשל כ  הנזקי  לסביבה הולכי  ומחריפי . בטיפול
מ  , נוכח התועלת לטווח ארו  למדינה ממיחזור פסולת בניי  או לפחות מהטמנתה

משרד הפני  , משרד האוצר,  המשרדובה , הראוי שמשרדי הממשלה הנוגעי  בדבר
יקבעו מדיניות כוללת בעניי  זה ויכינו תכנית , והמשרדי  העוסקי  בתשתיות פיזיות

קבלני  ויזמי  אחרי  להשקיע במיזמי  , שנתית שתעודד רשויות מקומיות רב
ציבוריי  ופרטיי  שיביאו להגדלת שיעורי המיחזור של פסולת בניי  ושימוש 

י  או להטמנת הפסולת באתרי  כדי לעצור את ההשלכה הלא בחומרי  ממוחזר
  .מוסדרת של פסולת בניי 

♦  
 מבוא

בשיפו  של מבני  ובפיתוח , פסולת בניי  נוצרת משאריות של חומרי  המשמשי  בבנייה .1
פסולת הבניי  מורכבת מחומרי  בעלי פוטנציאל . תשתיות או כתוצאה מהריסת מבני  ותשתיות

, בלוקי , קירות בטו  ואב , )'חצ  וכו, אבני , חול ( אגרגטי  מינרליי:  סביבתיי לגרימת מפגעי 
. 'חומרי צבע וכו, חומרי איטו , קרטו , אלומיניו , יריעות פלסטיק, ע , מוטות ברזל, מרצפות

אבני  וסלעי  בהתא  לסוג הקרקע , נוצרי  בתהלי  של חפירה וכרייה ומכילי  עפר עודפי עפר
אשר אינה ) בלתי פעילה( וה  נחשבי  פסולת אינרטית  יש בה  חומרי  מינרליי. כבהשנחפרה והר

 .מזהמת
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כמחציתה , 6 מיליו  טו 7.5!כמות פסולת הבניי  ועודפי העפר הנוצרת בישראל בשנה נאמדת בכ
כמיליו  טו  , על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה. 7פסולת בניי  והריסות וכמחציתה עודפי עפר

כ  שרוב , בניי  ועודפי עפר מגיעי  לאתרי הטמנה ועוד כחצי מיליו  טו  עוברי  מיחזורפסולת 
מושל  , ) מיליו  טו  פסולת בניי 3!מזה כ( מיליו  טו  בשנה 6!כ, פסולת הבניי  ועודפי העפר

 .או בצדי דרכי  ובשטחי  פתוחי , לא מוסדרי ,  באתרי  פיראטיי
פגיעה : וסדר ולא טופלה כראוי השפעות שליליות רבותלפסולת בניי  שהושלכה באופ  לא מ

בזבוז שטחי  בה  נית  היה , מפגעי  חזותיי , גני  לאומיי  ושמורות טבע, בשטחי  פתוחי 
דלדול משאבי  טבעיי  בשל חציבה נוספת במקו  שימוש בפסולת בניי  , לעשות שימוש חליפי
, שקיעה וגלישה של קרקע, של קרקע מזוהמתנזק כלכלי עקב ירידת הער  , ממוחזרת ובעודפי עפר

יצירת מוקדי , בעיקר כתוצאה משרפת פסולת, זיהו  אוויר ומפגעי ריח, זיהו  מי התהו  והקרקע
 .משיכה למזיקי  ועוד

 

‰·ÈÈËÏ ‰ÒÈ Î· ¯„ÒÂÓ ‡Ï ÔÙÂ‡· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰ 
 תשתית ופיתוח בשני  האחרונות גדלו במידה ניכרת התקציבי  שהמדינה מקצה לעבודות .2

, פיתוח רשת המסילות(בעיקר בתחו  התחבורה , המתבצעות או אמורות להתבצע בעתיד הקרוב
והיא הקצתה לעבודות , "גדר ההפרדה"ובבניית ) סלילת כבישי  ופיתוח נמלי , הפרדות מפלסיות

 היקפי, על פי הערכות גורמי  מקצועיי  העוסקי  בנושא. ח"פיתוח אלה עשרות מיליארדי ש
ויגברו חשיבותו וכדאיותו של , הפיתוח העתידיי  עלולי  לגרו  מחסור בחומרי גל  לתשתיות

, שיעור פסולת הבניי  שבאר  נעשה בה מיחזור הוא קט , ואול . השימוש בחומרי  ממוחזרי 

__________________ 
  www.sviva.gov.il. אתר האינטרנט של המשרד, 26.06.07 עדכו  מ, ת בניי פסול 6
 . מליו  טו 5.7 כמות הפסולת הביתית הנוצרת בישראל בשנה נאמדת בכ, לש  השוואה 7
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 במדינות 90%!35%! מכמות פסולת הבניי  השנתית זאת לעומת כ14%! על כ2006ועמד בשנת 
מדינות אלה ג  מפעילות אמצעי  שוני  שמטרת  לצמצ  את כמות הפסולת . 8מערב אירופה

 .המוטמנת ולהגדיל את השימוש בחומרי בניי  ממוחזרי 
נושא באחריות לפיתוח מדיניות הגנת הסביבה )  המשרד!להל  (המשרד להגנת הסביבה  .3

!א"התשכ, עי המשרד פועל מכוח החוק למניעת מפג. ולקביעת תקני  וסדר קדימות בתחו  זה
ומקד  את , האוויר והי , המי , הזיהו  והסיכו  בתחומי הקרקע, לצמצו  מקורות הפגיעה, 1961

 .שיקו  נזקי העבר
 1984!ד"התשמ, חוק שמירת הניקיו : וביניה , הטיפול בפסולת בניי  מוסדר בכמה חוקי  ותקנות

בצור  , סולת בניי  ברשות הרבי העוסק בי  היתר באיסור השלכת פ, ) חוק שמירת הניקיו !להל  (
, 1961!א"התשכ, חוק למניעת מפגעי ; 10 ובסדרי הוצאת צווי ניקוי9בהכרזה על אתרי  מוסדרי 

! "התש, )מניעת זיהו  אויר וריח בלתי סבירי  מאתרי  לסילוק פסולת(תקנות למניעת מפגעי  
הקובעת את חובות , ]נוסח חדש[פקודת העיריות ; 1968!ח"התשכ, חוק רישוי עסקי ; 1990

לרבות האחריות לטיפול בפסולת המושלכת , תברואה ובריאות הציבור, העירייה בעניי  ניקיו 
 .בשטח השיפוט של הרשות המקומית

בשל ההיק2 הרב של תופעת שפיכת פסולת בניי  במקומות לא מוסדרי  ושכיחותה הגבוהה 
להסדיר את הטיפול בפסולת "יבה  להטיל על השר להגנת הסב200311החליטה הממשלה בפברואר 
במטרה לנקות את השטחי  , 2005ולא יאוחר מסו2 שנת ,  שני 3בניי  ברחבי ישראל בתו  

 ".המזוהמי  בפסולת בניי 
 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של משרדי הממשלה ובראש  2007אוקטובר !בחודשי  מרס

. 12 את פעילות  ליישו  החלטת הממשלהובייחוד, המשרד להגנת הסביבה בנושא פסולת הבניי 
בלשכה המשפטית , באשכול אכיפה, 13הבדיקה נעשתה באג2 פסולת מוצקה שבאשכול תשתיות

משרד : ובמשרדי הממשלה ובגופי  האלה, בחשבות ובמחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה
משרד , )  משרד השיכו!להל  (משרד הבינוי והשיכו  , משרד הביטחו , משרד האוצר, הפני 

 !צ "מע", )י" ממ!להל  (מינהל מקרקעי ישראל , ) משרד התשתיות!להל  (התשתיות הלאומיות 
כמו כ  נערכו בירורי השלמה בכמה ). ד" חל!להל  " (מ"החברה הלאומית לדרכי  בישראל בע

 .14רשויות מקומיות
__________________ 

 :1999דוח מטע  האיחוד האירופאי משנת , מקור הנתוני  8
"Construction and demolition waste management practices and their economic impacts". 

 אתר שהרשות המקומית הכריזה עליו בהתא  לחוק שמירת הניקיו  כאתר לסילוק  " אתר מוסדר" 9
 .מפעילו קיבל רישיו  עסק מטע  הרשות המקומית והאתר הוכר על ידי המשרד, פסולת בניי 

וי השטח מפסולת בתו, לניק, צו ניקוי הוא צו שנות  מורשה במשרד או ברשות המקומית לבעל שטח 10
 .פרק הזמ  הנקוב בצו

 ".הסדרת הטיפול בפסולת בניי "בעניי  , 9.02.03מיו  , 2927' החלטה מס 11
כ צחי הנגבי בתקופה "חה: בתקופה נשוא דוח ביקורת זה כיהנו במשרד להגנת הסביבה השרי  הבאי  12

כ איל  שלגי "חה; 2004ובר  אוקט  2003מרס , ל"ז, יהודית נאות' פרופ; 2003 מרס   2001מרס 
. 2006 מינואר  השר גדעו  עזרא ; 2005 נובמבר  השר שלו  שמחו  ינואר ; 2004נובמבר  אוקטובר

) מרי (ר מיקי "ד; 2003 מאי   2002מר שמואל הרשקובי' יוני : לי  הבאי "בתקופה זו כיהנו המנכ
 .2006מר שי אביטל מיולי ; 2006 מאי   2003הר  יוני 

 .ד להגנת הסביבה אשכול הוא יחידה ארגונית המקבילה לחטיבה במשרדי ממשלה אחרי במשר 13
, א58בדוח שנתי : משרד מבקר המדינה התייחס בעבר במספר דוחות לסוגיית הטיפול בפסולת בניי  14

נבדק הפיקוח והטיפול של , 285' עמ, "אתרי אשפה בנחלות שביישובי  חקלאיי  במרכז האר'"בפרק 
וביניה  אתרי פסולת בתחומי מועצות אזוריות , פה שוני  בהפעלת  של אתרי אשפהגורמי אכי
, 2005רעות שפורס  בדוח על הרשויות המקומיות  מכבי  בדוח ביקורת על עיריית מודיעי ;  מסוימות
נבדקו הליכי הטיפול בפסולת בניי  ובעודפי , 477 459' עמ, "טיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר"בפרק 
בדוח הביקורת על עיריית ירושלי  שפורס  בדוח על הרשויות ;  מאז הקמת העיר מודיעי עפר

טיפול , בי  היתר,  נבדק277' עמ, "סילוק פסולת והטמנתה, ניקיו  העיר"בפרק , 2003המקומיות 
 . העירייה בפסולת בניי  ועודפי עפר
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 ההיערכות לטיפול בפסולת בניי 
 תכנו  מדיניות כוללת

מכת "כה הבלתי מוסדרת של פסולת בניי  ועודפי עפר עושה אותה לממדיה של תופעת ההשל
ח " שיהנאמדי  בעשרות מיליונ, הדבר גור  למדינה ולאזרחיה נזקי  כלכליי  ישירי ". מדינה
הנזקי  הכספיי  הישירי  נובעי  בי  היתר מהעלות של ניקוי השטחי  ומירידת ער  קרקע . לשנה

, מי  נזקי  עקיפי  בשל הרס שטחי  פתוחי  ומפגע נופי כבדנוס2 על כל אלה נגר. שטר  שווקה
מיעוט . זיהו  אוויר כתוצאה משרפות ועוד, זיהו  קרקעות ומי , פגיעה בשימושי קרקע עתידיי 

שמקור  בכרייה , המיחזור של פסולת בניי  ועודפי עפר מגדיל את הצור  בשימוש במשאבי טבע
אחד מהמפגעי  הסביבתיי  החמורי  "תופעה זו היא , בהעל פי הגדרת השר להגנת הסבי. ובחציבה
 .15"בארצנו

בי  היתר באמצעות , מניעת היווצרותה או הפחתתה: נית  לטפל בפסולת בניי  בכמה דרכי  .1
שימוש חוזר במרכיבי הפסולת למטרה המקורית לה ה  שימשו ומיחזור ; טכנולוגיות בנייה חדשות

סילוק הפסולת לאתרי מילוי ; ד השימוש בחומרי  הממוחזרי תו  יצירת תמריצי  כלכליי  לעידו
מכלול הנזקי  . במקביל יש לפעול לניקוי קרקעות שהצטברה בה  פסולת בניי . או הטמנה

, והחלופות לטיפול בבעיית פסולת הבניי  דורש גיבוש מדיניות וטיפול מערכתי ועקבי בחקיקה
 שיהפכו את הפתרונות למיחזור הפסולת כדאיי  בקביעת מנגנוני תמחור ובמת  תמריצי , באכיפה

 .ג  מהבחינה הכלכלית
מדינות רבות במערב אירופה בחנו את החלופות השונות של טיפול בפסולת בניי  במונחי  של 

 העלות למשק הנגרמת מנזקי השלכת פסולת בניי  מול התועלת של הטיפול בה !עלות תועלת 
החלטות מרחיקות לכת במגמה לעודד וא2 לחייב שימוש  וכתוצאה מכ  התקבלו !בדרכי  שונות 

כדי להקטי  את הכרייה והחציבה של משאבי טבע )  גרוסת בנייה!להל  (בפסולת בניי  שנגרסה 
איסור הטמנת ; הטלת היטל הטמנה גבוה: בי  הצעדי  שנקטו מדינות אלה. 16המצויי  במחסור

חיוב ; סולת הבניי  לסוגיה באתר הבנייהחיוב קבלני  למיי  את פ; חומרי  הניתני  למיחזור
מת  עדיפות להתקשרות ע  יזמי  ; ותמרו  קבלני  להשתמש בחומרי בנייה ממוחזרי 

, ואכ  .המשתמשי  בגרוסת בנייה ובחומרי  ממוחזרי  אחרי  לביצוע פרויקטי  ציבוריי 
דנמרק ואירלנד , יהבלג, במדינות כמו הולנד. ההישגי  בתחו  זה במדינות מערב אירופה מרשימי 

 .80%!היק2 פסולת הבניי  הממוחזרת גדול מ
 ˙ ˘Ó ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚ2005˙ÂÎÈÓ˙ ˜È Ú‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 17ÌÈÈË¯Ù ¯ÂÊÁÈÓ ÈÓÊÈÓÏ  ; ÈÏÂÈÓ

2007˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒÏ ¯˙‡· ‰˜ˆÂÓ ˙ÏÂÒÙ ˙ ÓË‰ ÏÚ ÏËÈ‰ Ú·˜   , ÌÂÏ˘˙Ï ÛÒÂ · ˙‡ÊÂ
‰ ÓË‰‰ ¯Â·Ú ¯˙‡‰ ÏÈÚÙÓÏ18. 

__________________ 
 .6.06.06מכתבו אל שר התשתיות הלאומיות מיו   15
 :1999  האיחוד האירופאי משנת ראו דוח מטע 16

"Construction and demolition waste management practices and their economic impacts". 
 .בהתא  לנוהל תמיכות של המשרד 17
על פי . 1.7.07 סעי/ זה נכנס לתוק/ ב. לחוק שמירת הניקיו .  א11' היטל על ההטמנה מוטל מכוח ס 18

הוא נקבע , באשר לפסולת בניי . 2011 2007ר לעלות בצורה מדורגת בשני  סכו  ההיטל אמו, החוק
סכומי ההיטלי  , על פי החוק. 2011ח לטו  בשנת " ש4 לטו  ואמור להגיע ל'  אג80 על 2007בשנת 

להקמה ולייעול אמצעי  , יתנהלו בחשבו  נפרד וישמשו לפיתוח, שייגבו ישולמו לקר  לשמירת הניקיו 
ההיטל על ההטמנה מוטל על . ת פסולת שפגיעת  בסביבה פחותה מזו של ההטמנהחלופיי  להטמנ
הוא מושת על הרשות המקומית או , על פי המידע שבידי המשרד, ובפועל עד עתה, מפעיל האתר

 .הקבל 
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˙‡Ê ÌÚ ,Ô È‡ ¯ÂÊÁÈÓ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ¯ÊÁÓÏ ıÈ¯Ó˙ ÌÈ Ï·˜Ï ÔÈ‡Â ‰ ÓË‰‰ ˙ÂÈÂÏÚÓ ˙ÂÎÂÓ  

ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,ÍÂÓ  ı¯‡· ¯ÂÊÁÈÓ‰ Û˜È‰ , ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙÓ ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘ ˜¯Â
È¯Â·Èˆ ÔÂÓÈÓ· ÁÂ˙ÈÙ ˙Â„Â·Ú· ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘· ˙ÏˆÂ Ó. 

2. Ì È Á Â ˙ Ù  Ì È Á Ë ˘  È Â ˜ È  Ï  ˙ Â È Â Ï Ú  מידע על ס  ההוצאה המושקעת בניקוי : ‰
לת בניי  הוא מרכיב חשוב בהערכת הכדאיות של השקעת משאבי  כספיי  שטחי  פתוחי  מפסו

 .ומשאבי כוח אד  בפתרו  בעיית פסולת הבניי 
)‡(  ÍÒ ÏÚ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡·Â „¯˘Ó· ÈÎ ‡ˆÓ 

 ÌÈÁË˘ ÈÂ˜È · ‰ ˘ ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÂÚÈ˜˘‰˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰‡ˆÂ‰‰
ÌÈÁÂ˙Ù .Û‚‡ ËÒÂ‚Â‡· ¯ÒÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ 2007 ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 

˜ÈÂ„Ó Ô„ÓÂ‡ ÔÈ‡ ,‰ ˘· ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ¯·Â„Ó Í‡. 
מבדיקת משרד מבקר המדינה עלה כי ההוצאה הציבורית לניקוי שטחי  מפסולת בניי  היא  )ב(

  כספי  רבי  בניקוי רשויות מקומיות וגופי  ציבוריי  משקיעי, וכי משרדי ממשלה, גבוהה
משרד השיכו  , לדוגמה. שטחי  מפסולת בניי  לש  שיווק השטחי  או הכנת  לפעולות בינוי

י "ממ; ח לניקוי שטחי  מפסולת בניי  ועודפי עפר" מיליו  ש13.3! כ2006!2004הוציא בשני  
יי  שביצע ח בעבור ניקוי מפסולת בנ" למשרד להגנת הסביבה שלושה מיליו  ש2005העביר בשנת 

 .י" אתרי  שבבעלות ממ30!המשרד בכ
לסכומי  אלה יש להוסי2 מיליוני שקלי  הניתני  מדי פע  כתמיכות על ידי המשרד לרשויות 

 בספטמבר)  1:   (לדוגמה. מקומיות לצורכי הסרה וניקוי של פסולת בניי  משטחי  שבתחו  שיפוט 
יפול בפסולת בניי  בשטחי  פתוחי  בתחו   אישרה ועדת השרי  לענייני ירושלי  תכנית לט2007

 ; ח " מיליו  ש15!בעלות כוללת של כ") עוט2 ירושלי  "!להל   (19העיר ירושלי  וסביבתה
 טייבה ! פרס  המשרד קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות באזור הישובי  כפר סבא 2007!ב)  2(
נוס2 על כ  מושקעי  . ח"יליו  ש מ10.5!בעלות של כ, "שיקו  מפגעי פסולת בניי "ל,  טירה!

כספי  רבי  בניקוי שטחי  מפסולת בניי  על ידי רשויות מקומיות וגופי  ציבוריי  שקיבלו 
 .מהמשרד צווי ניקוי

˙ÏÂÒÙ‰ ˙ÎÏ˘‰ È˜Ê · ÏÂÙÈËÏ ˙Â·¯‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÂÓ , È„¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰
 ÌÈ˜Ê ‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÚÈ˜˘Ó ÌÈ¯Á‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰-‰¯„Ò‰  ,‰ÎÈÓ˙ ÌÈÓÊÈ·Â ˙ÂÈÂ˘¯· 

ÌÈÈË¯Ù , ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ-ÌÈÈ¯ÚÊÓ Ì‰  : ÌÈ ˘·2003- ¯·ÂË˜Â‡2007„¯˘Ó‰ ‡ÈˆÂ‰  ,
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ,Î-19.4˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓÊÈ·Â ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÎÈÓ˙Ï „·Ï· Á

‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Ì˘Ï , ÍÂ˙Ó ˙‡Ê54˘ ÔÂÈÏÓ " ˙¯„Ò‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰·Èˆ˜‰ Ì˙Â‡ Á
ÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË‰Ô. 

, ח לטו  פסולת" ש90!מלמדת כי עלויות הניקוי מגיעות לכ" עוט2 ירושלי "בדיקת תכנית ניקוי 
. וזאת בשל הפיזור הרחב של מצבורי פסולת הבניי  והצור  לבצע מיו  והפרדה של סוגי הפסולת

היא ) ללא עלויות ההובלה(העלות של הטמנת טו  פסולת בניי  באתר מוסדר להטמנה , לעומת זאת
אותה נאלצת המדינה לשל  , מהנתוני  עולה שהעלות של הסרת טו  פסולת. 20ח" ש35!25!כ

__________________ 
תוכנית לטיפול בפסולת בני   "2007החלטת ועדת השרי  לענייני ירושלי  מספטמבר :  ראו בעניי  זה  19

 ". קו התפר ואג  העיר העתיקה  בירושלי 
עלויות ההובלה ה  אומנ  מרכיב משמעותי בעלות ההטמנה א, אי  בכוח  לגשר על פערי העלויות   20

 .שתוארו לעיל
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גבוהה במידה ניכרת מהעלות של הטמנתה , בדיעבד בעת ניקוי שטחי  בה  הושלכה פסולת
באופ  פרדוקסאלי היה אפילו למדינה לסבסד את עלות " משתל ", במצב זה. באתרי  מוסדרי 

 .נת להימנע מתשלו  גבוה בעבור ניקוי מקרקעי על מ, המיחזור או ההטמנה
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰ , ÈÙÒÎ‰ ˜Ê ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜ÂÏ‰ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ÂÚ·˜ Ì¯Ë

˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ È„Ó‰ ˜˘ÓÏ Ì¯‚ ‰ ÏÂ„‚‰ ¯·ËˆÓ‰ , ˙‡ „‚ ÓÂ
 ‰ÈÚ·Ï ÌÈ Â˘ ˙Â Â¯˙Ù ıÂÓÈ‡·˘ ˙ÂÏÚÂ˙‰-¯ÂÊÁÈÓ Â‡ ‰ ÓË‰  , Î˙ ‰ ÓÓ Â¯Ê‚ ‡ÏÂ ˙È

‰¯„Ò‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ,ÌÈˆÈ¯Ó˙Â ‰ÙÈÎ‡. 
 ˙ÓÂÚÏ ¯ÂÊÁÈÓ·˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â ÌÈ¯„ÒÂÓ ‡Ï ÌÈ¯˙‡· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰Ó ÌÈ˜Ê ‰ ˙ÂÏÚ ÁÎÂ 

ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ‰ ÓË‰ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,„¯˘Ó‰ Ì‰·Â , „¯˘Ó
¯ˆÂ‡‰ ,˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈ˙˘˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ,ÔÈÈ Ú· ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï 

‰Ê .·¯ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï Ì‰ÈÏÚ-˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ „„ÂÚ˙˘ ˙È˙ ˘ , ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÊÈÂ ÌÈ Ï·˜
 ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ¯ÂÊÁÈÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙Ï„‚‰Ï Â‡È·È˘ ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÓÊÈÓ· ÚÈ˜˘‰Ï

ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Â , ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ˙¯„ÒÂÓ ‡Ï‰ ‰ÎÏ˘‰‰ ˙¯ÈˆÚÏ ÂÏÈ·ÂÈ Â‡
ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈ¯˙‡· ‰˙ ÓË‰ÏÂ .È·˜Ó·ÌÈ ÈÈ¯·Ú ÏÂÓ ‰ÙÈÎ‡‰Â ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ˘È Ï21.  

 החלטת הממשלה להסדיר את הטיפול בפסולת בניי 
בשל היקפה ושכיחותה של תופעת ההשלכה של פסולת בניי  במקומות לא מוסדרי  ומאחר 

יז  המשרד תכנית מקיפה , שמשרדי ממשלה רבי  מעורבי  בנושא זה ויש צור  בתיאו  ביניה 
הסדרת " אישרה הממשלה את התכנית ל2003בפברואר , כאמור.  בפסולת בניי להסדרת הטיפול

להסדיר את " והטילה על השר להגנת הסביבה 22) החלטת הממשלה!להל  " (הטיפול בפסולת בניי 
במטרה לנקות את , 2005ולא יאוחר מסו2 שנת ,  שני 3הטיפול בפסולת בניי  ברחבי ישראל בתו  

כמו כ  הטילה הממשלה על המשרד לתא  ולרכז את הפעילות ". בניי השטחי  המזוהמי  בפסולת 
בהחלטת הממשלה נקבעו באופ  מפורט הפעולות שעל המשרד ועל . של משרדי הממשלה בנושא

 .משרדי הממשלה וגופי  אחרי  לנקוט
הנחיית הרשויות המקומיות בנושא הסדרת אתרי הטמנה : החלטת הממשלה כוללת כמה מרכיבי 

; ניקוי שטחי ; פיתוח שימושי  לחומר ממוחזר בתשתיות ובתעשייה; בוועדות התכנו ומיחזור 
 .ח" מיליו  ש54לביצוע התוכנית הוקצו . הגברת האכיפה והענישה

ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰·ˆ˜ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ  , ÛÂÒ „Ú2005, 
ÈÈ˙ ˘ ‰ÚÂˆÈ·· „¯˘Ó‰ ÏÁ‰Ì‰Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÈÂ  .ÂÓ·˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú , ¯·ÂË˜Â‡

2007 , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË‰ ˙¯„Ò‰- ˙ÏÂÒÙ ¯ÂÊÁÈÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â 
ÔÈÈ · , ‡Ï ÌÈ¯˙‡·Â ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ÈÎÈÏ˘Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÔÂÈ˜È 

 ÌÈ¯„ÒÂÓ-‰Î¯„ ˙ÏÈÁ˙· ‰˙ÈÈ‰  .ÏÂÙÈË‰ ÏÁÂ‰ Ì¯Ë Û‡ ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙· .ÌÈ˜Ê ‰ ÍÎ Ï˘· 
ÌÈÙÈ¯ÁÓÂ ÌÈÎÏÂ‰ ‰·È·ÒÏ .ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï:  

__________________ 
 , "פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה"בפרק ,  ראו להל  וכ  דוח זה בעניי  הפיקוח והאכיפה  21

 .627' עמ
 ".הסדרת הטיפול בפסולת בניי "בעניי  , 9.02.03מיו  , 2927' החלטה מס 22



 ב58דוח שנתי  598
 יישו  החלטת הממשלה

באשכול התשתיות במשרד אחראי לטיפול במכלול הנושאי  )  האג2!להל  (האג2 לפסולת מוצקה 
לצור  קבלת החלטת הממשלה הכי  . ובכלל  הטיפול בפסולת בניי , הקשורי  לפסולת מוצקה

אמצעי  ולוח , לה להסדרת הטיפול בפסולת בניי  שקבעה יעדי  תכנית פעו2002האג2 בשנת 
ובכלל זה התיאו  ע  משרדי הממשלה וגופי  , האג2 מופקד על יישו  החלטת הממשלה. זמני 

אחד מה  מרכז הטיפול , באג2 תשעה עובדי . נוספי  בתחומי  המשיקי  לתחומי אחריות 
נושא פסולת בניי  רכזי  לפסולת מוצקה ורכזי במחוזות המשרד מטפלי  ב, כמו כ . בפסולת בניי 

 .אכיפה
  :להל  פרטי . משרד מבקר המדינה בדק יישומ  של מרכיבי החלטת הממשלה

Ì È · È ˆ ˜ ˙  Ì Â ‚ È ‡ 
 18(ח לשלוש שני  " מיליו  ש54 יוקצו למשרד 2003בהחלטת הממשלה נקבע כאמור כי משנת 

 ימומ  בחלקי  שווי  על ידי ששת 2003ת התקציב לשנ)  1:   (לביצוע התכנית) ח לשנה"מיליו  ש
החקלאות , הבינוי והשיכו , התשתיות הלאומיות, הפני , משרדי איכות הסביבה: הגופי  האלה
 20קליטת  ופעילות  של : התקציב ישמש למימו  הפעולות האלה. י"וכ  ממ, ופיתוח הכפר

; ות במיחזור פסולת בניי סיוע ליזמי  ולרשוי; ניקוי שטחי  פתוחי  מפסולת בניי ; מפקחי 
" באמצעות משרד הפני ", פיתוח והקמה של תחנות מעבר לפסולת בניי  ברשויות המקומיות

!2004בתקציבי השני  )  2(;   הפני  והאוצר, בהתא  לתוכנית שתסוכ  בי  משרדי איכות הסביבה
דת לטיפול ח כתוספת מיוח" מיליו  ש36תקציב של , לבסיס התקציב של המשרד,  יוקצה2005

 .בפסולת בניי 
 ˙ ˘·2003 ˙‡ ˘˜·Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ „¯˘Ó‰ ‰ Ù 

Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ .ÏÚÂÙ· ,ÌÈ Ù‰ È„¯˘Ó , ÂÏ Â¯È·Ú‰ ‡Ï ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰
ÔÂÓÈÓ· Ì˜ÏÁ ˙‡ ; „·Ï· ÌÈÓ¯Â‚ È ˘-ÓÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó " È-˘¯„ Î ˙‡Ê Â˘Ú .  

Â Ï Â ˆ È  Â  „ ¯ ˘ Ó ‰  · È ˆ ˜ ˙ 
 על !פעולות פסולת בניי  : "23קציב האג2 שתי תקנות תקציב ייעודיות למימוש החלטת הממשלהבת

להל  " ( תמיכה ברשויות מקומיות!פעולות פסולת בניי  "ו) 22 תקנה !להל  " (פי החלטת הממשלה
התקנה השנייה מיועדת לתמיכה ; התקנה הראשונה מיועדת לתמיכה במיזמי  פרטיי . 24)25 תקנה !

בכלל זה תחנות מעבר לפינוי , יות מקומיות לביצוע פרויקטי  של תכנו  והקמה של תשתיותברשו
להגשת הצעות של יזמי  ורשויות " קול קורא"המשרד נוהג לפרס  . פסולת בניי  ולטיפול בה

משרד מבקר המדינה בדק את . מקומיות למיזמי  לטיפול בפסולת בניי  שימומנו מתקנות אלה
הבדיקה התייחסה ג  לעודפי  מהתקציב שלא נוצלו ואושרו . בתקנות אלהניצול התקציבי  

 .להעברה משנה לשנה
__________________ 

 .2005 נוספה בשנת 25תקנה ; 2004 נוספה בשנת 22תקנה   23
י ומשרד "ח בגי  תקציב השתתפויות מממ" מיליו  ש5.6ס, , תקצב המשרד בתקנה אחרת, 2003בשנת  24

 3.2 2004מתקציב זה ניצל המשרד עד לסו/ ; החקלאות  ופיתוח הכפר לניקוי שטחי  מפסולת בניי 
 .ח בלבד"מיליו  ש
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 .25 ועל הסכומי  שנוצלו ממנו25 ובתקנה 22בטבלאות שלהל  פרטי  על התקציב השנתי בתקנה 
 " על פי החלטת הממשלה פעולות פסולת בניי   "  22תקנה 

ÏˆÂ ˘ ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘  ÏˆÂ ˘ ·Èˆ˜˙‰ ÌÂÎÒ

)˘·"Á(  ·Èˆ˜˙‰) Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÙ„ÂÚ ÏÏÂÎ

 ˙Ó„Â˜ ‰ ˘Ó) (˘·"Á( ‰ ˘‰   2003 התקנה טר  תוקצבה 
21.7%  3,252,685 14,969,000 2004  
35.6% 5,591,903 15,713,000 2005 
15.1%  1,457,475 9,678,000 2006 
30% 2,718,000 9,071,000 2007*  

 2007 נכוני  לסו/ אוקטובר 2007נתוני  *
 " תמיכה ברשויות מקומיות פעולות פסולת בניי   "  25ה תקנ

ÏˆÂ ˘ ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘  ÏˆÂ ˘ ·Èˆ˜˙‰ ÌÂÎÒ

)˘·"Á(  ·Èˆ˜˙‰) Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÙ„ÂÚ ÏÏÂÎ

˙Ó„Â˜ ‰ ˘Ó) (˘·"Á( ‰ ˘‰    2004 התקנה טר  תוקצבה    2003 התקנה טר  תוקצבה  
1.3% 189,550 14,542,000 2005 
3.7%  557,550  14,949,000 2006 
17.7% 2,447,000 13,843,000 2007*  

 2007 נכוני  לסו/ אוקטובר 2007נתוני  *
 ÛÂÒ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó2005 ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙È ÎÂ˙‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,

Î „¯˘Ó‰ ÏˆÈ -9˘ ÔÂÈÏÓ "„·Ï· Á .ÛÒÂ · ,¯ÂÓ‡Î , „¯˘Ó‰ ÏˆÈ 3.2˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
È„¯˘ÓÓ ÂÈÏ‡ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ÓÌÈ¯Á‡ Ì , ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ‰ ˘ ÏÎ·Â2007 , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ

˙¯Â˜È·‰ ,Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂ‰˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰Ó ÌÈÎÂÓ  ÌÈÓÂÎÒ „¯˘Ó‰ ÏˆÈ  , ˜¯ ÏˆÈ  ¯·ËˆÓ·Â
Î-19.4˘ ÔÂÈÏÓ " ÍÂ˙Ó Á54˘ ÔÂÈÏÓ " ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂ‰˘ Á 
)Î-36% .(Ó‰Â Û‚‡‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚÓ ÏˆÂ ˘ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÔË˜‰ ¯ÂÚÈ˘‰ „¯˘

ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ÌÂÁ˙· ÌÈ·ˆÈ  Ì‰ Ì‰È Ù·˘ ÌÈ¯‚˙‡‰Â ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï. 
. אכ  הניצול הוא קט  מאוד א  השליטה אינה נתונה בידי המשרד"המשרד מסר בתשובתו כי 

י בקשת  "המשרד מקצה את הכספי  בהלי  מוסדר באמצעות קולות קוראי  לרשויות מקומיות עפ
ות המשרדית א  אחריות הביצוע מוטלת על כתפי הרשות י שיקול דעת ועדת התמיכ"ועפ

 ".המקומית
__________________ 

לכל אחת מהשני  , של החשב הכללי במשרד האוצר" דוח ביצוע התקציב מזומני : "מקור הנתוני  25
 .2007וכ  נתוני ביצוע התקציב נכו  לאוקטובר . 2006 2003
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 Ï˘ ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰ÚÙÂ˙Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È· ÍÂÓ  È·Èˆ˜˙ ÏÂˆÈ  ,˙Â ˜ÒÓ ÍÎÓ ˜ÈÒ‰Ï , ˙‡ ÏË·Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
 Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ· ÂÏˆÂ  ‡Ï˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Â Ù˙È˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰ÏÂ ÔÏÂˆÈ Ï

˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„· ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ˙ÈÈÚ·· ÏÂÙÈË‰ ÌÂ„È˜Ï ,ÔÂ‚Î :ÌÈÁË˘ Ï˘ ÌÂÊÈ ÈÂ˜È  , ‰¯„Ò‰
ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ÈÏÈ·ÂÓ ‡˘Â · ÁÂ˜ÈÙÂ ,‰¯·Ò‰Â ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÏÂÚÙ ,„ÂÚÂ .‰˘Ú  ‡Ï ˙‡Ê ÏÎ. 

 Ì È È Ë ¯ Ù  Ì È Ó Ê È Ó ·  ‰ Î È Ó ˙) ‰  ˜ ˙2 2(:  ˙ ˘·2005 „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù " ÏÂ˜
‡¯Â˜ " ˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒÏ ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÚˆÓ‡ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ‰Ó˜‰Ï ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓÊÈÓ· ‰ÎÈÓ˙Ï
ÔÈÈ · , Ï˘ Û˜È‰· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ‰·˘‰Â ¯ÂÊÁÈÓ ÌÂ„È˜Â ‰ ÓË‰ ˙ÚÈ Ó4˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
„·Ï· ,Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ·Èˆ˜˙ Â˙Â˘¯Ï „ÓÚ ÂÊ ‰ ˜˙·˘ Û‡-15˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á) Â‡ˆÂ‰ ÂÊ ‰ ˜˙Ó

 ÌÈ ˘·2004-2006˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈÙÒÎ  ,ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 
 ˙ Â È Ó Â ˜ Ó  ˙ Â È Â ˘ ¯ ·  ‰ Î È Ó ˙) ‰  ˜ ˙2 תחנות מעבר לפינוי פסולת בניי  נועדו : )5

, גריסה, לש  מיו , לאפשר לקבלני  להעביר את פסולת הבניי  למקו  קרוב יחסית לאתר העבודה
ובכ  להקטי  את עלויות , מיחזור או כשלב מעבר לפני שינוע של נפחי פסולת גדולי  לאתר הטמנה

 . המהוות מרכיב משמעותי בעלויות מבחינת הקבל ההובלה
 ¯·Ó·Â · ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··2005 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÎÈÓ˙ ‰ Â˘‡¯Ï „¯˘Ó‰ ¯˘È‡ 

 ‰ ˜˙· Â˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰˘ ·Èˆ˜˙‰Ó25 , Â‡ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÏ ¯·ÚÓ ˙Â Á˙ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ‰Ó˜‰Ï
ÒÙ Ï˘ ÌÈÓÊÈÓ· ‰ÎÈÓ˙ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙È˘Â‚ ˙ÏÂÒÙ ÈÂ ÈÙÏ ÌÈÁË˘ÓÔÈÈ · ˙ÏÂ . „ÂÚ

 ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ÌÒ¯Ù „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÚ"‡¯Â˜ ÏÂ˜ " ÌÈÓÂÎÒ‰Ó ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÎÂÓ  ÌÈÓÂÎÒ·
·Èˆ˜˙· Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘26 .·"‡¯Â˜ ÏÂ˜ " ˙ ˘Ó2005 „¯˘Ó‰ ÍÎÏ ‰ˆ˜‰ 11˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,
Î Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ Û‡-14.5˘ ÔÂÈÏÓ "Á . ˙ ˘·2006 „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù "‡¯Â˜ ÏÂ˜ " ÛÒÂ 

 ‡˘Â · ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï"˙ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ‡˘Â · ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÎÈÓ " ÍÎÏ ·Èˆ˜‰Â6 
˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á . Ò¯Ó·2007 „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù "‡¯Â˜ ÏÂ˜ "˘ ÔÂÈÏÈÓ Ï˘ Û˜È‰·"Á , Â„ÓÚ˘ Û‡

Ï ·Â¯˜ Â˙Â˘¯Ï-14˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÂÊ ‰¯ËÓÏ Á .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÂË˜Â‡2007 , Ì¯Ë
˜Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÂÓ˙Á  Ò¯Ó· ÌÒ¯ÂÙ˘ ‡¯Â˜ ÏÂ

2007 ,Â¯˘Â‡ Ô‰È˙Â˘˜·˘ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÂÏ˘˙Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰È‰ Ô˙È  Ì¯Ë ‡ÏÈÓÓÂ. 
 „ÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ È Â˙ Ó2006 ˙Â Á˙ È˙˘ ˜¯ ÂÓ˜Â‰ 

¯·ÚÓ ,ÍÎÏ ‰ÎÈÓ˙ Ô‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ˙ÂÈÂ˘¯· ¯·ÚÓ‰ ˙Â Á˙ Ï˘ Ô˙Ó˜‰ ‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ÈÎÂ .
 Ï·˜ ÌÈˆÏ‡  ÔÎÏÌÈ˜ÂÁ¯ ÌÈ¯˙‡Ï ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ÌÈÏÈ·ÂÓÂ ÌÈ .ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ ,

ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈ¯˙‡Ï ˙ÏÂÒÙ‰ ˙Ï·Â‰Ï ˜ÈÙÒÓ ıÈ¯Ó˙ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú , ˙ÏÂÒÙ‰ ˙ÎÏ˘‰ ‰ÓˆÓÂˆ ‡ÏÂ
ÌÈ¯„ÒÂÓ ‡Ï ÌÈ¯˙‡· ˙ÏÂÒÙ‰ ÈÏÈ·ÂÓÂ ÌÈ Ï·˜‰ È„È· ,Ì‰„Ê‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Â. 

Â „ Ú Â   Ô ‰ Ï  ‰ Ï ‡ Ó  ˙ Â  Â ˘  ˙ Â ¯ Ë Ó Ï  Ì È Ù Ò Î  ˙ ¯ · Ú ‰:  ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 69  
Ó-103 ¯‡Â È ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ÂÓ˘¯ ˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ 2004- ËÒÂ‚Â‡2007 Ô˙Ó Ï˘ ‰ ˜˙· 

 ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ÌÈ‡˘Â · ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓÊÈÓÏ ˙ÂÎÈÓ˙) ‰ ˜˙22( , ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ˙ÂÚ‚Â  Ô È‡
ÌÊ‚ ÈÂ ÈÙ ÔÂ‚Î ˙Â¯ËÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Ô‰ ‡Ï‡ , ÈÂ ÈÙ

ÔÂË¯˜ ,ÁÈÓÌÈ˜Â·˜· ÛÂÒÈ‡Ï ÌÈÏÎÓ ÈÂ ÈÙÂ ÌÈ Â˙ÈÚ ¯ÂÊ , ·‡ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ¯Â·Ú ÌÈÓÂÏ˘˙Ï
ÌÈÙÒÂ  ÌÈ‡˘Â ÏÂ ˙È‡Ï˜Á ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈËÏ . ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÎÈÓ˙Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰ ˜˙‰Ó Ì‚

 ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ÌÂÁ˙· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó) ‰ ˜˙25( , ˙ÂÈÂ˘¯Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘
 ˙ÏÂÒÙÏ ˙Â¯Â˘˜ Ô È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ ¯Â·Ú ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ÔÈÈ · , ÔÂË¯˜Â ÔÂ˙ÈÚ ¯ÈÈ  ¯ÂÊÁÈÓ ÔÂ‚Î

)ÔÂË¯˜ ˘·ÎÓ ˙˘ÈÎ¯ ÏÏÂÎ( , ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÏÂÚÙÂ ÌÊ‚ ÈÂ ÈÙ
‰È‚ÂÒÏ ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰. 

__________________ 
 .הסכומי  כוללי  עודפי תקציב שהועברו משנת תקציב קודמת 26
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‰Ó‚Â„Ï , ˙ ˘·2005 ‰ ˜˙ ÈÙÒÎÓ ÌÏÈ˘ Û‡ Í˘Ó‰·Â „¯˘Ó‰ ¯˘È‡ 22 200,000˘ " Á
‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ' ¯Â·Ú"Ù‰ ˜ÂÁ ‡˘Â · ˙ÈÎÂ ÈÁ ˙È ÎÂ˙ ˙ÏÚÙ‰¯ÂÊÁÈÓÂ ÔÂ„˜È " ¯ÂÊÁÈÓ ‰ ÈÈ Ú˘

ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ‡ÏÂ ‰˜˘Ó ÈÏÎÈÓ. 
 ‰„ÚÂ ˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ ˜˙Ó ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÏ ˙ÂÚ‚Â  Ô È‡˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯Â·Ú ÌÂ˘È¯Â ÌÂÏ˘˙
 ˙ËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â ÓÈ‰Ó·Â È·Èˆ˜˙‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÙÈ˜˘· ÌÈÓ‚ÂÙ ÂÊ ‰¯ËÓÏ

‰Ï˘ÓÓ‰. 
˙ Â Ï ˆ Â  Ó  ‡ Ï  ˙ Â È Â · È È Á ˙ ‰  Ô Â Î „ Ú :מחייבות לעדכ  את כל 27 "הוראות תכ 

 .התחייבויות המשרד ע  סיו  שנת הכספי  ולבטל התחייבויות לא תקפות
˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ËÒÂ‚Â‡2007 ,· ÌÈÓÂÏ˘˙ ÂÓÏÂ˘ ‡Ï-23 ÍÂ˙Ó 50 

 ¯·Ó·Â · ÂÓ˘¯ ˘ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰2005 ‰ ˜˙· 22 ; „Ú
Â˘ ‡Ï „ÚÂÓ‰ Â˙Â‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÂÓÏ)ÌÈÈ˜ÏÁ ‡Ï Ì‚ (·-68 ÍÂ˙Ó 96 ÂÓ˘¯ ˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ 

 Ê‡Ó2005 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ÎÈÓ˙Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰ ˜˙· ) ‰ ˜˙25.( 
 הוא פנה לכל 2007יולי ! למשרד מבקר המדינה כי בחודשי  יוני2007המשרד השיב בדצמבר 

ס "רו התחייבויות לביטול עואכ  בסו2 תהלי  זה אות, מחוזות המשרד לאיתור התחייבויות לביטול
 .ח" מיליו  ש1.6

המשרד ער  חשיבה מחודשת בנושא והוחלט על ידי " מסר המשרד כי 2008בתשובתו מפברואר 
אלא ליזמי  פרטיי  למיחזור ,  לא יפורס  קול קורא לרשויות מקומיות2008ההנהלה כי בשנת 

 ".פסולת בניי 
ÓÈÓÏ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‡È·‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ¯ÒÂÁ Â˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ ˘Â

 ÏÂˆÈ Ï ˙È Â‚¯‡‰ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË‰ ÌÂ„È˜Ï
‰Ê ·Èˆ˜˙ . Û‚‡‰ ÂÏÚÙÈ ‰ ˘ ¯Á‡ ‰ ˘ Í˘Ó ‰ È·Èˆ˜˙ Û„ÂÚ Ï˘ ·ˆÓ·˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯

ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ¯ÂÊÁÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓÊÈÓ ÌÂ„È˜Ï „¯˘Ó‰Â.   
 הקצאת קרקעות להטמנת פסולת בניי  ולמיחזורתכנו  אתרי  ופיתוח  ו

אחת הבעיות בטיפול בפסולת בניי  היא היעדר היצע מספיק של אתרי  לפינוי פסולת  .1
יש . ש  נעשות רוב עבודות הפיתוח והבינוי, בפריסה ארצית ובעיקר במרכז האר , ולטיפול בה

על . תחנות מעבר ואתרי מיחזור, מנהאתרי הט: שלושה סוגי אתרי  לפינוי פסולת בניי  ולטיפול בה
רק , פי נתוני המשרד פועלי  כיו  שבעה אתרי הטמנה מוסדרי  לסילוק פסולת יבשה ולטיפול בה

 .28וארבעה מפעלי מיחזור פסולת בניי , שבע תחנות מעבר לפסולת, שניי  מה  במרכז האר 
__________________ 

 .ללי במשרד האוצרכספי  ומשק של החשב הכ, הוראת תקנות 27
נבדק , 285' עמ, "אתרי אשפה בנחלות שביישובי  חקלאיי  במרכז האר'"בפרק , א58בדוח שנתי  28

וביניה  אתרי פסולת בתחומי , הפיקוח והטיפול של גורמי אכיפה שוני  בהפעלת  של אתרי אשפה
 .מועצות אזוריות מסוימות
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המוטלת על , תרי  מוסדרי השינוע הוא מרכיב מהותי בעלות ההבאה של פסולת הבניי  לא, כאמור

היעדר פריסה מתאימה של אתרי  במרכז האר  מחייב שינוע למרחקי  ארוכי  וגור  . הקבלני 
 .להיעדר תחרות מספקת בי  האתרי  ומכא  לייקור עלויות ההטמנה באתרי  המוסדרי 

נות  דיווחה הממונה על המטמ2005בפברואר . המשרד ער למחסור באתרי  לפינוי פסולת בניי 
קיי  מחסור : "במשרד לוועדת המשנה של ועדת הפני  של הכנסת לנושא בדיקת מטמנות אשפה

חסר מער  של  של טיפול בפסולת בניי  וקיימי  . במטמנות ולא נמצא כרגע פתרו  לפסולת הבניי 
 ".מספר מצומצ  של אתרי פסולת בניי 

של אתרי  להטמנה ומיחזור החלטת הממשלה קבעה כי יש לפעול לקידו  הקמת  , כאמור .2
הכללת האתר בתכנית מתאר : הפעלתו של אתר להטמנה ולמיחזור מחייבת הלי  תכנוני. פסולת
אישור התכנו  בוועדה המקומית ; י"מת  הרשאה לתכנו  על ידי ממ; 29)16א " תמ!להל  (ארצית 

תר על ידי הרשות י והכרזת הא"שיווק האתר ליז  על ידי ממ; ובוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה
 .המקומית
מינהל התכנו  )  א:   (ישנ  כמה גורמי  הקשורי  בהסדרת אתרי  ובהגדלת מספר , בהתא 

ובי  תפקידיו , שבמשרד הפני  הוא גו2 מקצועי הפועל לצדה של המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה
דלת ההיצע של המשרד להגנת הסביבה פועל בכמה תחומי  להג)  ב(;    תכנו  שימושי קרקע!

גיבוש ; ייזו  תכניות אב לפסולת יבשה ברמה המחוזית: אתרי  מוסדרי  לטיפול בפסולת בניי 
איתור מחצבות ; י לתת היתר למחצבות פעילות לשמש ג  אתרי הטמנת פסולת יבשה"הצעה לממ

; סיוע לרשויות בהקמת תחנות מעבר; נטושות שנית  לעשות בה  שימוש כאתרי הטמנת פסולת
  מקרקעות90%!המחזיק ביותר מ, י"ממ)  ג(;   יכה ביזמי  המפעילי  אתרי  למיחזור פסולת בניי תמ

ומקצה קרקעות , להקמה ולהפעלה של אתרי  להטמנת פסולת, מעניק הרשאות לתכנו , המדינה
הממונה על המכרות במשרד התשתיות נדרש לאשר את )  ד(;   לתחנות מעבר לטיפול בפסולת בניי 

 ; כתנאי לשיווק הקרקע, עולות הכרייה והחציבה במחצבות המיועדות לאתרי הטמנהסיו  פ
מהנדס . הרשויות מקומיות אמורות להכריז על אתר כמיועד להעברת פסולת הנוצרת בתחומ )  ה(

הוועדה המקומית אמור לקבוע את יעד הסילוק או הפינוי של פסולת הבנייה הנוצרת כחלק 
 .נוס2 עליו לבדוק א  תנאי  אלה התקיימו בעת הוצאת טופס האכלוסב. מהתנאי  בהיתר הבנייה

ולש  קידו  תכנית לאתרי  להטמנת פסולת בניי  , נוכח המחסור באתרי  שאושרו סטטוטורית
 כי 2002החליט מינהל התכנו  שבמשרד הפני  עוד בנובמבר , 16א "בנוס2 על אלה הקבועי  בתמ

וכי לא תאושר תכנית , בח  במסגרת תכניות אב מחוזיותהצור  באתרי  להטמנת פסולת בניי  י
 2006!2001ג  בהמש  להחלטה זו אומצו בשני  . להטמנת פסולת בנייה שלא לפי תכנית אב

יצוי  כי תכנית אב קובעת את . 30תכניות אב לטיפול בפסולת יבשה בכל אחד מששת מחוזות המשרד
הקצאת : ובה , ר יש לעבור עוד כמה שלבי על מנת להפעיל את. א  אי  בכ  די, מיקו  האתרי 

הגשת תוכניות מפורטות ואישור המקו  כאתר לטיפול בפסולת , י למפעיל האתר"הקרקע על ידי ממ
 .בניי  בוועדה המקומית והמחוזית לתכנו  ולבנייה

 ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˙Â ÓËÓÏ ÌÈˆ˜ÂÓÂ ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈ¯˙‡· ¯ÂÒÁÓ‰ ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ˘‚¯Â‰ ÌÈ ˘‰ ÌÚ
ÁÈÓÏ ÌÈ¯˙‡·Â˙ÏÂÒÙ ¯ÂÊ .˙‡Ê Û‡ ÏÚ , ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ ÈÓ¯Â‚-ÓÓ " „¯˘Ó‰Â È

 ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï-‰Ï‡ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯˙‡ ˙‡ˆ˜‰ÏÂ ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï È„ ÂÏÚÙ ‡Ï  .
ÏÚÂÙ· ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ê‡Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈ ˘‰ Ú·¯‡· ,„Á‡ ¯˙‡ ˜¯ ¯„ÒÂ‰Â ‰ˆ˜Â‰ .

ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï: 
__________________ 

מות שבה  יש לתכנ  ולהקי  אתרי סילוק  הקובעת את המקו1989 לסילוק אשפה משנת 16א "תמ 29
 .פסולת בכלל ופסולת בניי  בפרט

, 2005  מחוז חיפה , 2001  מחוז הצפו  : תכניות האב אומצו על ידי הוועדות המחוזיות בשני  האלה 30
 .2006  ירושלי  והדרו  , תל אביב, מחוזות המרכז
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Ó Ó  È „ È  Ï Ú  ˜ Â Â È ˘"Á È Ó Â  ‰  Ó Ë ‰ Ï  Ì È ¯ ˙ ‡  Ï ˘  È˙ Ï Â Ò Ù  Ï ˘  ¯ Â Ê : 
עקב : "נאמר, שבה נדונו אתרי פסולת יבשה במחוז הצפו , 2002י באוגוסט "בישיבת הנהלת ממ

נוצר מצב בו הרשויות והועדות , מחסור בפתרונות ובאתרי  לטיפול בפסולת יבשה במחוז הצפו 
,  פתוחי שטחי , כפועל יוצא פסולת יבשה מושלכת בואדיות. המקומיות אינ  פועלות על פי החוק

מהווי  מצבורי פסולת אלה פוטנציאל , נופי!בנוס2 למפגע חזותי. צדי דרכי  ושטחי  ציבוריי 
כ  מהווי  ריכוזי  אלה מקור משיכה להשלכת פסולת . 'מי  וכו, קרקע!לפגיעה במשאבי טבע

 באותה ישיבה פורטה רשימה של מחצבות". חומר אורגני ואחרי , נוספת שאינה יבשה כולל פסדי 
 .שנית  להפכ  לאתרי הטמנת פסולת בניי  ולשווק  לתכלית זו

ÓÓ ˙Ï‰ ‰" ÌÈ¯˙‡ Ì˙Â‡ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ÈÎ¯„· ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ‰ „ È- Ì‰Ó ‰ÓÎ· ÌÈ ÂÈ„‰ 
 ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ÂÎ¯‡-ÏÚÂÙÏ ‡ˆÈ ˜ÂÂÈ˘‰˘ ‡Ï·  .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

Ì È ˘ „ Ú  Ï ˙  ˙ · ˆ Á Ó :י להקצות את" דווח כי בכוונת ממ2002י בשנת " בישיבת הנהלת ממ 
ר מיקי "לית המשרד דאז ד" ע  מנכ2004בישיבת ההנהלה בשנת . האתר למועצה האזורית יזרעאל

. וכי הוכ  הסכ  להקצאתה למועצה האזורית, ע מאושרת לאתר הטמנה"הר  דווח כי למחצבה תב
י להודיע למועצה האזורית שא  אינה מעוניינת " הורה מנהל ממ2007י ביוני "בישיבת הנהלת ממ

 .י ליז  פרטי"אתר ישווק אותו ממבהפעלת ה
ולכ  נדרשה , עדשי !י בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר כי האתר נמצא בתחו  מושב תל"ממ

וכי התברר כי בכוונת המושב לתפעל בעצמו , הסכמת המושב להקצות את האתר למועצה האזורית
 .את האתר

ÓÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·"È , ËÒÂ‚Â‡2007 , ˜ÂÂÈ˘ ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë¯˙‡‰. 
· Â Ë ¯ ‰ ,Ì Â Ï ˘ · ‡  ˙ Â ¯ Â י מת  הרשאה לחברה " נדו  בהנהלת ממ2004עוד בשנת  : ·

 הנושא נבח  2006החל מדצמבר . להפעילה ג  כאתר הטמנה, מסחרית המפעילה מחצבה במקו 
 התבקשה החברה המפעילה להמציא 2007רק במהל  . י ואושר שוב בישיבותיה"בהנהלת ממ

 . למינהלוהיא אכ  הוגשה, תוכנית עסקית
ÓÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·"‰ ÓË‰ ¯˙‡Î Ì‚ ‰·ˆÁÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÎÒ‰ Ì˙Á  Ì¯Ë È.  

 ÈÏÂÈ· ˜¯˘ ‰ÏÚ „ÂÚ2005ÓÓ È ÙÏ „¯˘Ó‰ ‰ÏÚ‰ "˜ÂÂ˘Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ È , ˙Â˘¯Ï ˙Âˆ˜‰Ï Â‡
Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙ÈÓÂ˜Ó ,ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ¯ÂÊÁÈÓÂ ‰ ÓË‰Ï ˘Ó˘Ï ÂÏÎÂÈ˘ ÌÈ¯˙‡ ‰¯˘Ú . ˜¯

 ¯·ÓËÙÒ·2006ÓÓÂ „¯˘Ó‰ ÂÏÁ‰ "˙Â¯È„Ò ·˜ÚÓ ˙Â·È˘È· ‡˘Â · ÔÂ„Ï È , ˙Â·˜Ú· Í‡
 „·Ï· „Á‡ ‰ ÓË‰ ¯˙‡ ˜ÂÂ˘ ‰Ï‡-· ‰ÈÙ˘ ¯˙‡  ;' ÈÏÂÈ· ˜¯2007ÓÓ ÌÒ¯Ù " Ê¯ÎÓ È

 ÛÒÂ - Ô‡Ú¯ÂË ¯˙‡Ï - ˙ ˘Ï ˜¯ Ô ÎÂ˙Ó ÌÊÈÏ ÏÚÂÙ· Â˜ÂÂÈ˘Â 2008. 
 ˜ÂÂÈ˘· Í¯Âˆ‰Â ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ˙ ÓË‰Ï ÌÈ¯˙‡‰ ˙˜ÂˆÓ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÌÈ¯˙‡ÓÓ ˙Ï‰ ‰ ˙Â·È˘È· ‰ÏÚ" ˙ ˘ Ê‡Ó È2002 , Ì„Â˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Í‡
ÌÈ¯˙‡ Ï˘ Ì˜ÂÂÈ˘ ,· ‰ÈÙ˘ ¯˙‡Ï ¯·ÚÓ 'Ô‡Ú¯ÂË ¯˙‡Â , ÂÓˆÓˆÈÂ ‰ÈÚ·Ï ‰ ÚÓ Â ˙È ¯˘‡

ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ˙¯„ÒÂÓ È˙Ï·‰ ‰ÎÏ˘‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ .ÏÚÂÙ· , Ê‡Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈ ˘‰ Ú·¯‡·
ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ,Â Â¯„ÒÂ‰ ‡ÏÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯˙‡ Âˆ˜Â‰ ‡Ï ,‰Ï‡Ï ¯·ÚÓ ,

˙ÏÂÒÙ ¯ÂÊÁÈÓÂ ‰ ÓË‰Ï. 
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, ולא לו, י ולמוסדות התכנו " כי לממ2008המשרד מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר 

ביוזמתו אושרו במהל  השני  . הסמכות על פי חוק לקידו  ולקביעת אתרי  לסילוק פסולת יבשה
, מת אתרי  פוטנציאליי  לסילוק ולטיפול פסולת יבשה שש תוכניות אב וגובשה רשי2006!2001

המשרד הוסי2 שהוא מעודד ומסייע תקציבית להקמת . א  לא אושר א2 אחד מהאתרי  שברשימה
  .קיימא לטיפול בפסולת יבשה!מתקני  למיחזור ולגריסת פסולת יבשה המהווי  פתרו  בר
 הסדרת הטיפול בפסולת בניי  ברשויות המקומיות

היה על משרד הפני  והמשרד להנחות את הרשויות המקומיות ,  החלטת הממשלהעל פי .1
על התכניות . להכי  תכניות מקצועיות להסדרת הטיפול בפסולת הבניי  הנוצרת או המצויה בשטח 

הקמה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בניי  או )  א:   (לכלול הוראות והסדרי  בענייני  האלה
 ; מיחזור פסולת בניי  בתחנת המעבר או העברתה למפעל מיחזור)  ב(;   שיתמשטח לפינוי פסולת גו

לגרוס את פסולת , חיוב קבלני  ואחראי  לביצוע פרויקטי  של הריסה או בנייה בהיק2 גדול) ג(
וכ  להפנות ,  לפחות מהפסולת50%הבניי  באתר הבנייה ולמחזר אותה במגמה להגיע לגריסה של 

בתנאי  בהיתר הבנייה וכתנאי למת  טופס , החיוב ייעשה בחוק עזר. חוזרפסולת שנגרסה לשימוש 
אשר יתוקנו , 1970!ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(ובתקנות התכנו  והבניה , )תעודת גמר (4

 .ככל הדרוש להסדרת העניי 
לדוגמה להכי  הצעה של חוק עזר , בתיאו  ע  השר להגנת הסביבה, נוס2 על כ  היה על שר הפני 
ל משרד הפני  היה להוציא חוזר המפרט את תוכ  החלטת "ועל מנכ, בנושא הטיפול בפסולת בניי 

 .הממשלה ככל שהיא נוגעת לרשויות המקומיות
 פנה המשרד כמה פעמי  לגורמי  שוני  במשרד הפני  בבקשה שינחה את 2007!2005בשני  

, ובכלל זה הקמת תחנות מעבר, בפסולתהרשויות המקומיות להכי  את התכניות להסדרת הטיפול 
וכ  שיאשר ויפי  הצעת חוק עזר לדוגמה ויפי  את חוזר ,  בהתא  להחלטה4התניית מת  טופס 

בנוס2 על כ  הכי  המשרד ביוזמתו טיוטת חוק והעבירה למשרד הפני  כמה . ל הנדרש"המנכ
 .2005פעמי  מאז פברואר 

ל המשרד וביקש "חזר מנכ, הפני  לבי  נציגי המשרדבמהל  פגישה בי  נציגי משרד , 2007במאי 
יפרס  את ההנחיות לרשויות המקומיות בחוזר : שמשרד הפני  יבצע את חלקו בהחלטת הממשלה

ויתק  את תקנות ; יאשר ויפי  חוק עזר לדוגמה שהוכ  במשרד להגנת הסביבה, יבח ; ל"מנכ
בדר  שתאפשר לרשויות לגבות , 1970!ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(התכנו  והבנייה 

, בהצעתו למשרד הפני , המשרד. תשלו  עבור פינוי פסולת בניי  מקבלני  הפועלי  בתחומ 
הסביר שלדעתו הדבר ייצור מנגנו  כלכלי שיאפשר לרשויות המקומיות לממ  ולתפעל את המער  

ת אנשי משרדו להגיש ל משרד הפני  א"בסיו  הפגישה הנחה מנכ. לפינוי פסולת בניי  בתחומ 
 .2007הצעות בנושא זה עד יולי 
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÂË˜Â‡2007 , ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ‰Á ‰ Ì¯Ë

ÔÁË˘· ‰ÈÂˆÓ‰ Â‡ ˙¯ˆÂ ‰ ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË‰ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó , ‰Ó˜‰‰ ÔÈÈ Ú· ‡Ï
ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ¯ÂÊÁÈÓ ÔÈÈ Ú· ‡ÏÂ ¯·ÚÓ ˙Â Á˙ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰Â .¯˘È‡ Ì¯Ë Ì‚ ‡Â‰ , ‡ÏÈÓÓÂ

Ô‰Ï ıÈÙ‰ Ì¯Ë ,‰Ó‚Â„Ï ¯ÊÚ ˜ÂÁ , ˜ÂÁ ˙ËÂÈË Â˙ÓÊÂÈ· ÔÈÎ‰ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰˘ Û‡
 ¯‡Â¯·Ù Ê‡Ó ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÂÈÏ‡ ‰¯È·Ú‰Â2005. 

2. ˙ Ï Â Ò Ù  ˜ Â Ï È Ò Ï  Ì È ¯ ˙ ‡  Ï ˘  Ì Â Ò ¯ Ù Â  ‰ Ú È · על , לפי חוק שמירת הניקיו : ˜
 בניי  או לריכוזה ולטיפול בה בי  הרשות המקומית לקבוע ולפרס  ברבי  אתרי  לסילוק פסולת

 .בתחו  שיפוטה ובי  מחוצה לו בתיאו  ע  הרשות המקומית הנוגעת בדבר
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„¯˘Ó‰ È„È·˘ „ÂÚÈ˙‰ ÈÙ ÏÚ , ˜¯32% ˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒÏ ¯„ÒÂÓ ¯˙‡ ÂÚ·˜ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó 
˜ÂÁ· ˘¯„ Î ÂÈÏÚ ÂÊÈ¯Î‰Â .‰ÈÈ¯‰  ˙ÂÈ¯ÈÚ ˙Â‡ˆÓ  ˙‡Ê Â˘Ú ‡Ï˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ,˙Ùˆ ,

ÌÚ¯Ù˘ ,˙È·-‡˘Ô ,˙·Â-ÌÈ ,ÔÏÂ‚ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÔÎÂ ,ÏÈÏ‚‰ ÌÂ¯Ó ,ÚÂ·Ï‚Â. 
 ˙ ˘Ï ÌÈ Î„ÂÚÓ ‰Ê ÔÈÈ Ú· „¯˘Ó‰ È Â˙  ÈÎ ¯ÚÂÈ2005„·Ï·  . ÏÚ ‰ ÂÓÓ „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó

˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ,‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„ÚÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ‰ÓÒ¯ÙÏ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·È Û‡Â
ÌÈ·¯·. 

3. Ô È È  ·  ˙ Ï Â Ò Ù  È Â  È Ù  Ï Ú  ˙ Â È Â ˘ ¯ ‰  Á Â ˜ È Ù :רשויות המקומיות מוסמכות ה
חוק התכנו  : וזאת מכוח כמה חוקי , לפקח בתחומ  על הטיפול בפסולת בניי  ועל מניעת השלכתה

הרשויות ג  יכולות לחוקק חוק . ועוד, 1968!ח"התשכ, חוק רישוי עסקי , 1965!ה"התשכ, והבניה
 .עזר עירוני לטיפול בפסולת בניי 

!ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(קנות התכנו  והבנייה לת) ג(16 עודכנה תקנה 2005בשנת 
תנאי  המחייבת את הוועדות המקומיות לתכנו  ולבנייה לקבוע בהיתרי בנייה שה  מוציאות , 1970

במהל  העבודה , י  אל אתר לסילוק פסולת בני  או לטיפול בהיבדבר פינויה המתוכנ  של פסולת בנ
פרטות ג  את התנאי  מבחינת הפינוי של פסולת הבניי  למת  תקנות אלה מ. ומיד לאחר השלמתה

 ). תעודת גמר!להל   (4טופס , המאפשרת את אכלוס המבנה, תעודת גמר בנייה
 ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ È Â˙ Ó36%Ó -251 Ô˙Ó ˙Â ˙Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 

‰˘¯ÂÓ ˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒ ¯˙‡ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰ÊÂÁ ˙‚ˆ‰· ‰ÈÈ · ¯˙È‰ , ÈÎÂ ˜¯24% ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó 
‰ÈÈ ·‰ ÍÏ‰Ó· ‰¯ˆÂ ˘ ˙ÏÂÒÙ‰ ˙ËÈÏ˜ ÏÚ ¯Â˘È‡ ˙‚ˆ‰· ¯Ó‚ ˙„ÂÚ˙ Ô˙Ó ˙Â ˙Ó . ÔÈ·

 ˙ÏÂÒÙ· ÔÂÎ  ÏÂÙÈË· ¯Ó‚ ˙„ÂÚ˙ ˙Ï·˜ ˙Â ˙Ó ‡ÏÂ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ Ô˙Ó ˙Â ˙Ó ‡Ï˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰
ÌÚ¯Ù˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ ˙‡ ˙Â ÓÏ Ô˙È  ÔÈÈ · ,˙È·Â-Ô‡˘ ,ÔÏÂ‚ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ÔÎÂ , ÌÂ¯ÓÂ

ÏÈÏ‚‰.  
✩  

 ˙¯ÈÓ˘Ï ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯„ Î ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒÏ ¯„ÒÂÓ ¯˙‡ ÏÚ ÊÈ¯Î‰ÏÂ ÔÂÈ˜È ‰ , ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ

 ˜ÂÏÈÒÏ ‰˘¯ÂÓ ¯˙‡ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ˆÓ‰· ‰ÈÈ · ¯˙È‰ ˙Â ˙‰ÏÂ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰
ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ,ÎÓÒ‡ ˙‚ˆ‰· ¯Ó‚ ˙„ÂÚ˙Â¯„ÒÂÓ ¯˙‡Ï ˙ÏÂÒÙ‰ ÈÂ ÈÙÏ ‡˙.  

 ד"הסדרת השימוש בפסולת בניי  בידי משרדי הממשלה וחל
בשני  האחרונות גדל מאוד היק2 הפרויקטי  והתקציבי  שהמדינה מקצה לעבודות תשתית , כאמור
שנתי מוא  !פיתוח רב: בי  העבודות האמורות נית  למנות את הפרויקטי  הלאומיי  האלה. ופיתוח

לרבות מנהרת הרכבת לירושלי  ופרויקט הפרדות מפלסיות ברכבת , מסילות הרכבתשל רשת 
פיתוח רשת הכבישי  באמצעות החברה הלאומית ; ח" מיליארד ש19!ישראל בהיק2 רב שנתי של כ

פרויקט ; המש  סלילת כביש חוצה ישראל; ח" מיליארד ש20!שנתי של כ!מ בהיק2 רב"לדרכי  בע
 מיליארד 8באחריות משרד הביטחו  בהיק2 של ) גדר ההפרדה" (התפרקו "בניית ; מנהרת הכרמל

במסגרת .  מיליו  טו  חומר מילוי12.3שלביצועו צפוי שיידרשו , ופרויקט פיתוח הנמלי ; ח"ש
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. בעיקר בעבודות סלילה ומילוי, עבודות אלה נית  לעשות שימוש רב בחומרי בניי  ממוחזרי 

משרדי הממשלה . ות גדולות של פסולת בניי  ועודפי עפרעבודות אלה ג  אמורות להניב כמוי
ה  אפוא גור  , ובחלק מהמקרי  ג  ביצוע ישיר של הפרויקטי  האמורי , קידו , האחראי  לייזו 

מרכזי ה  להיווצרות ההיצע של פסולת בניי  ועודפי עפר וה  לביקוש לחומרי  ממוחזרי  המופקי  
 .ממנה

יקדמו פיתוח שימושי  לחומר , כל אחד בתחומו, י הממשלהמשרד, על פי החלטת הממשלה .1
" לקיי  בחינה"על המשרד , על פי ההחלטה. הממוחזר מפסולת בניי  לשימוש בתשתיות ובתעשייה

במגמה שכל אחד ", י"הביטחו  והתשתיות הלאומיות וע  ממ, השיכו , ע  משרדי התחבורה
להשתמש בכל פרויקט , וע במשרד ומחוצה לויחייב את גורמי הביצ, בתחומו ובמסגרת סמכויותיו

עוד קבעה ההחלטה שהמשרד יפנה ליזמי  ".  פסולת בניי  ממוחזרת לפחות20%!בנייה ותשתית ב
 .כדי שיציעו פתרונות ישימי  לשימוש בפסולת בניי  ממוחזרת בתשתיות ובתעשייה

מרי  ממוחזרי  השימוש בחו: למיחזור פסולת בניי  ולשימוש בחומר הממוחזר חשיבות רבה
מצמצ  את כמות הפסולת המוטמנת ומונע השלכת , מקטי  את הצור  בכרייה וחציבה של קרקע

 .על תוצאותיה השליליות, פסולת באופ  לא מוסדר
התרומה ,  של חברה כלכלית פרטית העוסקת בתחומי איכות הסביבה2006על פי פרסו  מיולי 

בהנחה , ח" מיליו  ש45!ר הלאומי עשויה להגיע לכהשנתית של מיחזור פסולת בניי  בישראל לתוצ
 . מיליו  טו 3.3!שכמות פסולת הבניי  בישראל היא כ

החוסר בתקני  ובהגדרת קריטריוני  מונעי  מהקבל  " צוי  כי 2004במחקר הטכניו  מתחילת 
להשתמש בחומרי  שאיכות  לא הוכחה או נבדקה , או מהמהנדס הנושא באחריות, המבצע

הנטייה הרווחת היא להשתמש בחומרי גל  , אי לכ ... דוקות או תקני  מוגדרי בשיטות ב
 .31"כדרישה מחייבת במפרטי  ובמכרזי בנייה שוני , בדר  כלל, תנאי זה מופיע"ו" מקוריי 

 ˙ÏÈÁ˙· ˜¯2007 ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ,ÔÈ· ‰„ÚÂ ˙Ó˜‰ „¯˘Ó‰ ÌÊÈ-
 ˙È„¯˘Ó"Ó ¯ÊÁÂÓÓ ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Â ÁÂ˙ÈÙÏÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ." ÌÈ‚Èˆ  Ì‰ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰

˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÓ ,ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ‚Èˆ  Ì‰È È·Â . ‰Ò Î˙‰ ‰„ÚÂÂ‰
 ¯‡Â¯·Ù· ‰ Â˘‡¯Ï2007ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜· ‰˜ÒÚÂ . 

לא לחייב את המשרדי  "משרדית ש!החליטה הוועדה הבי , 2007ביוני , בישיבתה השנייה
 ".זערי של החומר הממוחזרלהשתמש בפרויקטי  בשיעור מ

 למשרד מבקר המדינה כי את החלטת הממשלה נית  2007משרד השיכו  מסר בתשובתו מנובמבר 
יהיה לייש  רק א  יפותחו אמצעי מיחזור מתאימי  ה  מהבחינה הטכנולוגית וה  מהבחינה 

 .לרבות סבסוד נדרש, הכלכלית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ -Ó È„¯˘ÓÏ ÚÂ·˜Ï ‡Ï˘ ˙È„¯˘

Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ·ÏÂ˘È˘ ¯ÊÁÂÓÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ·ÈÈÁÓ ÔÂ˙Á˙ ÛÒ ‰Ï˘ÓÓ‰ , ÏÚ
‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ì˘‡¯·Â , ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï

 ÌÈ¯ÓÂÁ‰ Ï˘ ‰ È˜˙Â ‰˜È„· ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÔÈÈ · È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ „Â„ÈÚÏ
ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ‰ ,˙ÂÓ‰ı¯‡‰ È‡ ˙Ï ˙Ó‡ , ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ‰È‰È Ô˙È ˘ ˙ Ó ÏÚ- ÈÙÎ 

‰ÙÂ¯È‡ ˙Âˆ¯‡· ‰˘Ú ˘. 
__________________ 

, המכו  הלאומי לחקר הבנייה, ‡˙¯ÏÂÒÙ È·ÈÎ¯ÓÂ ˙ÂÈÂÓÎ ÔÂÈÙÈ‡‰ÈÈ · È˙ ·, הדסה באו  ואמנו  כ' 31
 ).2004(חיפה , מכו  טכנולוגי לישראל הטכניו  
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החלטת הממשלה נועדה לעודד את השימוש בפסולת בניי  ממוחזרת בפרויקטי  של , כאמור .2
משרד מבקר המדינה בדק את עיגו  ההחלטה במפרטי  ובנוהלי המשרדי  העוסקי  . בנייה ותשתית

  .  את השימוש שה  עושי  בחומר ממוחזרוכ, בפיתוח תשתיות
Ô Â Á Ë È · ‰  „ ¯ ˘ Ó 

מרכז משרד , על מנת להביא לסטנדרטי  אחידי  בעבודת משרדי הממשלה העוסקי  בבנייה .1
" משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשוב !ועדה בי "הביטחו  פעילות של 

 !להל  ( הכללי  והמפרטי  האחידי  האחראית להכנת ספר, ) הוועדה לסטנדרטיזציה!להל  (
המפרטי  המתפרסמי  בספר הכחול משמשי  בסיס להגשת הצעות למכרזי  "). ספר הכחול"ה

. שמפרסמי  משרדי הממשלה וגופי  ציבוריי  רבי  המובילי  פרויקטי  בתחו  הבינוי והתשתיות
לבד ממשרד הביטחו  ע  הגופי  המיוצגי  בוועדה ומסתמכי  על המפרטי  שהיא מאשרת נמני  

 .משרד האוצר ומשרד התחבורה, ג  משרד הבינוי והשיכו 
 ¯·Ó·Â ·2006 Ë¯ÙÓ ÏÂÁÎ‰ ¯ÙÒÏ ÛÈÒÂ‰Ï ‰˘˜·· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ ·˙Î· „¯˘Ó‰ ‰ Ù 

˙ÂÈ˙˘˙Ï ¯ÙÚ ÈÚˆÓ ˙Á ‰ Ï˘ ˙Â„Â·Ú· ˙¯ÊÁÂÓÓ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ˘ÂÓÈ˘Ï. 
בדצמבר אותה שנה .  סלילה דנה הוועדה לסטנדרטיזציה במפרט כללי לעבודות2006בשנת  .2

וביוני , "מפרט כללי לעבודות סלילה ואופני מדידה"פרסמה הוועדה טיוטה לעיו  ומת  הערות ל
טיוטת המפרט עוסקת באפשרות להשתמש בגרוסת בנייה .  פרסמה טיוטת מפרט נוספת2007

 .לצורכי מילוי בעבודות סלילה
וכי , י  כי התיקו  הוא חלק מחייב בחוזהפרסו  תיקו  רשמי לספר הכחול מאפשר לציי  במכרז

מיוחד " ד2 תיקו "משרד הביטחו  מפרס  מדי פע  בפע  . הקבלני  יוכלו להגיש הצעות על פיו
לעתי  מפרס  משרד הביטחו  במקוב  תיקוני  לפרק . המאשר תיקו  לחלק מפרק בספר הכחול

לאור , לדעת משרד מבקר המדינה. הלי  זה נמש  זמ  רב יותר מההלי  הראשו . של  בספר הכחול
וקובעת פרק זמ  קצוב ליישו  , החלטת ממשלה המתייחסת לשימוש בחומרי בניי  ממוחזרי 

 ".ד2 תיקו " קרי הוצאת !ההחלטה היה מקו  לבחור באפשרות המהירה יותר 
 ¯·ÓËÙÒ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯2007 ,˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆÈ· ˙Ú· , Û„ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù

¯ÙÓÏ ÔÂ˜È˙ Ë"‰ÏÈÏÒ ˙Â„Â·Ú) " ÔÏ‰Ï-ÔÂ˜È˙‰ Û„ ( , ÒÂ¯‚ ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ó‰
‰ÏÈÏÒ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· ˙Ú· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÓ , Ë¯ÙÓÏ ÔÂ˜È˙ Û„ ÔÎÂ"‰ÈÈ · È¯ÓÂÁ ˙˜ÙÒ‡" ,

¯ÊÁÂÓÓ ¯ÓÂÁ ˙˘ÈÎ¯ ˙Â¯˘Ù‡· ˜ÒÂÚ‰.  
"Ú Ó" ˆ-Ú ·  Ì È Î ¯ „ Ï  ˙ È Ó Â ‡ Ï ‰  ‰ ¯ · Á ‰"Ó" 
הפרויקטי  שהיא מזמינה אפשר בחלק מ. ד פועלת לפיתוח ותחזוקה של תשתיות הדרכי "חל

 !להל  (ד אוגד  מפרטי  משלה לעבודות סלילה וגישור "לחל. לעשות שימוש בחומר ממוחזר
 .המחייב את הקבלני  המבצעי  פרויקטי  במימונה, )המפרט הכללי

 2005!2004ד תיקו  למפרט הכללי לאחר שהחברה עשתה בשני  " הכינה חל2008!2005בשני  
וצאותיו הראו כי פסולת בנייה גרוסה יכול להוות אחד מחומרי הגל  לייצור מחקר יישומי שת

" עבודות עפר"בי  היתר עודכ  הפרק . מסקנות המחקר הוטמעו במפרט הכללי. 'ב!ו' מצעי  ג
התיקוני  ).  המפרטי !להל  ]" (אגרגטי  גרוסי  ומודרגי [מ "שכבות מצע ותשתית אגו"והפרק 

 .שימוש בחומרי מילוי לכבישי  על בסיס פסולת בניי ,  מסוימי מאפשרי  בתנאי , למפרטי 
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 הודיע שר התחבורה שאול מופז להתאחדות הקבלני  והבוני  כי הנחה את 2007יצוי  כי במרס 

וכי חברת רכבת , ד לקבוע מפרט אשר יאפשר שימוש בחומרי  ממוחזרי  בעבודות תשתית"חל
 .מ תאמ  מפרט זה"ישראל בע

Â˜È·‰ „ÚÂÓ „ÚÏÁ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ˙¯"·ÈÈÁÓ Ë¯ÙÓÎ ÌÈË¯ÙÓ‰ ˙‡ „ .˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ ,
 ËÒÂ‚Â‡2007 ,ÏÁ ‰ÏÁ‰" ˙¯ÊÁÂÓÓ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ˘ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ó‰ Ë¯ÙÓ Û¯ˆÏ „

ÌÈÊ¯ÎÓ· ·ÈÈÁÓ ÍÓÒÓÎ ‰ÏÈÏÒ ˙Â„Â·Ú·.  
ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó 

 המקצועי הבסיס. משרד השיכו  מממ  פרויקטי  של בינוי וסלילה ומפרס  לש  כ  מכרזי  רבי 
לכל מכרז ; ")הספר הכחול("למכרזי  של משרד השיכו  הוא המפרט הכללי לעבודות בנייה 

 .מתווס2 מפרט מיוחד המתאי  לנתוני  הספציפיי  של אותו מכרז
1. ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ‰ „ ‡Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  , ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

‰˘ÂÓÈÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰. 
הוסי2 , בהמש  להוצאת ד2 התיקו  לספר הכחול על ידי משרד הביטחו , 2007בספטמבר  .2

משרד השיכו  תוספת למפרט המיוחד למכרזי התשתית של המשרד המודיעה על אפשרות לעשות 
 .גרוסת בנייה, שימוש בחומרי בנייה ממוחזרי 

ÏÚÂÙ· ,„ÚÂÓ Â˙Â‡Ï „Ú „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù˘ ÌÈÊ¯ÎÓ· , ÁÂÎ· ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ‡Ï ˘È ÈÎ
ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ‰ÈÈ · È¯ÓÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ , ˙ ˘· ÚÂˆÈ·Ï Ô ÎÂ˙˘ „Á‡ Ê¯ÎÓ ËÚÓÏ ˙‡Ê

2006ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ˆÈ ‡Ï Í‡ . 
 מסר משרד השיכו  כי מכל מחוזות משרד השיכו  נמסר שקבלני הביצוע 2007בתשובתו מדצמבר 

משרד כל סיבה לא ביקשו לעשות שימוש בחומרי בנייה ממוחזרי  ולפיכ  ג  לא הייתה למפקחי ה
כי א  קבל  כלשהו היה , 2008בתשובתו מפברואר , משרד השיכו  הוסי2. לדחות בקשה מעיי  זו

ואפילו הדבר לא היה רשו  במפרט המיוחד המצור2 , מבקש לשלב חומרי  ממוחזרי  בעבודתו
 .המשרד היה שוקל באהדה את בקשתו, למכרז

Ê¯ÎÓÂ ¯ÙÚ‰ ˙Â„Â·Ú· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘È ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Úˆ·Ó˘ ˙È˙˘˙‰ È
ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ‰ÈÈ · È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ ,˙ÈÈ „¯˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚÂÔ È·ÓÂÙ 

ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ‰ÈÈ · È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡Ï.  
˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó 

מ ומקורות "בה  חברת החשמל לישראל בע, משרד התשתיות אחראי לכמה חברות תשתית גדולות
חברות אלה יוזמות עבודות תשתית נרחבות שאפשר להשתמש בה  בגרוסת . מ" בעחברת מי 

 .בנייה
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כי משרד התשתיות התמודד בעבר ע  בעיית פינוי אפר הפח  מתחנות הכוח של חברת , יצוי 
במהל  השני  האחרונות נמצאו שימושי  תחליפיי  לכל , על פי טענת המשרד התשתיות. החשמל

 .פח הכמות הגדולה של אפר ה
 ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ Â˙‡ ÔÁ·È˘ ˙ Ó ÏÚ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÏ „¯˘Ó‰ ‰ Ù ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ê‡Ó

ÂÏ ˙ÂÙÂÙÎ‰ ˙È˙˘˙‰ ˙Â¯·Á· ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ . ˙Â¯·ÁÏ Â˙ÓÊÈ· ‰ Ù ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó
‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÂÓ˘ÈÈ˘ È„Î ÂÏ ˙ÂÙÂÙÎ‰ ˙È˙˘˙‰ . Ì‰È È· ÂÙ˙È˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï

Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ Ó ÏÚ ‰ÏÂÚÙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ‰ÈÈ · È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂ˘ÈÈ
˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙Â¯·Á‰.   

 פיקוח ואכיפה
ועדת הפני  והגנת הסביבה של הכנסת דנה כמה פעמי  במחסור באתרי  ובהשלכת פסולת בניי  

. ובשל חומרת הבעיה הקימה ועדת משנה מיוחדת לבדיקת נושא מטמנות האשפה, באופ  לא מוסדר
 ועדת המשנה נקבע כי נושא פסולת הבניי  הוא תחו  פרו  שאינו 2005פרסמה בדצמבר בדוח ש

אד  טבע " אמרה נציגת ארגו  2005בישיבת ועדת המשנה בינואר . מטופל דיו על ידי הרשויות
מאחורי חלק . קיימת בעיה של מאות מטמנות בלתי חוקיות אשר מסבות נזק כלכלי וסביבתי": "ודי 

. ומדי  ארגוני  המפרסמי  ומשווקי  את המטמנות בקרב הקבלני  המטמיני ממטמנות אלו ע
מיו  וא2 גריסה של פסולת תו  שימוש בציוד מכני , הארגוני  מפעילי  מערכת משומנת של הובלה

במקרי  רבי  עומדת מאחורי . כבד א  ללא קבלת כל הנחיה ואישורי  של המשרד לאיכות הסביבה
בסיורי  שערכה הוועדה ניצפו באתרי  בלתי חוקיי  בנוס2 לפסולת ... ארגו  כזה רשות מקומית 
הבעיה נפוצה בכל חלקי האר  ומקבלת . צמיגי  וא2 שאריות אסבסט, יבשה רגילה ג  מצברי 

בעיה נוספת . משנה תוק2 באזור הצפו  והגליל ש  ישנה פגיעה במקורות המי  של מדינת ישראל
 ".ת או שנסגרו או שננטשו ומהוות כיו  פצצה מתקתקתהיא של מטמנות בלתי חוקיות ישנו

1. Ì È Á ˜ Ù Ó  ˙ ˜ Ò Ú ... המשטרה הירוקה של המשרד" בהחלטת הממשלה נקבע כי : ‰
המשטרה הירוקה תפעל .  חודשי  לפחות36למש  , ...,  מפקחי 20! ב2003תתוגבר בשנת 

וביצוע מבצעי , ניי בריכוז מאמ  לטיפול בנושא פסולת הב… , לאור  כל שעות היממה, במשמרות
עוד נקבע בהחלטה כי לצור  הביצוע יינת  ". אכיפה נרחבי  נגד עברייני  המשליכי  פסולת בניי 

 מפקחי  תמומ  על חשבו  10תוספת ( מפקחי  שיופעלו בתוכנית 20מימו  לפעילות  השוטפת של 
 ). מהמרת תקציב חברות כוח האד  של המשרד! נוספי  10!חודשי עבודה ו

 חודשי עבודה בכל אחת 240א  להחלטה תקצב למטרה זו אג2 התקציבי  במשרד האוצר בהת
 .ח"ס  התקציב לשלוש השני  עמד על כשבעה מליו  ש.  עובדי 20 להעסקת 2006!2004מהשני  

 Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰Ï „ÚÂ  ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‰Ú·˜ ‰Ï˘ÓÓ‰20ÌÈÁ˜ÙÓ  , „¯˘Ó‰ ¯È·Ú‰ ‰ ˘ ÏÎ· Í‡
·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ,ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ¯Â˘È‡·¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·  , Ô È‡˘ ˙Â¯Á‡ ·Èˆ˜˙ ˙Â ˜˙ ˙·ÂËÏ

ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ‡˘Â Ï ˙Â¯Â˘˜ , ˙ÂÈÂ  ÂÎÂ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˘Â ‰„Â·Ú È˘„ÂÁ· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ Ô‰·Â
„¯˘Ó‰ È„·ÂÚÏ . ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÚˆÈ· ‡ÏÂ ÌÈÁ˜ÙÓ „¯˘Ó‰ ËÏ˜ ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ .ÒÙ ˙ÎÏ˘‰ È ÈÈ¯·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ú‚Ù  ÍÎ· ˙Â˘¯· ÔÈÈ · ˙ÏÂ
ÌÈ·¯‰ . ¯·ÓËÙÒ· ˜¯2007 ,˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆÈ· ˙Ú· , ˙Â¯ÂÓ˘ ˙Â˘¯Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ· ‰ÊÂÁ Ì˙Á 

 Ï˘ ‰˙ÂÚˆÓ‡· ‰ËÈÏ˜Ï ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰11ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÌÈÁ˜ÙÓ  , ‰‚˘Â‰˘ ¯Á‡Ï
˙Â˘¯‰Ó ÁÂ˜ÈÙ È˙Â¯È˘ ˙ÈÈ ˜ ÏÚ „¯˘ÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰. 
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הוחלט , ציביי  שחייבו צמצו  מספר העובדי  במשרדבתשובתו מסר המשרד כי בשל קיצוצי  תק

 ".ובכ  למנוע פגיעה בעובדי  הקיימי "לקצ  במשרות המפקחי  לעניי  הטיפול בפסולת בניי  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È„ÂÚÈÈ ‰È‰ ÌÈÁ˜ÙÓ ˙˜ÒÚ‰Ï ·Èˆ˜˙‰ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Â

· ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙‡ ¯·‚˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯ÂÙÓ ‰Ú·˜-20Á˜ÙÓ ÌÈ , ‚‰  ‡Ï ÔÎÏÂ
„ÚÂÈ ‡Â‰ ‰Ï ‰¯ËÓÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÏˆÈ  ‡Ï ¯˘‡Î ‰ÎÏ‰Î „¯˘Ó‰. 

2.  ‰ Ë È Ù ˘  È Î È Ï ‰‰ ¯ È ‰ Ó:  החלטת הממשלה קבעה כי שר המשפטי  יבח  דרכי 
 .לקידו  הליכי שפיטה מהירה

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ¯·ÂË˜Â‡2007 , ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÔÁ· ‡Ï
È‰Ó ‰ËÈÙ˘ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÎ¯„˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰· ÌÈÓ˘‡  „‚  ‰¯. 

 למשרד מבקר המדינה מסר כי לא פעל לקידו  הליכי 2007משרד המשפטי  בתשובתו מדצמבר 
בימי  אלה פועלי  במשרד המשפטי  , ע  זאת. שפיטה מהירה נגד נאשמי  בהשלכת פסולת
   .היו ובמסגרת זו יובא הנושא ויעלה על סדר , צוותי  במטרה לייעל את עבודת בתי המשפט

 דיווח ומעקב אחר ביצוע החלטת הממשלה
1. „ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ Ï ‰  ‰  · ˜ Ú Ó :הפיקוח על יישו  ההחלטה והפקת ,  לש  הכוונת הפעולות

שבכוח  להעלות לפני הנהלת , היה על הנהלת המשרד לקיי  מדי פע  דיוני מעקב, הלקחי 
 .ר המשרד עיכובי  וחסמי  ביישו  התוכנית ולאפשר לה לטפל בה  במידת הצו

 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2003-2006 Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ ÌÂ„È˜· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ‰ „ ‡Ï 
‰ÚÂˆÈ· È¯Á‡ È˙Ú ·˜ÚÓ ‰ÓÈÈ˜ ‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰. 

2. ‰ Ï ˘ Ó Ó Ï  Á Â Â È השר לאיכות הסביבה ידווח " בהחלטת הממשלה נקבע כי : „
 יש משו  בדיווח על ביצוע התכנית". לממשלה אחת לשישה חודשי  על התקדמות ביצוע התוכנית

 .תרומה לשקיפות וליכולת הממשלה לפקח על ביצוע החלטותיה
˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ‰Ï˘ÓÓÏ ÁÂÂÈ„ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ „¯˘Ó·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ· ‰˜È„·‰ ,

 ¯·Ó·Â ·2005 ,˙È Î˙‰ ÚÂˆÈ· ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ.  
✯  



 611 המשרד להגנת הסביבה

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÂË˜Â‡2007 ,ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË‰ ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë , Ì‡˙‰·
ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï‰Ê ÏÏÎ·Â ‰Ï˘ :ÌÈ¯„ÒÂÓ ‰ ÓË‰Â ¯ÂÊÁÈÓ È¯˙‡ ˙ÙÒÂ‰ , Û˜È‰ ˙Ï„‚‰

ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ¯ÂÊÁÈÓ‰ ,˙¯ÊÁÂÓÓ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Ï„‚‰ , ˙Â˘¯· ÔÂÈ˜È ‰ ¯ÂÙÈ˘
ÌÈ·¯‰ , ÌÈ¯„ÒÂÓ ‡Ï ÌÈ¯˙‡·Â ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ÈÎÈÏ˘Ó ÏÚ ‰ÙÈÎ‡- ‰Ï‡ ÏÎ 

Í¯„‰ ˙ÏÈÁ˙· ÂÈ‰ ÔÈÈ„Ú .¯Ë Û‡ ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙·ÏÂÙÈË· ÏÁ˙Â‰ Ì . ‰·È·ÒÏ ÌÈ˜Ê ‰ ÍÎ Ï˘·
ÌÈÙÈ¯ÁÓÂ ÌÈÎÏÂ‰. 

‰˙ ÓË‰Ó ˙ÂÁÙÏ Â‡ ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ¯ÂÊÁÈÓÓ ‰ È„ÓÏ ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ˙ÏÚÂ˙‰ ÁÎÂ  , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ì‰·Â ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , „¯˘Ó

˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈ˙˘˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Â ÌÈ Ù‰ ,Î ˙ÂÈ È„Ó ÂÚ·˜È ˙È Î˙ Â ÈÎÈÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÏÏÂ
·¯-˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ „„ÂÚ˙˘ ˙È˙ ˘ , ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÓÊÈÓ· ÚÈ˜˘‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÊÈÂ ÌÈ Ï·˜

ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Â ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ¯ÂÊÁÈÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙Ï„‚‰Ï Â‡È·È˘ ÌÈÈË¯ÙÂ ,
 ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ˙¯„ÒÂÓ ‡Ï‰ ‰ÎÏ˘‰‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ È„Î ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈ¯˙‡· ˙ÏÂÒÙ‰ ˙ ÓË‰Ï Â‡

È ·ÔÈ.  



 
 


