עיריית מודיעי מכבי רעות

טיפול בפסולת בניי ובעודפי עפר
תקציר
בדצמבר  1993הונחה אב הפינה ליישוב מודיעי  ,וביולי  1996החל אכלוסו .שטח
השיפוט של העיר מודיעי מכבי רעות )להל מודיעי ( משתרע על פני כ 56,000
דונ  .מיו היווסדה גדלי אוכלוסיית העיר והיק" הבנייה בה במהירות.
נוכח הבנייה והקמת התשתיות המואצת ,בדק משרד מבקר המדינה בי נובמבר 2004
למרס  2005את הליכי הטיפול בפסולת בניי ובעודפי עפר בעיר מאז הקמתה .התברר
כי מ  1995עד  2003הסתיימה בניית של כ  1,480,000מ"ר בעיר מודיעי ; בתקופה
זו נוצרו בה כ  300,000טו פסולת בניי  ,ורוב רובה נותר בתחומי העיר .בשטח
השיפוט של מודיעי איתרה העירייה לפחות  16אתרי פירטיי  ,אשר בה
הושלכה פסולת בניי  .פסולת בניי שהופקרה בתחומי העיר מודיעי גורמת מפגעי
סביבתיי  ,בריאותיי וכלכליי כגו סיכו מי התהו ופגיעה בנו" ובערכי טבע.
אי בידי עיריית מודיעי פתרו הול לבעיית סילוק פסולת הבניי ועודפי העפר.
הסדרת הטיפול בפסולת בניי לקויה כבר זמ רב; עיריית מודיעי אינה מקיימת
פעולות פיקוח ואכיפה יעילות בנושא.
למרות איתור מקומות לעודפי עפר עוד בשנת  ,1998מוסדות התכנו במודיעי לא
פעלו לאישור אתרי מוסדרי לעודפי עפר בתחומי העיר.
"החברה הכלכלית לפיתוח מודיעי עיר העתיד בע"מ" )להל החברה הכלכלית(
היא חברה עירונית ,בשליטה מלאה של העירייה .החברה הכלכלית טיפלה ,בי
היתר ,בנושא סילוק עודפי עפר ופסולת בניי בתחומי העיר מודיעי  ,וא" התקשרה
ע חברה א' בנוגע להפעלת אתר לגריסת עודפי העפר של העיר .התנהלות החברה
הכלכלית והמועצה המקומית ובהמש ,עיריית מודיעי בנוגע להסדרת פינוי עודפי
העפר ופסולת הבניי ממרחבי העיר לאתר הגריסה לקתה בחסר .כתוצאה מכ ,,בי
היתר ,נמשכת הטמנת פסולת הבניי ועודפי העפר בשטח השיפוט של הרשות
המקומית ולא באתר מוסדר ,כמתחייב .עד שנת  2004החברה הכלכלית והעירייה לא
פעלו להשגת האישורי וההיתרי הנדרשי על פי די להפעלת אתר לטיפול
בפסולת בניי ובעודפי עפר.
למרות החלטת המועצה המקומית מודיעי להקי תחנת מעבר לפסולת יבשה,
התחנה לא הוקמה ,ולכ ההתחייבות הכספית של המשרד לאיכות הסביבה בעניי
זה בוטלה; במועד סיו הביקורת עדיי לא הוקמה בעיר תחנת מעבר לפסולת יבשה.
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הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מודיעי אינה מפקחת על פינוי עודפי העפר
לאתרי המורשי ואינה אוכפת זאת .העדר פיקוח ואכיפה מאפשר היווצרות של
אתרי פירטיי של עודפי עפר במודיעי  .לוועדה המקומית אי מידע על כמויות
עודפי העפר הצפויות בעבודות הטעונות היתר בנייה .העדר מידע פוג ביכולת
הפיקוח והאכיפה של העירייה וגור לאובד השליטה על הנעשה בתחו הטיפול
בעודפי עפר.
לרשות עיריית מודיעי עומדי דברי חקיקה שוני אשר באמצעות היא יכולה
מפרי החוק המזהמי את העיר בפסולת בניי ובעודפי עפר .למרות
ֵ
להתמודד ע
היתרונות הגלומי בניהול הליכי על פי חוק שמירת הניקיו  ,התשמ"ד ,1984
נמנעה העירייה מלפעול מכוחו בשטח שיפוטה ולא הוציאה צווי ניקוי .ג המשרד
לאיכות הסביבה לא הוציא צווי ניקוי בשטח השיפוט של עיריית מודיעי  .נוכח
כמויות פסולת הבניי ועודפי העפר הגדולות הפזורות בשטח השיפוט של מודיעי
נעשה שימוש מוגבל יחסית ג בחוקי העזר העירוניי הרלוונטיי .
בפברואר  2003קבעה הממשלה ,בי היתר ,כי שישה משרדי  ,ובה משרד הבינוי
והשיכו  ,יקצו בשנת  2003שלושה מיליו ש"ח כל אחד למשרד לאיכות הסביבה
לש ניקוי השטחי המזוהמי בפסולת בניי ברחבי ישראל .המשרד לאיכות
הסביבה ייעד חלק מתקציב זה לניקוי העיר מודיעי  .במועד סיו הביקורת טר
הקצה משרד הבינוי והשיכו את הסכו למשרד לאיכות הסביבה ,ועד מועד סיו
הביקורת טר החל ניקוי השטחי המזוהמי .
נית לנצל את עודפי העפר לשימושי שוני כמו למשל גריסה ומכירה של החומר
הגרוס לשימוש בתעשיית הבנייה .למרות ניסיונותיה לא השכילה עיריית מודיעי
לנצל את הפוטנציאל הכלכלי הטמו בעודפי העפר.

♦
בתכנו העיר מודיעי  1החל בסו שנות השמוני משרד הבינוי והשיכו שהיה ג האחראי
להקמתה ולפיתוחה .בדצמבר  1993הונחה אב הפינה ליישוב ,וביולי  1996החל אכלוסו.
בנובמבר  2001הוכרזה מודיעי עיר .במסגרת הוראות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי  2003ו) (2004#מס' ,(2
התשס"ג ,2003#החל הלי( איחוד עיריית מודיעי ע המועצה המקומית מכבי #רעות .באוקטובר
ובנובמבר  2003התקיימו בחירות לראשות העיר המאוחדת ולמליאת המועצה ,ובה נבחרו ראש
העירייה ,מר משה ספקטור ,וחמישה עשר חברי .
שטח השיפוט של מודיעי משתרע על פני כ 56,000#דונ  .מיו היווסדה גדלי אוכלוסיית העיר
והיק הבנייה בה במהירות .מספר תושבי מודיעי בשנת  1996היה  ,1,430ובדצמבר  2004מנתה
אוכלוסיית העיר כ 54,000#תושבי  .2על פי נתוני של עיריית מודיעי  ,עד חודש פברואר 2005
__________________
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בדצמבר  1985התקבלה החלטת ממשלה מספר  1196לאשר הקמת יישוב עירוני באזור מודיעי .
מתוכ כ  10,700תושבי במכבי רעות.

עיריית מודיעי מכבי רעות

ניתנו אישורי אכלוס ל 13,070#יחידות דיור .ממסמכי העירייה עולה ,כי ע השלמת בניית העיר
מודיעי היא תהיה לאחת הערי הגדולות במדינה ויגורו בה כ 250,000#תושבי .
בגלל הפעילות המואצת של בנייה למגורי והקמת תשתיות נוצרו בעיר כמויות גדולות של פסולת
בניי ועודפי עפר .פסולת בניי נוצרת משאריות של חומרי המשמשי בבנייה ,בשיפו ,,בפיתוח
תשתיות או כתוצאה מהריסת מבני ותשתיות .פסולת בניי מכילה חומרי שוני ובכלל זה
אגרגטי מינרליי )חול ,אבני  ,חצ ,וכו'( ,קירות בטו ואב  ,בלוקי  ,מרצפות ,מוטות ברזל ,ע,,
יריעות פלסטיק ,אלומיניו  ,קרטו  ,חומרי איטו  ,חומרי צבע וכו' .פסולת הבניי מורכבת
מחומרי בעלי פוטנציאל לגרימת מפגעי סביבתיי  ,ולכ פסולת בניי שלא טופלה כראוי עלולה
לגרו לזיהו קרקעות ומי תהו  ,לזיהו אויר במקרה של שרֵפות ,לפגיעה כלכלית עקב הורדת
ער( הקרקע המזוהמת ולעלויות טיפול ושיקו גבוהות כשמתממשות תכניות בנייה על קרקע זו.
כמו כ  ,בניית תשתיות ומבני על שטחי שבה הושלכה פסולת בניי  ,עלולה לגרו לשקיעת
בשל אי#יציבות הקרקע.
עודפי עפר נוצרי בתהלי( של חפירה וכרייה ומכילי עפר ,אבני וסלעי בהתא לסוג הקרקע
שנחפרה והרכבה .עודפי העפר מורכבי מחומרי מינרליי ונחשבי כפסולת אינרטית )בלתי#
פעילה( אשר אינה מזהמת .השלכת עודפי עפר באופ בלתי מוסדר על פני השטח עלולה לגרו
מפגע חזותי; השלכת בגאיות יכולה לפגוע במערכות הניקוז הטבעיות והמלאכותיות ולפגו
ביציבות מבני ותשתיות .נוס על כ( ,ערמות עפר פזורות "מושכות" אליה משליכי פסולת
נוספי .
הטיפול בפסולת בניי ועודפי עפר מוסדר במספר חוקי ותקנות :פקודת העיריות )נוסח חדש(,
הקובעת את חובות העירייה בעניי ניקיו  ,תברואה ובריאות הציבור ,לרבות האחריות לטיפול
בפסולת המושלכת בשטחי הרשות המקומית ורישוי הובלתה; חוק שמירת הניקיו  ,התשמ"ד#
) 1984להל  #חוק שמירת הניקיו ( ,העוסק ,בי היתר ,באתרי לסילוק פסולת בניי ובאיסור
השלכת פסולת בניי ברשות הרבי ; תקנות התכנו והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(,
התש"ל ,1970#המתנות מת היתר בנייה ומת תעודת גמר בנייה בפינוי פסולת בניי ; חוק העזר
למודיעי )שמירת איכות הסביבה ,מניעת מפגעי ושמירת הסדר והניקיו ( ,התשנ"ו) 1996#להל #
חוק העזר למודיעי ( ,המחייב את בעל הנכס ,המחזיק ,האחראי לביצוע עבודות הבנייה או
ההריסה ,כול ביחד או כל אחד לחוד ,לפנות פסולת בניי .
באפריל  1999קבעה המועצה המקומית מודיעי )היישוב מודיעי טר הכרזתו עיר( ,בהתא
להוראות חוק שמירת הניקיו  ,את אתר "ברקת" כאתר מאושר לסילוק פסולת בניי ולטיפול בה.
האתר נמצא במרחק של כ 10#ק"מ מהעיר מודיעי .
בתקופה נובמבר #2004מרס  2005בדק משרד מבקר המדינה את הליכי הטיפול בפסולת בניי
ובעודפי עפר מאז הקמת העיר מודיעי  .הבדיקה נעשתה בעיריית מודיעי וב"חברה הכלכלית
לפיתוח מודיעי עיר העתיד בע"מ" ,השלמות נעשו במשרדי המחוזיי של משרד הפני  ,במשרד
לאיכות הסביבה ,במשרד הבינוי והשיכו  ,ברכבת ישראל ובמינהל מקרקעי ישראל.
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מפגעי פסולת בניי ועודפי עפר במודיעי
 .1מתחשיבי המשרד לאיכות הסביבה מינואר  32005עולה כי בשני  2003#1995הסתיימה
בניית של כ 1,480,000#מ"ר בעיר מודיעי  .על פי נתוני המשרד ,בתקופה זו נוצרו בה כ300,000#
טונות של פסולת בניי ; באתר "ברקת" נקלט רק חלק קט מאוד מפסולת זו .עוד עולה מתחשיב
זה כי בתחומי העיר מודיעי נותרה פסולת בניי במשקל של מאות אלפי טונות ,והעלות הצפויה
לפינויה הכוללת העמסה ,הובלה ותשלו לאתר "ברקת" נאמדת במיליוני ש"ח.
במסמכי של המשרד לאיכות הסביבה ,של עיריית מודיעי ושל יחידת הפיקוח על הבנייה של
משרד הפני במחוז מרכז צוי כי כבר משנת  1997סולקו מאתרי הבנייה בעיר כמויות גדולות של
פסולת בניי לשטחי פתוחי ברחבי העיר וסביבותיה ויצרו מפגעי סביבתיי  ,ויש בה אתרי
פירטיי רבי לפסולת בניי .
ממסמ( של העירייה מיוני  2004עולה כי בבדיקה שעשתה אותרו בה כ 16#מוקדי פירטיי
שנמצאו מזוהמי  .במהל( הביקורת נמצאו אתרי פירטיי נוספי של פסולת בניי ושל עודפי
עפר בשטח השיפוט של העיר .עיו בצילומי שנעשו בשנת  ,2003העלה כי שטחי עמקי אחדי
המצויי בי אזורי בנויי בעיר מולאו בפסולת בניי ובעודפי עפר  #דבר שעלול לזה את
הקרקע ומי התהו ולפגוע במערכות הניקוז  #וכוסו באדמת מילוי .ג נציג משרד הבינוי והשיכו
ציי בישיבה שנערכה ביוני  2004במשרד לאיכות הסביבה כי "רוב העמקי בתחומי העיר
ובשוליה משמשי כמצבורי אשפה לפסולת הבניי  #הקבלני שופכי בה את הפסולת ."...

__________________
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תחשיב המשרד לאיכות הסביבה התבסס ,בי היתר ,על ההנחה שאתר "ברקת" הוא האתר המאושר
לסילוק פסולת הקרוב ביותר לעיר מודיעי  ,ולכ לא סביר שפסולת בניי מהעיר מודיעי הגיעה לאתר
הטמנה מאושר אחר.

עיריית מודיעי מכבי רעות

.ÔÈÚÈ„ÂÓ· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰ È„˜ÂÓ - 1 'ÒÓ ‰ ÂÓ˙
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נמצא כי כל האתרי שהעירייה תיעדה בשנת  2004טר נוקו ,פרט לאתר אחד בשכונת "בוכמ ".
לדוגמה ,ברחוב לוי ,בואדי שבי מודיעי לרעות ,וברחוב סיו נדחפה פסולת בניי לואדי ויושרה,
וג לאור( רחוב יהלו מתנשא "הר" של פסולת בניי .
בסיור שערכו עובדי משרד מבקר המדינה ע נציגי העירייה במרס  2005נמצאו ג מוקדי רבי
של פסולת בניי משיפוצי בצדי כבישי ובשטחי פתוחי נוספי ברחבי העיר ,לדוגמה ,ברחוב
עמק זבולו וברחוב עמק בית שא .

˙."‰˜ÂÒÚ˙‰ ¯ÂÊ‡" ÔÂÂÎÏ ,Ô‡˘ ˙È· ˜ÓÚ ·ÂÁ¯ Í˘Ó‰· ÌÈˆÂÙÈ˘Ó ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ - 2 'ÒÓ ‰ ÂÓ
ממצאי אלה מעידי על אוזלת ידה של העירייה בטיפול בפסולת בניי ועודפי עפר.
,2005 Ò¯Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
(ÌÈˆÂÙÈ˘Ó ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ÏÏÂÎ) ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒ ˙ÈÈÚ·Ï ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙Ù ‡ˆÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
.ÌÈÈË¯ÈÙ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÈÂ˜È ÏÂ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚÂ
מתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה מיוני  2005עולה כי התקיימה פגישת עבודה במרס 2005
בי ראש עיריית מודיעי  ,מר משה ספקטור ,והצוות הניהולי של העירייה ובי מר שלו שמחו ,
השר לאיכות הסביבה והנהלת משרדו .סיכו הפגישה מלמד כי השר לאיכות הסביבה ביקש
ש"סמנכ"ל אכיפה במשרדו יבח פתיחת חקירה בנושא השלכת פסולת בניי בעיר מודיעי ."...
סוכ בי עיריית מודיעי למשרד לאיכות הסביבה שמחוז המרכז במשרד יכי בשיתו ע עיריית
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מודיעי תכנית רב#שנתית לפינוי פסולת הבניי על ידי משרד הבינוי והשיכו  ,וא לא תבוצע
התכנית יפעל המשרד לאיכות הסביבה באמצעי האכיפה העומדי לרשותו.
·2005 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú ÈÎ ‰ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ¯Â¯È
.ÔÈÚÈ„ÂÓ ¯ÈÚ· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰ ‡˘Â · ‰¯È˜Á ‰Á˙Ù ‡Ï
מתשובת המשרד לאיכות הסביבה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005עולה כי השר לאיכות
הסביבה ,מר שלו שמחו  ,נפגש ע שר הבינוי והשיכו  ,מר יצחק הרצוג ,וסוכ כי משרד
השיכו יממ מתקציבו פינוי פסולת בערי אשר בנה  #לרבות מודיעי  #עוד בשנת .2005

˙.ÔÂÏÂ·Ê ˜ÓÚ ·ÂÁ¯Ï ÍÂÓÒ ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ÌÈ¯Â·ˆÓ - 3 'ÒÓ ‰ ÂÓ
.2

להל פירוט על אופ הטיפול בשתי ערֵמות עפר בשטח השיפוט של מודיעי :

)א( על פי תכנית מתאר מקומית מודיעי מס' מד) 2020/להל  #תכנית המתאר המקומית(,
מתח "· "ÌÂ¯„ ÔÓÎÂהוא "אזור לתכנו בעתיד" ,ובהוראות התכנית מצוי כי באזור זה "לא יותר
סילוק עודפי עפר ."...במסגרת עבודות תשתית שעשה משרד הבינוי והשיכו בשנת  2004באתר
הבנייה ,החל קבל שזכה במכרז של משרד הבינוי והשיכו להערי ערמת עפר באתר .בנובמבר
 2004השתרעה הערמה על כ 6#דונ  ,וגובהה היה עשרות מטרי .
במאי  2004מסרה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מודיעי )להל  #הוועדה המקומית( לקבל
צו הפסקת עבודה מנהלי בגי סילוק עודפי עפר לאתר ללא היתר .נתברר כי בעקבות הצו פנה
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הקבל למינהל התכנו וההנדסה בעירייה לש בקשת אישור לאחסו זמני של עודפי העפר באתר
זה .ביולי  2004אישר מהנדס העיר למשרד הבינוי והשיכו להמשי( ולהערי את עודפי העפר
4
באמצעות קבל  ,בי היתר בתנאי אלה :התחייבות של משרד הבינוי והשיכו לפנות את המערו
עד אוגוסט  ;2006השבת פני הקרקע לקדמות לפי הוראת מהנדס העיר; קבלת אישור מרשות
העתיקות ומהקר הקיימת לישראל שלא נגר נזק; שיקו אנדרטה שנפגעה במהל( הערמת עודפי
העפר וכ "פיצוי" כמו הקמת פינות ישיבה הכוללות שולחנות וספסלי וכו'.
מנהלת מחוז מרכז במשרד לאיכות הסביבה פנתה בנובמבר  2004לראש העירייה ,מר ספקטור,
וציינה כי "היתר שנית למשרד השיכו לשפו( פסולת עפר באזור ...נית בניגוד להוראות תוכנית
מאושרת ...ללא סמכות ...ללא בחינה כוללת וללא שקילת משמעות כיסוי אזור רגיש זה על
הצומח הטבעי ,העתיקות ,והשטח הפתוח" .כ הוסיפה כי האישור להערי את עודפי העפר
מהווה "מפגע חזותי וסביבתי קשה ,המזה את שטחי העיר מודיעי וממשי( את מסורת העבר,
שאפשרה השלכה פרועה של פסולת עפר ובניי בשטחי הפתוחי ".
מהנדס העיר מסר למנהלת המחוז במשרד לאיכות הסביבה בנובמבר  2004כי ההחלטה האמורה
מיולי  2004התקבלה לאחר התייעצות ע אנשי שימור וע סג ראש העירייה ,לאחר שהתברר כי
הנזק לצמחייה כבר נגר ולא נית לשקמה ,ולכ ניסתה העירייה למזער נזקי ולהוזיל עלויות
למשרד הבינוי והשיכו .
ביולי  2005מסר משרד הבינוי והשיכו למשרד מבקר המדינה כי מדובר במערו עפר זמני
שנתקבלו לגביו לבסו כל האישורי הנדרשי  .וכי "אלמלא העומס" על הוועדה המקומית
במודיעי "היה האישור מתקבל מהר יותר".
˙‡ ˘‡¯Ó Ì‡˙È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ Ú·˜È ‡ÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÚ ¯ÙÚ‰ ˜ÂÏÈÒ
)ב( תכנית המתאר הארצית /16/23א' 1/אושרה על ידי ממשלת ישראל בהחלטה מספר 1347
מיו ) 15.1.04להל  #תכנית המתאר הארצית( .מטרותיה ,בי היתר ,לייעד שטחי לרצועת
מסילה בתוואי נתב"ג  #ירושלי  ,לקבוע הוראות להקמת המתקני הדרושי לפעולת הרכבת וכ
לקבוע הוראות מפורטות לביצוע התכנית לרבות הוראות בדבר טיפול נופי ,שיקו סביבתי
ואמצעי למניעת מפגעי סביבתיי .
בהוראות התכנית נקבע ,כי לש בקרה על התכנו המפורט לביצוע ועל הביצוע בפועל של
התכנית יוק "גו מאשר" ,שיורכב מנציגי משרד הפני  ,המשרד לאיכות הסביבה ומשרד
התחבורה .תפקידו יהיה ,בי היתר ,לדו בהיבטי הנופיי והסביבתיי של מסמכי התכנו
המפורט ולאשר אות  .המסמכי מתייחסי  ,בי השאר ,לטיפול בעודפי העפר .העקרונות שינחו
גו זה ה מזעור מפגעי הנו והאקולוגיה ,שימור קרקע בשטחי פתוחי ועוד.
בהתא להוראות תכנית המתאר הארצית גיבש ה"גו המאשר" במרס  2004נוהלי עבודה שבה
נקבע ,בי היתר ,כי במסגרת מסמכי התכנו המפורט לביצוע שיוגשו לאישורו תציג הרכבת
"אתרי לשפיכת עודפי עפר ,כולל כל האישורי הנדרשי לאישור ה'גו המאשר' או מי
מטעמו" .כ נקבע כי הרכבת תציג ל"גו המאשר" נוהלי עבודה מטעמה לקבלני אשר בה
ייכללו הוראות בדבר סילוק פסולת ושפכי .
__________________
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התברר כי הרכבת לא הגישה את מסמכי התכנו המפורט הכוללי יעדי לסילוק עודפי עפר
לאישור ה"גו המאשר" ,בניגוד לנדרש בנוהלי העבודה.
באוגוסט  2004גילו מפקחי הקר הקיימת לישראל ואחרי מערו עפר אדיר ממדי באזור
˘ ÌÈ·ÏÚהמכיל אלפי טונות של עודפי עפר .המצבור נער כתוצאה מהכנת תוואי הרכבת
למודיעי  .בתכניות המתאר הרלוונטיות נועד המקו לשמש שטח פתוח וטבעי; בתכנית מתאר
ארצית ליער וייעור )תמ"א  (22משנת  1995מוגדר חלק משטח זה כיער טבעי לשימור ,ובתכנית
המתאר המקומית מצוי ששטח זה ישומר במתכונתו הטבעית.
המשרד לאיכות הסביבה פנה בתחילת ספטמבר  2004לוועדה המקומית מודיעי  ,שבמרחב
שיפוטה נער העפר ,בדרישה לפנות אותו ולשק את השטח וא התנגד להכשרתו כאתר זמני או
קבוע .במהל( אותו חודש פנתה ג היחידה לפיקוח על הבנייה במחוז המרכז שבמשרד הפני
לעיריית מודיעי כדי לנקוט פעולות להפסקת סילוק עודפי העפר למקו  ,א( פניותיה לא נענו.
יו"ר ה"גו המאשר" והחברה להגנת הטבע פנו מספר פעמי לממונה על מחוז המרכז במשרד
הפני  ,לראש עיריית מודיעי ולממונה על הפיקוח על הבנייה במחוז המרכז שבמשרד הפני
בדרישה להוציא צו הפסקת עבודות ולהורות על פינוי עודפי העפר .באוקטובר  2004הוצא צו
הפסקת עבודה מנהלי על ידי הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה לקבלני שעבדו באתר .עד מועד
סיו הביקורת ,מרס  ,2005טר פונו כל עודפי העפר בשעלבי .
מתשובת רכבת ישראל מיוני  2005למשרד מבקר המדינה עולה כי "הושל פינוי מערו העפר
בשעלבי בתיאו מלא ורצו ע הצוות המאשר" ומתבצעות עבודות השיקו של השטח.
מתשובת המשרד לאיכות הסביבה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005עולה כי "עבודות השיקו
הסתיימו בצורה שאינה משביעת רצו  .פני השטח נשארו גבוהי  #העפר לא פונה עד התשתית
הטבעית  #וכוסו באדמה גננית  ...לא בוצע שיקו נופי שהול את אופי הסביבה".
˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ÌÂ˜È˘ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ‚Â‡„Ï Ï‡¯˘È ˙·Î¯ ÏÚ
Â¯È„ÒÈ ÔÈÈ ÚÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰·È·Ò‰
·Ì¯‚ ˘ ˜Ê ‰ Ï˘·Â ÌÈÏ˘Â¯È - ‚"·˙ È‡ÂÂ˙· ˙·Î¯‰ ˙Â„Â·Ú Í˘Ó‰ ÁÎÂ „ÂÁÈÈ· ,Ì„˜‰
.ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ¯˙‡Ï ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚ ˜ÂÏÈÒ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ,¯ÂÊ‡Ï

האתר ליד כביש 443
במהל( שנות ה 90#החליט משרד הבינוי והשיכו שהיה אחראי לתכנו  ,להקמה ולפיתוח של העיר
מודיעי למצוא פתרו לקליטת עודפי העפר שייווצרו כתוצאה מהקמת העיר .המשרד איתר עמק
הנמצא בסמו( לכביש  ,443בשטח שעל פי תכנית המתאר המקומית מוגדר יער .הקבלני שעבדו
בהקמת העיר מודיעי ובפיתוחה החלו למלא את האתר הזה בעודפי עפר ופסולת בניי )להל #
אתר .(443
נמצא כי עוד בשנת  1997פנה המשרד לאיכות הסביבה למנהל האג לאיכות הסביבה במועצה
המקומית מודיעי וציי כי אתר זה אינו חוקי ואינו פועל לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
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ביוני  1997הורה ראש ענ פסולת מוצקה במשרד לאיכות הסביבה למועצה המקומית מודיעי
לסגור את אתר  443לא יאוחר מה 1.8.97#ולשקמו על פי ייעוד הקרקע במקו  .הוא ביקש
מהמועצה המקומית מודיעי להעביר למנהלת המחוז במשרד לאיכות הסביבה בתו(  14יו מסמ(
המפרט את הפעולות שבדעתה לנקוט ואת לוח הזמני לצור( סגירת האתר ושיקומו.
למרות הוראת המשרד לאיכות הסביבה לסגור את האתר עולה מתכתובות בי המשרד לאיכות
הסביבה ,המועצה המקומית מודיעי וחברה ב' ,5מיוני  1997ועד דצמבר  ,1998כי אתר 443
המשי( לקלוט עודפי עפר ופסולת בנייה ,גרוטאות ופסולת גושית מגוונת.
עוד עולה כי במהל( החודשי ספטמבר עד נובמבר  1998התקיימו פגישות בי נציגי המועצה
המקומית ,נציגי חברה ב' ונציגי משרד הבינוי והשיכו  ,אשר בה סוכ כי משרד השיכו
באמצעות חברה ב' יפנה את פסולת הבניי מאתר  443לאתר "ברקת" .בפברואר  1999מסרה
חברה ב' לנציגי המשרד לאיכות הסביבה כי פינוי הפסולת הסתיי  .כמו כ נמסר כי החל מאותו
מועד האתר באחריות המועצה המקומית מודיעי .
במאי  1999ער( נציג המשרד לאיכות הסביבה סיור באתר  443וקבע כי האתר אינו נקי לשביעות
רצונו ,כמויות של פסולת בניי עדיי לא פונו מהשטח ,והאתר לא שוק על פי דרישות המשרד
לאיכות הסביבה.
ÏÚÙ ‡Ï ('· ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡·) ‡Â‰ ÈÎ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˙‡Ê ‰˘Ú ,ÔÎ ‰˘Ú˘Î Ì‚Â ,¯˙‡‰Ó ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒÏ ÌÈÓÂÎÈÒÏ Ì‡˙‰
‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏ ,‰˘Ú Ï È‡¯Á‡‰ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÏÚ
.¯˙‡‰ ÌÂ˜È˘Ï
מתשובת משרד הבינוי והשיכו למשרד מבקר המדינה מיולי  2005עולה כי בהמש( לסיכומי
שנעשו בעבר ע המשרד לאיכות הסביבה וע עיריית מודיעי מתכונ משרד הבינוי והשיכו
)בשני  (2007#2006לשק את אתר הסילוק ולהשלי את עבודות הפיתוח באזור.

טיפול החברה הכלכלית בעודפי העפר ובפסולת הבניי
בשנת  1996הוקמה "החברה הכלכלית לפיתוח מודיעי עיר העתיד בע"מ" )להל  #החברה
הכלכלית( .החברה הכלכלית היא חברה עירונית בשליטה מלאה של המועצה המקומית מודיעי .
מטרות החברה הכלכלית ה "פיתוח ,קידו ועידוד של יוזמות ופעולות במטרה לחזק מבחינה
כלכלית את הישוב בתחו שיפוט המועצה המקומית מודיעי והכל לרווחת ולתועלת של
תושביה".
החברה הכלכלית טיפלה ,בי היתר ,בנושא סילוק עודפי עפר ופסולת בניי בתחומי העיר מודיעי .
ממסמכי שנמצאו בעירייה ובחברה הכלכלית התברר כי כוונת הייתה לקבוע אתרי מוסדרי
לסילוק עודפי עפר שאות תנהל החברה הכלכלית ,והיא תגבה מהקבלני תשלו בגי ההוצאות
לטיפול באתרי אלו )להל  #דמי השתתפות(.
__________________
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בפברואר  1998קבע ראש המועצה דאז ,בהתא לסעי )40ב( 6לחוק העזר למודיעי  ,תנאי למת
אישור לפינוי עודפי עפר ,וביניה התנאי שהעודפי מאתרי בנייה שבתחו המועצה המקומית
מודיעי יפונו א( ורק לאתרי מוסדרי שבתחומי המועצה .עוד נקבע כי תנאי למת אישור הוא
תשלו דמי השתתפות ,ונקבע ג שמבקשי האישורי יפנו "לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעי
בע"מ ,שהאתרי המוסדרי הועברו לטיפולה."...
˙Â¯ÓÏ ‰˙˘Ú ÂÏÏ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·.ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈ¯˙‡ ÏÏÎ ÂÈ‰ ‡Ï ‰Ê „ÚÂÓ
במהל( שנת  1998הכי משרד הבינוי והשיכו תכנית להסדרת הטיפול בשפכי עפר במודיעי .
במסגרת תכנית זו אותרו שלושה אתרי בשטח השיפוט של מודיעי .
ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈ¯˙‡ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÓÂÁ˙· Â¯˘Â‡ ‡Ï ,2005 Ò¯Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰Ó Ú Ó ¯ÙÚ ÈÎÙ˘Ï ÌÈ¯˙‡‰ ¯Â˘È‡· ÏÂÙÈË‰-È‡ .¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ ˙ÎÈÙ˘Ï
ÏÂÙÈË (ÂÈ¯Á‡Â „ÂÁÈ‡‰ Ì¯Ë) ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÓ Í˘Ó‰·Â ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÓÂ
¯‡.˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÒ Î‰Â ¯ÙÚ‰ ÈÎÙ˘· ÈÂ
בנובמבר  ,1999בדיו שהתקיי במועצה בהשתתפות ראש המועצה דאז ,הוחלט כי אחת הדרכי
להתמודד ע פסולת הבניי ועודפי העפר הנמצאי במרחב המועצה היא על ידי הקמת אתר
לגריסת פסולת הבניי בשטח העיר.
 .1המועצה המקומית מודיעי הסמיכה את החברה הכלכלית לחתו על הסכ התקשרות ע
יז אשר יפעיל את מתק הגריסה והסמיכה אותה להתחייב בשמה בכל הנוגע להסכ זה .במאי
 2000פנתה החברה הכלכלית למספר חברות לקבלת הצעות לגריסת עודפי העפר הנמצאי ברחבי
העיר .בספטמבר  2000בחרה החברה הכלכלית בחברה א' לביצוע פעולת הגריסה .במאי 2001
חתמה החברה הכלכלית חוזה ע החברה ,שבו התחייבה מועצת מודיעי להעמיד לרשותה
הבלעדית של החברה אתר בתחומה שינוהל על ידה ,והיא תוכל לגבות כספי מיזמי שיסלקו
אליו עודפי עפר ולמכור את תוצרי הגריסה .בתמורה לכ( נקבע כי חברה א' תשל לחברה
הכלכלית תמלוגי ודמי ניהול כמפורט בהסכ  .בדצמבר  2001ביקשה חברה א' לצר להסכ את
חברה ג' 7כשותפה בשיעור של ) 50%להל יכונו חברה א' וחברה ג'  #החברות המפעילות(.
במהל( חודש מרס  2002נפתח אתר המגרסה בסמו( לאתר ) 443ראו לעיל(.
אתר המגרסה נמצא בשטח שאינו בבעלות העירייה או החברה הכלכלית אלא בשטח השיי(
למינהל מקרקעי ישראל .למשרד מבקר המדינה לא הוצג כל תיעוד המעיד שהעירייה או החברה
הכלכלית פעלו לקבלת אישור להקצאת השטח בעבור ולעשיית שימוש בו לגריסת עודפי עפר.
ÁË˘ ˙„ÚÈÈÓ‰ ˙¯˘Â‡Ó ˙È Î˙ ÔÈÚÈ„ÂÓ· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,2005 Ò¯Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
.¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ ˙ÒÈ¯‚ Ï˘ È˜ÒÚ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰Ê
__________________

6
7

סעי זה קובע כי "פינוי פסולת בני ייעשה לפי אישור ראש המועצה או המפקח ובהתא לתנאי
שקבע".
חברה ג' היא חברה יזמית הפועלת בתחו איכות הסביבה; היא בבעלות חלקית של חברה א'.
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 .2ממסמכי החברה הכלכלית עולה כי ,עודפי העפר ופסולת הבניי סולקו על ידי קבלני בניי
לאזורי שוני בעיר .בפועל הגיעו לאתר הגריסה הסמו( לאתר  443כמויות זניחות של עודפי עפר
ופסולת בניי  .לעומת זאת ,הוקמו במודיעי מספר אתרי גריסה פירטיי .
המשרד לאיכות הסביבה השיב למשרד מבקר המדינה ביולי  2005כי "האתר היה פתוח לקליטת
פסולת בניי ועודפי עפר לתקופה של יותר משישה חודשי  ,א( מאחר ועיריית מודיעי לא הפנתה
קבלני לאתר ולא קיימה מערכת פיקוח שתגרו לקבלני לפנות לאתר ,סגר היז את המקו ".
ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Â˜ÏÈÒ˘ ÔÈÈ ·‰ È Ï·˜ „‚ Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÙÙÂ¯‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎ ÌÈÚË‰Ï ˘È
ÌÈ˜Ê ÏÂ ÌÈÈË¯ÈÙ ‰ÒÈ¯‚ È¯˙‡ Ï˘ Ì˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰ÚÈÈÒ ÔÈÚÈ„ÂÓ ¯ÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙· ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚÂ
.ÌÈÈ˙·È·Ò
 .3החברה הכלכלית החליטה לאשר את בקשת של החברות המפעילות מינואר  2003להעתיק
את האתר לקליטת עודפי עפר ופסולת בניי למגרש אחר המצוי באזור התעשייה במודיעי  ,מגרש
שחברת תקשורת זכתה בו במכרז של מינהל מקרקעי ישראל .במגרש הוצב שלט על היות השטח
"אתר לטיפול בעודפי עפר ופסולת בני "; לאחר פניית חברת התקשורת לחברה הכלכלית והוצאת
צו הפסקת מנהלי על ידי הוועדה המקומית בפברואר  2003פונה הציוד מהמגרש .בהעדר אתר
לגריסה הועתק האתר להפעלת המגרסה ולקליטת עודפי העפר ופסולת הבניי שוב ,במרס ,2003
לאתר ליד כביש  ,443שכאמור אינו אתר מורשה לכ(.
˙Â¯·ÁÏ ¯˘‡ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰Ï ÍÈÈ˘ Â È‡˘ ÁË˘Ï ¯˙‡‰ ˙‡ ˜È˙Ú‰Ï ˙ÂÏÈÚÙÓ‰
 .4על פי תכנית המתאר המקומית חל איסור להטמי פסולת בניי ועודפי עפר באזורי
המוגדרי כאזור לתכנו עתידי למגורי .
מעיו בתצלו אויר משנת  2004הנמצא בעיריית מודיעי  ,עולה כי חלק מעודפי העפר הושלכו
באזור הסמו( לאתר המגרסה ,שבתכנית המתאר המקומית מתואר כאזור לתכנו עתידי למגורי .
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘Â ‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ ¯„Ú‰ ÈÎ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÊ‡Î ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙· ¯„‚ÂÓ‰ ¯ÂÊ‡· ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˙ ÓË‰ ÏÚ
ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙÂ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚ ˜ÂÏÈÒ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂÏÚÏ ÌÂ¯‚È ÌÈ¯Â‚ÓÏ È„È˙Ú ÔÂ Î˙Ï
.Â· ˙Â ·ÏÂ ‰Ê‰ ¯ÂÊ‡‰ ˙‡ Á˙ÙÏ ÂÏÁÈ˘ÎÏ ,Ì‰· ÏÂÙÈËÂ
 .5באפריל  2004החליטו העירייה והחברה הכלכלית לצאת למכרז לגריסת עודפי עפר ופסולת
בניי  .ביוני  2004איתרה העירייה אתר לגריסת עודפי עפר ,ובאפריל  2005אישר מינהל מקרקעי
ישראל לעיריית מודיעי את הקצאת הקרקע לאתר הגריסה.
.¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ·Â ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈËÏ ¯˙‡ ÔÈÚÈ„ÂÓ· ÏÚÙÂ‰ Ì¯Ë 2005 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú
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הקמת תחנת מעבר לפסולת יבשה

8

אחד השלבי בטיפול בפסולת בניי הוא אצירה ואיסו של הפסולת בתחנות מעבר בדרכה לאתר
לסילוק פסולת.
בישיבה שנערכה בשנת  1998בנושא פסולת הבניי  ,שבה נכחו נציגי המועצה והמשרד לאיכות
הסביבה הוחלט ,בי היתר ,כי תקוד בנייתו של אתר לפינוי פסולת בניי באזור .בשנת 1999
הגישה חברה העוסקת באיכות הסביבה הצעה להקי מער( לאיסו ולפינוי של פסולת בניי ועפר
לרבות תחנת מעבר .התחנה נועדה לתת פתרו חלקי לבעיית ההשלכה של פסולת הבניי בשטח
השיפוט של הרשות.
במרס  2000ביקשה המועצה המקומית מודיעי מהמשרד לאיכות הסביבה סיוע כספי ,בס(
 78,000ש"ח ,להקמת תחנת מעבר לפסולת יבשה .באוגוסט  2000היא קיבלה התחייבות כספית
בס(  39,000ש"ח לצור( זה .אחד התנאי בהתחייבות היה תחילת ההקמה של התחנה .בדצמבר
 2000תכננה המועצה המקומית מודיעי תחנת מעבר לפסולת יבשה שאושרה על ידי המשרד
לאיכות הסביבה.
ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú .‰ÏËÂ· ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÔÎÏÂ ‰ Á˙‰ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï 2001 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú
.‰˘·È ˙ÏÂÒÙÏ ¯·ÚÓ ˙ Á˙ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÔÈÈ„Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,2005

פיקוח ואכיפה
על פי תקנות התכנו והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל) 1970#להל  #תקנות התכנו
והבנייה( ,על מבקש היתר בנייה להגיש לוועדה המקומית לתכנו ובנייה בקשה להיתר ,ערוכה
בהתא להוראות המפורטות באות תקנות .בדצמבר  1998פורס תיקו מס'  2לתקנות התכנו
והבנייה המתנה היתר בנייה ומת תעודת גמר בנייה בפינוי פסולת בניי  .תקנה )16ג( קובעת בי
היתר כי "בהיתר הבניה ייקבעו תנאי בדבר פינויה המתוכנ של פסולת בניי אל אתר לסילוק
פסולת בניי או לטיפול בה במהל( העבודה ומיד לאחר השלמתה  ."...כ נקבע בתקנה ) 21ד( כי
תנאי למת תעודת גמר המעידה כי כל הבנייה בוצעה בהתא להיתר ולתנאיו יהיה ,בי היתר,
קיו תנאי ההיתר בדבר פינוי פסולת בניי מהמגרש לאתר פינוי פסולת .על פי התיקו  ,בהגדרת
פסולת בניי נכללי ג עודפי עפר .התיקו נכנס לתוק בפברואר .1999
בפברואר  ,2003ארבע שני לאחר כניסתו לתוק של תיקו מס'  2לתקנות התכנו והבנייה ,הכינה
הוועדה המקומית נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניי המתנה מת היתר בנייה באישור
התקשרות ע אתר מוסדר לסילוק פסולת ובטופס הצהרה על כמויות פסולת הבניי הצפויה ,ומת
תעודת גמר  #בסילוק פסולת הבניי ובקבלת האישורי המתאימי על הטמנתה.
__________________

8

פסולת יבשה :פסולת מוצקה שאינה מכילה מרכיבי אורגניי רקבוביי כגו פסולת בניי  ,גרוטאות,
צמיגי וע מעובד ואינה מכילה חומר מסוכ .
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 .1הוועדה המקומית מאפשרת ליז להגיש בקשה להיתר בנייה לגבי מתח מסוי או להגיש
בקשר לאותו מתח בקשת היתר עבודות עפר ואחר כ( להגיש בקשה להיתר בנייה כדי להחיש את
תחילת העבודות בשטח .מאחר שהליכי אישור בקשת ההיתר לעבודות עפר קצרי יותר מהליכי
אישור הבקשה להיתר בנייה יכול היז להתחיל בביצוע עבודות העפר.
בבקשת היתר לעבודות עפר מוסר היז תכנית שבה הוא מציי את כמות עודפי העפר שייווצרו לו
במהל( העבודה .לעומת זאת ,בבקשת היתר לעבודות בנייה )הכוללות ג עבודות עפר( ,היז אינו
מוסר תכנית המציינת את כמויות עודפי העפר שייווצרו לו במהל( העבודה.
יוצא מכ( ,שיזמי שלא פעלו לקבלת היתר לעבודות עפר טר קבלת היתר הבנייה ,לא מסרו
תכנית המציינת את כמויות עודפי העפר הצפויות במהל( העבודה ,והוועדה המקומית לא יכלה
לפקח על פינוי עודפי העפר שהיו לה  ,לאתרי הטמנה מאושרי .
הנוהל האמור שפורס בשנת  2003אי בו כדי לתת מענה לנושא פינוי עודפי העפר מכיוו שנכתב
בו כי "הנוהל מתייחס א( ורק לפסולת בניי ולא מתייחס...לנוהל פינוי עודפי עפר".
ÈÂ ÈÙÏ Ì‚ ÒÁÈÈ˙È˘ Ï‰Â ˙ Î‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Â˘¯„ÈÈ˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰· ÂÏÏÎÈ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚ
.ÌÈ˘¯ÂÓ‰ ÌÈ¯˙‡· ÏÚÂÙ· Ì˙ ÓË‰ ÏÚ
 .2לצור( אישור הבקשה להיתר עבודות עפר הוועדה המקומית דורשת ג הצגת "אישור
הסדרת פינוי עודפי עפר" שבה המבקש מצר בדר( כלל מסמ( התחייבות לפינוי עודפי העפר
לאתר "ברקת" או לכל אתר אחר שיאושר על ידי הרשויות המתאימות ,ואישור מהחברות
המנהלות פרויקטי ומספקות שירותי למשרד הבינוי והשיכו כי ההתחייבות לפינוי עודפי העפר
מתאימה לדרישות החוזה שבי המבקש ובי משרד הבינוי והשיכו .
˙·¯¯ ÏÚ ÏÏÎ ˙Á˜ÙÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙Ï·˜Ï Ë¯Ù ÈÎ
‰„ÚÂÂ‰ ˜Â„·˙ ¯ÙÚ‰ ˙Â„Â·Ú ÌÂÈÒ ÌÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ú·˜ ˘ ¯˙‡Ï ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ ÈÂ ÈÙ
˙Ï·˜ ÏÚ „ÂÓÚ˙Â ÌÈ˘¯ÂÓ ‰ ÓË‰ È¯˙‡Ï ‰ÈÈ ·‰ È¯˙‡Ó Â ÂÙ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚ Ì‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
.Ì˙ ÓË‰ ÏÚ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰

פיקוח ואכיפה באמצעות חוק שמירת הניקיו
חוק שמירת הניקיו קובע כי א "נוכח השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמי( לעניי זה כי
הושלכה פסולת או פסולת בני ברשות הרבי או כי לוכלכה רשות הרבי וטר הוגש כתב
אישו  ,רשאי הוא לצוות על מי שהשלי( את הפסולת או על מי שלכל( את רשות הרבי  ,או על
בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת ,או על הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולת ,לסלק את
הפסולת למקו  ,באופ ובתו( תקופת הזמ שתיקבע בצו ושתחילתה ממועד מסירת הצו ,ולנקות
את שלוכל( ,ורשאי הוא לדרוש ,במידת האפשר ובהתא לנסיבות ,להחזיר את המצב לקדמותו"
)להל  #צו ניקוי(.
חוק שמירת הניקיו מעניק סמכות זו ג לראש ראשות מקומית או למי שהוא הסמי( לעניי זה.
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א לא קוימו הוראות צו הניקוי ,רשאי השר לאיכות הסביבה ,ראש הרשות המקומית או מי שכל
אחד מה הסמי( לעניי זה ,לבצע את הנדרש לפי הצו .מי שנצטווה למלא אחר הצו ולא עשה כ
יהיה חייב בתשלו כפל ההוצאות שהוצאו.
עברות על חוק
בהתא לסעי  264לפקודת העיריות ,התובע העירוני מוסמ( להגיש תביעות בגי ֵ
שמירת הניקיו בבית המשפט לענייני מקומיי .
נמצא כי עד מועד סיו הביקורת  #מרס  # 2005לא הוציא המשרד לאיכות הסביבה צווי ניקוי
בשטח השיפוט של עיריית מודיעי  .עוד נמצא כי עד מועד זה נמנעה ג העירייה מהוצאת צווי
ניקוי .ממסמכי שנמצאו בעיריית מודיעי עולה כי העירייה פנתה באוגוסט  2004למנהלת מחוז
מרכז במשרד לאיכות הסביבה כדי שתוציא צווי ניקוי לקבלני שהשליכו פסולת בניי בשטח
שיפוטה .מנהלת המחוז השיבה לעירייה כי האחריות והסמכות להוצאת צווי ניקוי ה ג בידי
הרשות המקומית וביקשה מהרשות לטפל בקבלני בהתא לסמכותה.
בתשובת המשרד לאיכות הסביבה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005נמסר ש"]עמדתו[ היא כי
משתוק חוק שמירת הניקיו  ,התשמ"ד ,1984#ביוזמת השלטו המקומי באופ המסמי( רשויות
מקומיות להוציא צווי ניקוי ,האחריות להוצאת צווי ניקוי בשטח הרשות מוטלת על הרשות
המקומית .ע זאת ,במקרי בה הרשות המקומית לא מפעילה את סמכותה ,פועל המשרד
להוצאת צווי ניקוי ,ובכלל זה במידת הצור( ג להוצאת צווי לרשות המקומית עצמה".
˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„ÓÂ 9˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ÁÒÂ Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÒÈÒ· ÔÈ‡ .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯ÏÂ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘ÓÏ ‰ÏÈ·˜Ó ˙ÂÎÓÒ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ
„¯˘Ó .‡˜ÂÂ„ ˙Â˘¯‰ ˘‡¯ Ï˘ ‡È‰ ˙È Â˘‡¯‰ ‰·ÂÁ‰ ÈÎ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙ ÚËÏ
˙Â ·‰Ï ÚÈ‚‰Ï ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚÂ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÔÂÈ˜È ‰ ˙¯ÈÓ˘ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ÏÂ ÈÂ˜È ÈÂÂˆ ˙‡ˆÂ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Ï Ú‚Â · ˙ÂÓÎÒ‰ÏÂ
עוד מסר המשרד לאיכות הסביבה כי מכיוו שהבעיה במודיעי מורכבת ומערכתית ,המשרד פנה
למשרד הבינוי והשיכו לסייע בתקציב לניקוי השטחי  .לדעת המשרד ,יש לפתור את בעיית
הפסולת בעיר בשיתו ע משרד הבינוי והשיכו ולאו דווקא בדר( של צווי ניקוי.
מתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה עולה כי בפגישה במרס  2005בי השר לאיכות הסביבה
ובי ראש עיריית מודיעי סוכ כי המשרד לאיכות הסביבה יבח פינוי פסולת בעיר מטעמו
במקומות שבה נית להוציא צווי ניקוי .עוד עולה כי ביוני  2005הסמי( ראש העירייה את מנהל
מחלקת הפיקוח בעירייה להוציא ולאכו צווי ניקוי.
ÌÈ·¯ ÌÈÈË¯ÈÙ ÌÈ¯˙‡· ÂÎÏ˘Â‰˘ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙ÂÈÂÓÎ‰ ÁÎÂ
·˘ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‡˘Â · ‰ÙÈÎ‡‰Â ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ,ÔÈÚÈ„ÂÓ Ï˘ ËÂÙÈ˘‰ ÁË
˘˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ÌÈÎ¯„· ,˙ˆ¯Ó ‰¯Âˆ· ÂÏÚÙÈ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó· ÈÂ˜È ÈÂÂˆ ˙‡ˆÂ‰ ˙Â·¯Ï Ì˙Â˘¯Ï

__________________

9

חוק שמירת הניקיו )תיקו מס'  ,(6התש"ס" 2000ס"ח  ,1751י"ב באב התש"ס ,12.8.2000 ,עמ' .271
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פיקוח ואכיפה באמצעות חוקי העזר
 .1חוק העזר למודיעי  ,קובע בי היתר ,כי בעל נכס ,המחזיק בנכס או האחראי לעבודות בנייה
עברה על
או הריסה ,כול יפנו פסולת בניי ביחד או לחוד .בסעי  254לפקודת העיריות נקבע כי ֵ
עברה
עברה פלילית .פקודת העיריות מאפשרת קיו הלי( שבו יקבע בצו כי ֵ
הוראות חוק עזר היא ֵ
כעברת קנס ,אחד
בעברה שנקבעה בצו ֵ
עברת קנסֵ .10
על הוראה פלונית בחוק עזר של עירייה היא ֵ
מבעלי התפקידי שהוסמכו לכ( בהתא לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב,1982#
נות לאד המואש בביצועה את הבררה לשל קנס בשיעור שנקבע במקו להישפט על אותה
העברה .באופ כללי נית לומר כי מדובר בהלי( מקוצר ,לעומת הגשת כתב אישו לפי סעי 254
ֵ
לפקודת העיריות.
 .2אכלוס העיר מודיעי החל ,כאמור ,בשנת  ,1996והפיתוח  #כבר בשנת  .1994ואול רק
עברות
עברות קנס( )תיקו ( ,התש"ס) 2000#להל  #צו ֵ
בשנת  2000אושר צו המועצות המקומיות ) ֵ
קנס( ,ורק בתחילת שנת  2002החלה עיריית מודיעי )טר האיחוד( להטיל קנסות מכוח אותו הצו
בנוגע לסילוק פסולת בניי  .עד אותו מועד היה הכלי שעמד לרשות העירייה הגשת כתבי אישו
מכוח סעי  254לפקודת העיריות .המועצה המקומית הגישה במהל( תקופה זו שבעה כתבי
עברות קנס בתחילת 2002
אישו בנוגע להשלכת עודפי עפר ופסולת בניי  .ממועד הפעלת צו ֵ
מספר בררות הקנס שהוטלו בנוגע לשפיכת פסולת בניי או עודפי עפר היו  21בשנת # 19 ,2002
בשנת  ,2003ו # 42#בשנת .2004
ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰Ó ÌÈÓ¯‚ ‰ ÌÈ„·Î‰ ÌÈ˜Ê ‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡˙¯˙ÂÈÂÓÎ‰ ÏÚ ˙ÂÎ¯Ú‰‰ ÁÎÂ ÏÂ ,ÌÓÂ˜È˘· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‰Â·‚‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰Â ÌÈÈË¯ÈÙ ÌÈ
„‚ Î ˙Â˘ÈÁ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,¯ÈÚ· ‰¯˙Â ˘ ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ˙ÂÏÂ„‚‰
ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÈÏÚ .¯ÈÚ‰ ÁË˘· ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ÌÈÎÈÏ˘Ó‰ ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰
˘˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂ ‰ÏÈÚÈ ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈ˘ ÔÙÂ‡· ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ÁÂÎÓ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ
.˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯·Ú· Ë¯Ù· ,˙È‡„Î È˙Ï· ¯ÊÚ‰

החלטת ממשלה מספר 2927
בפברואר  2003התקבלה החלטת ממשלה מספר  ,2927אשר בה נקבע כי במטרה לנקות את
השטחי המזוהמי בפסולת בניי ברחבי ישראל הוטל על השר לאיכות הסביבה להסדיר את
הטיפול בפסולת הבניי בתו( שלוש שני ולא יאוחר מסו שנת ) 2005להל  #החלטת הממשלה(.
החלטת הממשלה קבעה ,בי היתר ,כי לביצוע התכנית יוקצו למשרד לאיכות הסביבה החל משנת
 54 2003מיליו ש"ח לשלוש שני ) 18מיליו לשנה( .בהחלטה נקבע כי בשנת  2003יממנו את
הסכו בחלקי שווי שישה משרדי  ,ובה משרד הבינוי והשיכו .
בישיבה שנערכה ביוני  2004בהשתתפות נציגי מהמשרד לאיכות הסביבה ,מעיריית מודיעי
וממשרד הבינוי והשיכו סוכ כי מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה תפנה למנכ"ל משרד הבינוי
__________________
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והשיכו בדרישה להקצות משאבי לניקיו העיר ,ותגובש תכנית פעולה שתכלול סדרי עדיפויות
ולוחות זמני לפינוי הפסולת.
ביוני  2004ובאוגוסט  2004פנתה מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה למנכ"ל משרד הבינוי
והשיכו כדי להסדיר את הטיפול בפסולת הבניי במודיעי ואת השתתפות משרד הבינוי והשיכו
בהסדרה בשלושה מיליוני ש"ח לשנת ) 2003כפי שנקבע בהחלטת הממשלה(  #ולא נענתה .בי
ספטמבר  2004לנובמבר  2004התנהלו התכתבויות שונות בי שני השרי להסדרת העניי .
בנובמבר  2004פנה ראש עיריית מודיעי לשרת הבינוי והשיכו וביקש את העברת הכספי עבור
ניקיו העיר בהקד האפשרי.
˙˘ÂÏ˘ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÂÏ·˜˙‰ Ì¯Ë ,2005 Ò¯Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
„¯˘Ó‰ ‡Â‰ ÔÂ¯Á‡‰ ‰Ê˘ Û‡ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÓ 2003 ˙ ˘Ï Á"˘‰ È ÂÈÏÈÓ
.ÔÈÚÈ„ÂÓ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÁÂ˙ÈÙÏ ,ÔÂ Î˙Ï È‡¯Á‡‰

עודפי העפר כמשאב כלכלי
עודפי העפר נוצרי  ,כאמור ,בעיקר במהל( הכנת השטח לבנייה .כמות מושפעת ,בי היתר ,ג
מהמבנה הטופוגרפי של אזור הבנייה .ה נחשבי  ,כאמור ,כפסולת אינרטית בלתי#מזהמת.
לעודפי העפר ער( כלכלי .נית להשתמש בה לצורכי מילוי שטחי וחללי בנייה ,כחומר כיסוי
באתרי סילוק פסולת ,נית לגרוס אות ולמכור את החומר הגרוס לשימוש בתעשיית הבנייה
וכיו"ב .שימוש בעודפי עפר למטרות אלה מקטי  ,בי היתר ,כרייה במחצבות הפוגעת בשטח
פתוח וגורמת מטרדי ונזקי )כמו זיהו אויר ורעש( ,חוס( בעלויות שיקו המחצבות לאחר גמר
השימוש בה  ,חוס( בעלויות הניוד לאתרי לסילוק פסולת בניי ומארי( את תוחלת השימוש
בה  .ככלל ,הקרקעות מדורגות לפי איכות ; כאשר עודפי העפר באיכות נמוכה לא נית להשתמש
בה לצרכי האמורי לעיל ,אזי יש להתייחס אליה כפסולת.
משרד הבינוי והשיכו הערי( בשנת  1998כי על פי תחזית האכלוס של העיר מודיעי  ,ייווצרו עד
שנת  2020בעיר מודיעי  2.65מיליו מ"ק עד  4.3מיליו מ"ק עודפי עפר.
מינהל מקרקעי ישראל היה ער לכ( שבעודפי העפר טמו פוטנציאל כלכלי ,ולכ בתנאי חוזה
פיתוח של מינהל מקרקעי ישראל כתוב בי השאר כי "על היוז לאפשר למינהל להוציא או
לנצל ...את אוצרות הטבע ...החומרי  ...בהתא לחוקי המחייבי ועל סמ( חוזה זה" .עוד נכתב
כי היוז "לא ימכור חומרי שהוציא מהמגרש ,היות וה רכושו של המינהל .אלא א קיבל לכ(
מראש הסכמת המינהל בכתב ...הפר היוז איסור זה רשאי המינהל לדרוש ממנו פיצויי  .גובה
הפיצויי ייקבע לפי מחיר החומרי שנמכרו."...
מהביקורת עולה כי עד פברואר  2004פעלו מגרסות פירטיות בשטח השיפוט של מודיעי .
במגרסות אלה עסקו בגריסה של עודפי העפר ,בניצול לשימוש עצמי או במכירת  .במקרי
מסוימי הוצאו עודפי העפר מחו ,למתחמי שבה זכו היזמי במודיעי .
התברר כי מינהל מקרקעי ישראל לא נת את הסכמתו בכתב  #כאמור בחוזה הפיתוח  #ליזמי
שפעלו בשטח השיפוט של מודיעי ולא דרש פיצויי בגי הוצאת חומרי משטחי שבבעלותו.
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( שלפיה יוכ נוהל1178  התקבלה החלטת הנהלה במינהל מקרקעי ישראל )מספר2004 באוגוסט
,בנושא "עודפי חפירה וחציבה בפרויקטי תשתיתיי " שמבצעי גופי ציבוריי כגו מע"צ
 לא נמצא כי נוהל זה,2005  מרס, עד מועד סיו הביקורת. משרד הביטחו ועוד,רכבת ישראל
. הוכ
 כי "עקרונות החלטת, נמסר2005 בתשובת מינהל מקרקעי ישראל למשרד מבקר המדינה מיולי
 הצעת.19.71  שולבו בהצעת נוהל טיפול במחצבות מספר2004  מאוגוסט1178 ההנהלה מספר
."([ בישיבת הנהלת המשרד )בכפו לתיקוני שנתקבלו2005 הנוהל אושרה ]בחודש יולי
¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÈÈ˙È˙˘˙ Ì È‡˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· Ì‚ Ì¯Â˜Ó˘

✯
ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÂÒÈ (ÂÈ¯Á‡Â „ÂÁÈ‡‰ Ì¯Ë) ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰
‡ÂˆÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰ÁÏˆ‰ ‡ÏÏ ¯ÈÚ· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÂ ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ Ï˘ ˙ÈË¯ÈÙ ‰ÎÏ˘‰
.ÌÈÈË¯ÈÙ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÈÂ˜È ÏÂ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒÏ ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙Ù
ÈÙ„ÂÚ ˙ÒÈ¯‚Ï ¯˙‡‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘˙ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÈÂˆÓ‰ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚ· ÔÂÓË‰ ÈÏÎÏÎ‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ˙‡ Ïˆ ˙ ÍÎÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÂ ¯ÙÚ
‰ÎÏ˘‰ ˙Ó¯Â‚˘ ÌÈ˜Ê ‰ ˙‡ ÛÈ¯Á‰Ï ÏÂÏÚ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓ· ·ÂÎÈÚ ÏÎ .‰ËÂÙÈ˘ ÁË˘·
.ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÂ ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ Ï˘ ˙ÈË¯ÈÙ
˙‡ ˘ÓÓÏ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‡˘Â · ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î
È˜ÂÁ· ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,ÏÈ·˜Ó· .ÔÂÈ˜È ‰ ˙¯ÈÓ˘ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ì˙ÂÎÓÒ
‰ÏÈÚÈ ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰ÈÈ · ˙ÏÂÒÙÂ ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ ˙ÎÏ˘‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰
.˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯È·Ú· Ë¯Ù· ,˙È‡„Î-È˙Ï· ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂ
¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ‰ÎÏ˘‰Ó ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈ˜Ê ‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ,ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ,ÌÓÂ˜È˘· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‰Â·‚‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÁÎÂ ÏÂ ÌÈÈË¯ÈÙ ÌÈ¯˙‡·
ÏÂÚÙÏÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó
.ÌÈÈË¯ÈÙ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÌÂ˜È˘ÏÂ ÌÈÚ‚ÙÓ ˜ÂÏÈÒÏ ˙Â¯È‰Ó·
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