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  2019כמויות  –מעורבת /פסולת עירונית

 כלכלית  התפתחות 

 יצור פסולת  

 גידול אוכלוסייה  

 מחזור 24% הטמנה 76%

קצב גידול   - 1.8%

 שנה/פסולת 

מיליון טון  5.5

 שנה/פסולת

  1.7כל אדם מייצר 

 יום/ג פסולת"ק



 אופן הטיפול בפסולת לאורך השנים

 סדר כרונולוגי

 הסדרת הטמנה פסולת 1980-1990

 מניעת הטמנת פסולת  - 1990-2020

 עידוד המחזור-

2020-2030 
 :אסטרטגיה חדשה של המשרד להגנת הסביבה  

 מחזור-  

 טיפול תרמי בפסולת-  

 הטמנה-  

 שלוש תקופות עיקריות



אתרי פסולת   500: 1988עד 
 מקומיים  



1988-90 

 סגירת כל האתרים  •

 .אתרים אזורים 12הסדרת של •

1988 
   16א "תמ•

1995-98 

קביעת תנאים לרישיון עסק  •
 לאתרי פסולת

עשור להסדרת   – 1988-1998

 הטמנת פסולת  



 תשתיות אתר הטמנת פסולת

 הטמנה 76%

State of the Art Landfill 

 16א "תמ



 י המשרד להגנת הסביבה"ע תוכניותאישור 



 הקמת תשתיות

 למניעת זיהום קרקע ומי תהום

 HD 1.5 mmפריסת יריעות 



 איסוף תשטיפיםלפריסת צנרת 



 גאוטכניפריסת בד 



 שכבת ניקוז והגנת התשתיות 

  



 התא החדש מוכן ומאושר לקליטת פסולת  



 תחזוקה שוטפת וניטור שנתי

 כיסוי פסולת בסוף כל יום עבודה





 (תהום מי,תשטיפים, ביוגז)ניטור ובדיקות שנתיות 



 :  לאחר סגירת האתר –שיקום סביבתי ונופי 



 בכרמיאל( המחצבה)שיקום פארק הגליל 



 חיריהשיקום אתר פסולת 

 פארק אריאל שרון



 ניטור ובדיקות שנתיות המשך:האתרלאחר סגירת 



 זיהום אוויר ופליטות גזי חממה•

 זיהום קרקע ומי תהום•

 מפגעי ריח•

 מפגעי אבק•

 מפגעי בעלי חיים•

 תפיסת שטחים•

 פגיעה אקולוגית ונופית•

 מפגע סביבתי מהטמנת פסולת פוטנציאל



1998 
 חוק איסוף פסולת למחזור  •

1999 
 משקה מיכליחוק הפיקדון על •

2007 

 היטל הטמנה  •

 חוק לסילוק צמיגים•

2010 

 משקה מיכלילחוק הפיקדון על  3' תיקון מס:2010•

 חוק האריזות  :  2010•

2011 
 עדכון סכומי היטל הטמנה•

2014 
 חוק לטיפול בפסולת אלקטרונית•

2016 
 חד פעמיות החוק לצמצום השימוש בשקיות•

פסולת  הטמנת של חקיקה למניעת עשורים  2
 ועידוד המחזור



 הטמנה נשאר כמעט קבוע%  -המחזור % עליה מתונה ב
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 אסטרטגית של המשרד להגנת הסביבה תוכנית: 2018

 0~:הטמנה

 55%: מחזור

 45%: השבה 

2050 

   26%: הטמנה

   51%: מחזור

   23%: השבה

2030 

 76%:הטמנה

 24%: מחזור

 0: השבה 

 היום

 הקמה מפעלים למיון פסולת-

 הקמת מפעלים לטיפול תרמי בפסולת-

 פרסום והסברה, שיתוף ציבור-

 השקעות כספיות ושינוי מערך טיפול בפסולת ברשויות-



 ...ולצד כל זה 

 : העשורים האחרונים  3במשך 

 מוסדריםאתרי הטמנת פסולת   -

 מקומיותורשויות  ס"המההשקעות כספיות עדירות של  -

 המחזורחקיקה רבה לעידוד  -

 פסולתטמנת " 0"-ל ס"המהאסטרטגית  -

 ועוד לוגיסיטיקה, תכנון מורכב  -



 עדיין אתרי פסולת פיראטיים רבים







 שריפות פסולת



 השלכת פסולת לוואדי











 זיהום משריפת פסולת 



 ,( וגם פסולת... ס"חומ,אסבסט, שפכים,אוויר)סוגי תלונות  11מתוך 
 (רובן של פסולת–מהתלונות הן עבור מפגעי פסולת ושריפות  51%  



 מה מאפיין רשויות  

 בהן קיימים מפגעי פסולת

 רשויות ברמה סוציו אקונומי נמוכה•

העדר סעיף תקציבי ייעודי לטיפול בפסולת  •
 .המקומית  גושית ברשות 

 קיימים מפגעים סביבתיים נוספים•

 תחזוקת תשתיות לקויה•

 .חוסר בכוח אדם ברשות במחלקת סביבה•

 העדר חוקי עזר ומכאן העדר אכיפה•

 לא מוסדר –פינוי פסולת ממפעלים ועסקים •

 תושבים לא מתלוננים•



הפסולת  לאיסוף האחראית הבלעדית הרשות המקומית היא 

   הפתוחיםעל ניקיון השטחים לטיפול בה   ולשמירה , ביישוב 

 חקיקה ורגולציה



 החוקים העיקריים בישראל העוסקים בטיפול בפסולת  

:   2008, (סמכויות פקחים –אכיפה סביבתית )חוק הרשויות המקומיות •

הרשויות מוסמכות לאכוף את החוקים בנושאי   במסגרת חוק זה

ובין השאר להסמיך פקחים לאכיפת חוקי הסביבה באמצעות  , הסביבה

 .חוקי עזר

 

הרשות המקומית  על פי חוק הניקיון : 1984-ד"חוק שמירת הניקיון התשמ

ולתת שירות ניקיון  ולכלוך  חייבת למנוע הימצאות של מפגעי פסולת

לשמירה על השטחים  הרשות יכולה לפעול . ותחזוקה בשטחים הציבוריים

 .ועל המשליכים פיקוח על בעלי הקרקע הפתוחים באמצעות 

הרשות המקומית אחראית  ", על פי פקודה זו: 1964,פקודת העיריות

ומיגור מפגעים בשטח השיפוט  פסולת לרבות פינוי לתחומי התברואה 

 "ובריאות הציבור שלהן



 2000,(שמירת הניקיון –עבירות קנס )צו סדר הדין הפלילי 

 (₪)הקנס  -                         פרטי העבירה

 

ליחיד   לתאגיד ליחיד

במקום  

 רגיש

לתאגיד  

במקום  

 רגיש

לעבירה  

נוספת  

 ליחיד

לעבירה  

נוספת  

 לתאגיד

השלכת פסולת ברשות הרבים או מרשות  

הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל 

שלא עקב התעופפותה או דליפתה  , פסולת

 - - 8,000 4,000 3,000 1,500 מהרכב

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים  

לרבות פסולת  , לרשות היחיד של פסולת

 4,000 2,000 6,000 3,000 2,000 1,000 או בית מלאכה שמקורה במפעל, נוזלית

לרשות הרבים או שפיכה של פסולת נוזלית 

 3,000 1,500 4,000 2,000 1,500 750 מרשות הרבים לרשות היחיד

או מרשות  השלכה של גזם ברשות הרבים 

 2,000 1,000 3,000 1,500 1,000 500 הרבים לרשות היחיד

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים  

פסולת שהיא שיירי מזון של , לרשות היחיד

אריזות  , ניירות, קליפות, בכמות קטנה

 - - 1,500 750 500 250 בקבוקים או בדלי סיגריות, קטנות

 כמה דוגמאות של עבירות קנס



 (  ₪)הקנס  -פרטי העבירה                       

 

 

ליחיד   לתאגיד ליחיד

במקום  

 רגיש

לתאגיד  

במקום  

 רגיש

לעבירה  

נוספת  

 ליחיד

לעבירה  

נוספת  

 לתאגיד

ברשות השלכת פסדים או פסולת בניין 

הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד 

שלא  , כאמורמרכב מסחרי המוביל פסולת 

 - - 8,000 4,000 3,000 1,500 .מהרכבעקב התעופפותה או דליפתה 

לרשות הרבים השלכה של פסדים או פגרים 

 4,000 2,000 6,000 3,000 2,000 1,000 או מרשות הרבים לרשות היחיד

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים  

או פסולת רכב גרוטאות לרשות היחיד של 

 3,000 1,500 4,000 2,000 1,500 750 .בניין

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים  

לרשות היחיד של פסולת שהיא צמיגים או  

, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, גרוטאות

 2,000 1,000 3,000 1,500 1,000 500 .מהםאו חלק , תנור, מקרר

 כמה דוגמאות של עבירות קנס

 
שמירת   –עבירות קנס )סדר הדין הפלילי צו 

   -2000, (הניקיון

ברשות הרבים  לשריפות פסולת לא נותן מענה 

 .או ברשות היחיד

  



 אבל  (אווירמניעת זיהום )למניעת מפגעים קיימות תקנות •

של  שריפה :    (פסולת מוסדרים בלבד לסילוק הן חלות על אתרים 

,  חוק אוויר נקי פסולת באתרים מוסדרים לסילוק פסולת היא עבירה לפי

   .עסקיםחוק רישוי  לפי

      

 



  23' מסעתיד להשתנות כעת עם כניסת תיקון 

 לחוק שמירת הניקיון  

 של שריפת פסולת בשטחים הפתוחיםלא נקבע איסור מפורש •

,  ואיגודי ערים  ס"המהקיים קושי רב בפעולות אכיפה של כיום לכן •

 מאחר וברוב המקרים לא ידועה זהות מבעיר הפסולת או שלא ניתן לאתרו



 2018( 23' תיקון מס)חוק שמירת הניקיון 

על העובר על איסור זה יוטל . עם חריגים קבועים , איסור על הבערת פסולתתיקון זה קובע 

 .וכפל קנס כשהמפר הוא תאגיד, ₪  226,000עד קנס של 

 –עבירות קנס ) 2000-ס"תיקון של צו סדר הדין הפלילי תשלקביעת עבירת קנס נדרש 

 .ס"במהעדכון הצו נמצא כעת בעבודה אצל הגורמים המקצועיים (. שמירת הניקיון

 (₪)הקנס  -                         פרטי העבירה

 

ליחיד   לתאגיד ליחיד

 במקום רגיש

לתאגיד 

 במקום רגיש

לעבירה  

 נוספת ליחיד

לעבירה  

נוספת  

 לתאגיד

השלכת פסולת ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד  

שלא עקב התעופפותה או דליפתה  , מרכב מסחרי המוביל פסולת

 מהרכב
1,500 3,000 4,000 8,000 - - 

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של 

 שמקורה במפעל או בית מלאכה, לרבות פסולת נוזלית, פסולת
1,000 2,000 3,000 6,000 2,000 4,000 

לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות  שפיכה של פסולת נוזלית 

 היחיד
750 1,500 2,000 4,000 1,500 3,000 

 או מרשות הרבים לרשות היחידהשלכה של גזם ברשות הרבים 
500 1,000 1,500 3,000 1,000 2,000 

פסולת של , השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

,  אריזות קטנות, ניירות, קליפות, שהיא שיירי מזון בכמות קטנה

 - - 1,500 750 500 250 בקבוקים או בדלי סיגריות



ח מסכם של ועדת הכנסת לטיפול בזיהום אוויר "דו

 הנגרם משריפת פסולת

המחזיק  , חזקה שלפיה אם הובערה פסולת במקרקעיןהועדה בוחנת הוספת 

במקרקעין או מי שהמקרקעין נתונים לשליטתו ייחשב כאילו הוא הבעיר  

אלא אם כן הוא הוכיח כי עשה כל שביכולתו למניעת הבערת , את הפסולת

 הפסולת בשטחו



 ?מה אנו עושים בשטח 

פקחי , ירוקה  משטרה,ג"רט,ס"מה,איגוד: צוותי פיקוח בשטח •

 .  עבודה בשיתוף פעולה מלא. הרשות המקומית

 (.  ורחפןמצלמות שטח נסתרות )רכישת ציוד פיקוח ייעודי •

 (רשויות מקומיות, איגוד ערים)הסמכת פקחים •



     מרחפןצילום 



 תמונה ממצלמת שטח



 .תדווחו? גיליתם מפגע 

*6911 



 סיכום

 לחץ התושבים על בעלי תפקידים ברשויות המקומיות

 חוקי עזר, תקציב יעוד 

 אחריות רשות המקומית

 הסמכת פקחים ברשויות

קבלנים  , מכרזים תקינים: י הרשות המקומית "ניהול הפסולת ע

 .בקרה,מאושריםאתרי טיפול , מורשים

 מעורבות אשכולות רשויות לטיפול בפסולת גושית

 ח מסכם של הועדה הבן משרדית למניעת שירות פסולת  "דו




