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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 24( )טיפול בפסולת בניין(, 
התשע"ט-2018

בחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-11984)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

לפניההגדרה"גרוטותרכב"יבוא: )1(

""אתרטיפולבפסולת"-מקוםמורשהלפיכלדיןשמתבצעיםבוהשבהאו
סילוקשלפסולת;לענייןזה,"סילוק"-פעולהבפסולתשאינההשבה,
ובכללזההטמנהושריפהשלאלשםהפקתאנרגיה,גםכאשרבפעולה
ישתוצרלוואישלהפקתחומראואנרגיהוכןפעולותהכנהושלביביניים

בתהליכיםכאמור;

השלכתפסולתבנייןברשותהרביםהיאבעיה  כללי
המפגעים אחד את המהווה היקף, רחבת 
הבולטיםביותרשלהםחשוףהציבורהרחבעערוצינחלים
וצדידרכיםבכלרחביהארץ,מלאיםבערמותשלפסולת
בנייןשהושלכושלאכחוקושיוצרותמפגעיםסביבתיים
חמורים,לרבותזיהוםמיתהום,הרסהשטחיםהפתוחים,

הגניםהלאומייםושמורותהטבע,ופגיעהבערךהקרקעע

2ע6מיליוןטון מדישנהנוצריםבישראלכ–6ע3עד
פסולתבנייןעפסולתזוהיאתוצרלוואישלבנייהחדשה,
תשתיות והקמת נכסים של שיפוצים מבנים, הריסת
הניקיון, שמירת שחוק אף ומוניציפליותע לאומיות
להשליך אדם על אוסר החוק(, - )להלן התשמ"ד-1984
ברשותהרביםפסולתבכלל,ופסולתבנייןבפרט,רק7ע2
מיליוןטוןשלפסולתבנייןמגיעהלמיתקניטיפולוסילוק
טון טוןל–5ע3מיליון מוסדריםעכךשלמעשהביןמיליון
פסולתבנייןמושלכיםבכלשנהלשטחיםהפתוחיםבאופן
לאחוקיעבכךדומהישראללמדינותעולםשלישישבהן
פסולתאינהממוחזרתאלאמושלכתבשטחיםהפתוחים,

בשדותובצדידרכיםע

תהליךהאיסוףוהפינוישלפסולתהבנייןוהטיפול
בההואמורכב,וכוללמשתתפיםרבים,ביניהםהתושבים,
קבלניבנייהושיפוצים,משנעיפסולתבניין,בעלימפעלי
מיחזוראואתריסילוקפסולתבניין,והרשויותהמקומיותע
מוסדרים אינם זה ממערך רבים רכיבים הנוכחי, במצב
באופןמלא,והמעקבוהבקרהעלאופןהטיפולבפסולת

הבנייןלוקיםבחסרע

משקיע המשרד( - )להלן הסביבה להגנת המשרד
משאביםרבים,תוךשילובשלגורמיפיקוחואכיפהנוספים,
בניסיוןלאתרולמנועהשלכתפסולתבנייןבמקומותשאינם
מיועדיםלכךעעםזאת,בשלהמגבלותשלאמצעיהאכיפה
החקיקה היקף את להרחיב מוצע התופעה, והתרחבות
בנושא,כדישיינתנוכליםלהתמודדעםבעייתהשלכת
פסולתהבנייןברשותהרביםולמנועאותהככלהאפשרע

זאת,ביןהשאר,באמצעותהטלתחובהעליצרניפסולת
הבנייןלהתקשרעםבעלרישיוןהמחזיקבמיתקןמורשה
שאליותפונהפסולתהבנייהשייצרועאצירתפסולתהבניין
תבוצעאךורקבאמצעותכליאצירהרשומיםשהציבו
בעלירישיון,והםיפונועלידימוביליםמורשיםאלאתרים
מורשיםשלבעליהרישיוןשעמםהתקשרויצרניפסולת

הבנייןע

פסולת הובלת על החוקית המגבלה כיום כי יצוין
בנייןהיאחובתרישוישלהובלתפסולתבאמצעותבעל
רישיוןעסקמתאיםלפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968
)להלן-חוקרישויעסקים(,וכןחובותלפיחוקשירותי
הובלה,התשנ"ז-1997)להלן-חוקשירותיהובלה(עכיום,
לאמוטלתעליצרןהפסולתאועלהמובילחובתהתקשרות
עםאתרהטיפולבפסולתעאמנםכללהעוסקיםבפסולת
טעוניםרישוילפיחוקרישויעסקים,אךכתוצאהמהביזור
ונפרדים, רבים גורמים בין והטיפול הפינוי פעולות של
בלאגורםמרכז,איןאפשרותמעשיתלפיקוחעלהחוליות

השונותבשרשרתההובלהוהטיפולע

החוקהמוצעמהווהנדבךנוסףבמדיניותהמשרד
בפרטע הבניין ובפסולת בכלל, מוצקה בפסולת לטיפול
התועלותהצפויותלמשקמהצעתהחוקבאותלידיביטוי,
ביןהשאר,בהפחתתהפגיעהבשטחיםהפתוחיםובנוף,
מזוהמים, פתוחים שטחים ניקוי של בעלויות בחיסכון

ובהגנהעלאיכותםשלמיהתהוםע

ההגדרות בסעיף מונחים כמה להגדיר מוצע  סעיף 1
בחוק,ובהםהמונחיםהמפורטיםלהלן: 

להגדרה "אתר טיפול בפסולת" -מוצעלהגדיראתרטיפול
בפסולתכמקוםמורשהלפידיןשמתבצעיםבוהשבהאו
סילוקשלפסולתעאתריםלטיפולבפסולתטעוניםכיום
רישוילפיחוקרישויעסקיםעסילוקפסולתכוללפעולה
כרוכה שאינה פעולה כלומר השבה, שאינה בפסולת
בשימושבפסולתעפעולותסילוקכוללותבעיקרהטמנה
ושריפהשלפסולתשלאלשםהפקתאנרגיה,וכןפעולות

ס"חהתשמ"ד,עמ'142;התשע"ח,עמ'830ע 1
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אחריההגדרה"גרוטותרכב"יבוא: )2(

""השבה"-פעולהשנועדהלאפשרשימושבפסולתאובפסולתבניין,ובכללזה
שימושבפסולתכתחליףלחומראחר,לרבותמיחזוראוהפקתאנרגיה,וכן

פעולותהכנהושלביבינייםבתהליךכאמור;";

אחריההגדרה"כלישייט"יבוא: )3(

""מיחזור"-עיבודשלפסולתאופסולתבנייןלמוצרים,לחומריםאולחומרי
גלם,למטרהשלשמהיועדהחומראוהמוצרלראשונהאולמטרהאחרת;"ע

הוספתכותרת
סימןא'בפרקג'

לפניסעיף7לחוקהעיקרייבוא:2ע

"סימן א': אתרים לטיפול בפסולת".

בסעיף7לחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,במקום"לסילוקאולריכוזוטיפול"יבוא"לטיפול"; )1(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

לאיפנהאדםפסולתמאחדהסוגיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,אלאלאתר ")ד(
טיפולבפסולת,אובהתאםלהוראותשנקבעובחוקעזרשלהרשותהמקומית

הנוגעתבדבר,ואולםלענייןפינויפסולתבניין,יחולוהוראותסימןב'ע"

הוספתסימןב'
וכותרתסימןג'

בפרקג'

אחריסעיף7לחוקהעיקרייבוא:4ע

"סימן ב': פינוי פסולת בניין

בסימןזה-7אעהגדרות

"אתרמורשה"-מפעל,אתראומיתקן,לטיפולבפסולתבניין,
למעטתחנתמעבר,שמפעילוהואבעלרישיון;

"בעלרישיון"-מישקיבלרישיוןמפעיללפיסעיף7ב;

אחריההגדרה"גרוטותרכב"יבוא: )2(

""השבה"-פעולהשנועדהלאפשרשימושבפסולתאובפסולתבניין,ובכללזה
שימושבפסולתכתחליףלחומראחר,לרבותמיחזוראוהפקתאנרגיה,וכן

פעולותהכנהושלביבינייםבתהליךכאמור;";

אחריההגדרה"כלישייט"יבוא: )3(

""מיחזור"-עיבודשלפסולתאופסולתבנייןלמוצרים,לחומריםאולחומרי
גלם,למטרהשלשמהיועדהחומראוהמוצרלראשונהאולמטרהאחרת;"ע

הוספתכותרתלפניסעיף7לחוקהעיקרייבוא:2ע
סימןא'בפרקג'

"סימן א': אתרים לטיפול בפסולת".

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי-3ע

בסעיףקטן)א(,במקום"לסילוקאולריכוזוטיפול"יבוא"לטיפול"; )1(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

לאיפנהאדםפסולתמאחדהסוגיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,אלאלאתר ")ד(
טיפולבפסולת,אובהתאםלהוראותשנקבעובחוקעזרשלהרשותהמקומית

הנוגעתבדבר,ואולםלענייןפינויפסולתבניין,יחולוהוראותסימןב'ע"

הוספתסימןב'אחריסעיף7לחוקהעיקרייבוא:4ע
וכותרתסימןג'

בפרקג' "סימן ב': פינוי פסולת בניין

בסימןזה-7אעהגדרות

"אתרמורשה"-מפעל,אתראומיתקן,לטיפולבפסולתבניין,
למעטתחנתמעבר,שמפעילוהואבעלרישיון;

"בעלרישיון"-מישקיבלרישיוןמפעיללפיסעיף7ב;

הכנהושלביבינייםבתהליכיםאלהעהגדרהזותואמתאת
המונח"Disposal"הקבועבדירקטיבההאירופיתלעניין
DIRECTIVE2008/98/EConWaste)להלן- פסולת

הדירקטיבה(ע

כפעולה השבה להגדיר מוצע - "השבה"  להגדרה 
שנועדהלאפשרשימושבפסולתובפסולתבניין,לרבות
מיחזוראוהפקתאנרגיה,וכןפעולותהכנהושלביביניים
"Recovery"בתהליכיםאלהעהגדרהזותואמתאתהמונח

שבדירקטיבהע

של כעיבוד מיחזור להגדיר מוצע - להגדרה "מיחזור" 
לחומרי או לחומרים למוצרים, בניין ופסולת פסולת
"Recycling"גלםעההגדרההמוצעתתואמתאתהמונח

שבדירקטיבהע

לנוכחפיצולפרקג'לחוק,והוספתסימןב'ייעודי  סעיף 2
לענייןפינויפסולתבניין,מוצעלהוסיףכותרת 

לסימןא'שבו,שתהיה"אתריםלטיפולבפסולת"ע

סעיף7)ד(לחוקבנוסחוכיוםקובעכי"לאיפנה  סעיף 3
אדםפסולתמאחדהסוגיםהמפורטיםבסעיףקטן 
7)א(,אלאלאתרשנקבעלכך,למפעלטיפולבאשפה,למפעל

מיחזוראולמשרפה,אובהתאםלהוראותשנקבעובחוק
עזרשלהרשותהמקומיתהנוגעתבדבר"עמוצעלתקןאת
סעיףקטן)א(בהתאםלהגדרהשל"אתרטיפולבפסולת"
שנוספהבסעיףההגדרותלחוק,וכןלתקןאתסעיףקטן)ד(
באופןהמבהירכילענייןיצרןפסולתבניין,יחולוהוראות
האמורה ההוראה ולא בניין פסולת פינוי לגבי ב' סימן

הקבועהבסעיף7)ד(ע

מוצעלהוסיףלפרקג'לחוק,אתסימןב'שעניינו  סעיף 4
פינויפסולתבניין,ואשריכלולאתסעיפים7א 

עד7טו,כדלהלן:

לסעיף 7א המוצע  

מוצעלהגדירמונחיםשוניםשבהםנעשהשימוש
בסימןב',ובהםהמונחיםהמוסבריםלהלן:

-מוצעלהגדיר להגדרות "אתר מורשה" ו"בעל רישיון" 
אתרמורשהכמפעל,אתראומיתקן,לטיפולבפסולתבניין,
שמפעילוהואבעלרישיוןלפיהוראותסעיף7בבסימןב'
המוצעעכפישיובהרלהלן,מפעיליכוללהיותהבעלים,
המחזיקאוהמנהלשלהאתר,המיתקןאוהמפעל,והמבחן
לענייןזההואמבחןהשליטההאפקטיביתשלאותואדם
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"יצרןפסולתבניין"-מישמבצעעבודתבנייהשבמהלכה
נוצרתפסולתבניין,לפיהסכםשנחתםבינולביןבעל
הנכסאוהמחזיקבנכס,אומימטעמם,לביצועאותה
הנכס, בעל - קבלן ובהעדר קבלן(, - )להלן עבודה
המחזיקבנכסאומימטעמם,המבצעבעצמועבודת
בנייהגםאםהסתייעבמהלךהעבודותכאמורבאנשי

מקצוע;

"כליאצירהרשום"-כליקיבוללאצירתפסולתבניין,שנושא
אמצעיזיהוי,סימון,מעקבובקרהבהתאםלהוראות

סעיף7י)ג(;

"מובילמורשה"-מובילשבידורישיוןמוביל,לפיחוקשירותי
לפי שלו העסק רישיון וסוג התשנ"ז-21997, הובלה,
חוקרישויעסקים,התשכ"ח-31968,,מאפשרלולהוביל

פסולתבניין;

"הממונה"-עובדהמשרדשהשרהסמיכולענייןסימןזה;

"פסולתבניין"-למעטכלאחדמאלה:

ערימותאדמהשאינןמעורבותבפסולתאחרת; )1(

פסולתבנייןשקיימתחובהלפנותהבאופןאחר )2(
לפיכלדין;

זו הגדרה שלהאתרע תאגידבאופןושיטתההפעלה או
כוללת"אתריקצה"בלבד,שכןמטרתסימןב'המוצעהוא
להבטיחאתהטיפולבפסולתעדסוףשרשרתהטיפולאו
הסילוקעכפישיפורטלהלן,במסגרתהחוקהמוצעיחויבו

מפעיליםשלאתריטיפולבפסולתבנייןברישיוןייעודיע

להגדרה "יצרן פסולת בניין" -מוצעלהגדיריצרןפסולת
בנייןכמישמבצעבפועלעבודתבנייהשבמהלכהנוצרת
פסולתבנייןעעליצרןפסולתבנייןמוטלותחובותשקבועות

בסעיף7טהמוצעע

בניין לקבלני ובראשונה בראש מכוונת זו הגדרה
ושיפוציםהמבצעיםעבודותבנייהעלפיהסכםעםבעל
הזכויותבנכס,אךגםלמקריםשבהםבעלהנכס,המחזיקאו
מימטעמם)להלן-בעלהנכס(,מבצעבעצמואתעבודת
הבנייה,ואזהחובותהמוטלותעליצרןפסולתבנייןכאמור

יחולועליובמישריןע

מוצעלהבהירכיבמקרהכזה,שבובעלהנכסמבצע
אתהעבודותבלאקבלן,ועבודתהבנייהכוללתפעולות
עבודות למשל חיצוניים, גורמים ידי על שמבוצעות
חשמלואינסטלציה,ייחשבבעלהזכויותבנכס,המבצע

אתהעבודההעיקרית,ליצרןפסולתהבנייןע

להגדרה "כלי אצירה רשום" -מוצעלהגדירכליאצירה
רשוםככליקיבוללאצירתפסולתבניין,שנושאאמצעי

7י)ג( זיהוי,סימון,מעקבובקרהבהתאםלהוראותסעיף
קיבול כלי של שונים סוגים קיימים כי יובהר המוצעע
לאצירתפסולתבניין,ובכללזהמכולותושקיםייעודיים
לאצירהופינוישלחומריבנייןופסולתבנייןבגדליםשוניםע

-מוצעלהגדירמובילמורשה להגדרה "מוביל מורשה" 
כמישבידוהרישיונותהנדרשיםלפיהדיןהקיים,דהיינו,
רישיוןמוביל,לפיחוקשירותיהובלה,וסוגהרישיוןשלו
לפיחוקרישויעסקיםמאפשרלולהובילפסולתבנייןעיצוין
כיחובתהרישוילעסקשלאיסוףוהובלתפסולתקבוע
כיוםבפרט1ע5בלצורישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(,
התשע"ג-2013)להלן-צורישויעסקים(עהחוקהמוצע
אינוכוללחובתרישוינוספתלגבימוביליםמורשים,אך
מחייבאותםבהתקשרותעםבעלירישיוןשלאתריטיפול

בפסולתבנייןע)ר'לענייןזהבסעיף7יגהמוצע(ע

-מוצעלהגדיראתהממונהכעובד להגדרה "הממונה" 
המשרדשהשרהסמיכולענייןסימןזהעסמכויותהממונה
רישוי סמכויות השאר, בין כוללות, המוצע החוק לפי

ופיקוחעלאתריםלטיפולבפסולתבנייןע

להגדרה "פסולת בניין" -לפיסעיף1לחוק,פסולתבניין
מוגדרת"חומריםושייריחומריםהמשמשיםלבנייה,או
שמשתמשיםבהםבקשרלעבודותבנייה,לרבותערימות
הפינוי הסדר לעניין מבנים"ע של הריסות וחלקי אדמה
והטיפולשלפסולתבנייןשמוצעלקבועבסימןב',מוצע

ס"חהתשנ"ז,עמ'222ע 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 3
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"רשותמקומית"-עירייה,מועצהמקומית,וכןאיגודערים
שביןתפקידיואיסוףופינוישלפסולתע

לטיפול7בעחובתרישוימפעיל אתר אחר, באמצעות או בעצמו אדם, יפעיל לא
לפי לו שניתן רישיון בידו יש כן אם אלא בניין בפסולת
הרישיוןולהוראותלפי לתנאי זה,ובהתאם הוראותסימן

חוקזהע

תנאיםלמתן
רישיון

כי7גע ששוכנע לאחר למבקש רישיון ייתן הממונה )א(
מתקיימיםלגביוכלאלה:

הואהגישלממונהבקשהלכך; )1(

הואמחזיק,לגביהאתרהמורשה,בהיתרמתאים )2(
התשכ"ה-41965, והבנייה, התכנון חוק הוראות לפי
וברישיוןעסקמתאיםלטיפולבפסולתבנייןלפיחוק

רישויעסקים,התשכ"ח-51968;

אחסוןפסולתהבנייןבאתרהמורשהשבהחזקתו )3(
למניעה באמצעים שימוש תוך נעשים בה והטיפול
ולצמצוםשלמפגעיםסביבתייםובריאותיים,ובכלל

זהבתשתיותהמפורטותלהלן:

משקללשקילתפסולת; )א(

משטחיםאטומיםלחלחול; )ב(

מערכתנפרדתלניקוזנוזליםשהיובמגע )ג(
)תשטיפים( ממנה נבעו או בניין, פסולת עם

מהמשטחיםהאטומים;

"רשותמקומית"-עירייה,מועצהמקומית,וכןאיגודערים
שביןתפקידיואיסוףופינוישלפסולתע

לטיפול7בעחובתרישוימפעיל אתר אחר, באמצעות או בעצמו אדם, יפעיל לא
לפי לו שניתן רישיון בידו יש כן אם אלא בניין בפסולת
לפי הרישיוןולהוראות לתנאי זה,ובהתאם הוראותסימן

חוקזהע

תנאיםלמתן
רישיון

כי7גע ששוכנע לאחר למבקש רישיון ייתן הממונה )א(
מתקיימיםלגביוכלאלה:

הואהגישלממונהבקשהלכך; )1(

הואמחזיק,לגביהאתרהמורשה,בהיתרמתאים )2(
התשכ"ה-41965, והבנייה, התכנון חוק הוראות לפי
וברישיוןעסקמתאיםלטיפולבפסולתבנייןלפיחוק

רישויעסקים,התשכ"ח-51968;

אחסוןפסולתהבנייןבאתרהמורשהשבהחזקתו )3(
למניעה באמצעים שימוש תוך נעשים בה והטיפול
ולצמצוםשלמפגעיםסביבתייםובריאותיים,ובכלל

זהבתשתיותהמפורטותלהלן:

משקללשקילתפסולת; )א(

משטחיםאטומיםלחלחול; )ב(

מערכתנפרדתלניקוזנוזליםשהיובמגע )ג(
)תשטיפים( ממנה נבעו או בניין, פסולת עם

מהמשטחיםהאטומים;

למעטמהגדרהזוערימותאדמהשאינןמעורבותבפסולת
אחרתעסוגזהשלפסולתבניין,המכונהגם"עודפיעפר"
באופן לרוב מטופל והוא ייחודיים מאפיינים בעל הוא
מספקבמסגרתהליכיהתכנוןוהבנייהעעודמוצעלמעט
באופן לפנותה חובה שקיימת בניין פסולת זו מהגדרה
אחרלפיכלדיןעפסולתמסוגזהיכולהלכלולמרכיבים
המצוייםבאקראיבפסולתהבנייןוהםבעלימאפייניסיכון
ייחודייםכגוןחומריםמסוכנים,וקייםלגביהםהסדרייעודי

בחקיקהאחרתע

להגדרה "רשות מקומית" -בסעיף1לחוקמוגדרתרשות
יש המוצע ב' סימן לעניין מקומי"ע ועד "למעט מקומית
להבהירכיהגדרתרשותמקומיתתכלולעיריות,מועצות
מקומיותואזוריות,וכןאיגודיעריםשביןתפקידיהםאיסוף
ופינוישלפסולתעעודיובהרכיבהתאםלחוקאיגודיערים,
כהגדרתו אשכול גם כולל ערים איגוד התשט"ו-1955,

בסעיף17ד1לחוקאיגודיעריםע

לסעיף 7ב המוצע

מוצעלקבועסעיףחובתרישוילמפעילשייקבעבו
איסורעלאדםלהפעיל,בעצמואובאמצעותאחר,אתר

לטיפולבפסולתבנייןאלאאםכןישבידורישיוןשניתן
לולפיהוראותסימןב'המוצע,ובהתאםלתנאיהרישיון
ולהוראותלפיהחוקעיובהרכילמפעילייחשבמישבידו
השליטההאפקטיביתוהיכולתלקבועאתשיטתההפעלה
וזאת בניין, בפסולת לטיפול האתר של ההפעלה ואופן
ביןאםהיכולתנובעתמכוחזכותחוקיתשבידו,וביןאם
שליטתובהפעלתהאתרנובעתאומשתקפתממצבהדברים
בפועלעכך,ביןהשאר,הבעליםשלהאתר,המחזיקוהמנהל

יכוליםלהיחשבלמפעיליהאתרלפינסיבותהענייןע

לסעיף 7ג המוצע

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועבסעיףאתהתנאיםלמתןרישיוןלאתר
טיפולבפסולתבנייןבידיהממונהעתנאיםאלהכוללים,
פרטלחובתהגשתהבקשה,תנאיסףולפיולאתרולמבקש
הרישיוןהיתרמתאיםלפיחוקהתכנוןוהבנייה,ורישיון
עסקמתאיםלפיחוקרישויעסקיםעיצויןכיחובתהרישוי
רישוי לצו 1ע5ג בפרט כיום קבוע בפסולת טיפול לעסק
עסקים,ולענייןאתרלסילוקפסולתיבשהבפרט1ע5דלצו
)3(המוצעתכיבאתריימצאו האמורעעודנדרשבפסקה

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 4

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 5
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שני של בגובה האתר סביב קשיחה גדר )ד(
פסולת, התעופפות למניעת לפחות, מטרים
כניסתבעליחייםואנשיםשאינםמורשים;בגדר
האמורהיהיהשערכניסהראשיאחדהמיועד

לכליהרכבהמוביליםאתפסולתהבנייןע

מתקיימיםבותנאיםנוספיםשנקבעולפיסעיף )4(
קטן)ג()2(ע

זה ובכלל תנאים ברישיון לקבוע רשאי הממונה )ב(
באתר הבניין בפסולת הטיפול תוצרי כי שיבטיחו תנאים
טיפולבפסולתבנייןהמבצעפעולותהשבהאומיחזוריהיו
מתאימיםלשימושויתקיימובהםהתנאיםהקבועיםבסעיף

7ח)ג(ע

השררשאילקבוע- )ג(

או לרישיון בקשה הגשת אופן לעניין הוראות )1(
והמסמכים שתכלול הפרטים זה ובכלל לחידושו,

שיצורפואליה;

בין לחידושו, או רישיון למתן נוספים תנאים )2(
השארכדילהבטיחטיפולנאותבפסולתבניין,למנוע
פגיעהבסביבהולעודדשימושחוזראושימושנוסף

בפסולתהבנייןאובתוצריהטיפולבה;

הוראותלענייןתנאיםלהתקשרותשלבעלרישיון )3(
עםמובילמורשה;

האמצעיםוהתשתיותהמפורטיםבפסקהושמטרתםצמצום
מפגעיםסביבתייםובריאותייםעיובהרכידרישותתשתית
אלהמחייבותאתאתריהטיפולגםלפיהוראותהדינים

הקיימיםע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיהממונהיהיהרשאילקבועברישיון
הטיפול תוצרי כי שיבטיחו תנאים זה ובכלל תנאים,
בפסולתהבנייןבאתרטיפולבפסולתבנייןהמבצעפעולות
השבהאומיחזוריהיומתאימיםלשימושויתקיימובהם

התנאיםהקבועיםבסעיף7ח)ג(המוצעע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיהשרלהגנתהסביבהיהיהרשאי
לקבועבתקנותהוראותבהיבטיםשוניםהנוגעיםליישום
החוקהמוצעולקידוםמטרותיועההסמכהכוללת,כמקובל
בחקיקההקובעתחובותרישוי,תקנותלענייןאופןהגשת
בקשהלרישיוןאולחידושווהוראותלענייןקביעתאגרה
בעדהגשתבקשהלרישיוןעכמוכןמוצעכיהשריהיה
לחידושו או רישיון למתן נוספים תנאים לקבוע רשאי
לעודד כדי ואף המוצע ב' סימן מטרות מימוש לצורך
שימושחוזראושימושנוסףבפסולתהבנייןאובתוצרי

הטיפולבהעלפיפסקה)3(המוצעת,השריהיהרשאילקבוע
עם רישיון בעל של להתקשרות תנאים לעניין הוראות
מובילמורשהבמטרהלשפראתהבקרהעלאופןביצוע
ההתקשרויותומימושןעעודמוצעלקבועבתקנותכיהשר
בנוגע מידע לשקול הממונה את להסמיך רשאי יהיה
למבקשלענייןהרשעהבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה
אונסיבותיהאיןהואראוילקבלאתהרישיון,וכןמידע
עלפתיחתחקירהאוהגשתכתבאישוםבעבירהכאמורע
בחקיקה נוספים רישוי בהסדרי מצויות דומות הוראות
הסביבתית,ומטרתןלאפשרלממונהלשקולאםהמידע
הפליליעלאודותהמבקשמצביעעלאי–התאמהלהחזיק
ברישיוןלעיסוקזה,היוצרסיכוניםמשמעותייםלציבורער'
לדוגמה,סעיפים16)א()3(,17)ב()1()ד(ו–18)4(לחוקלמניעת
מפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-2011)להלן-חוק
האסבסט(עיודגשכיההסדרהמוצענותןלמעשהלבעלי
הרישיוןתפקידציבורישלמתןשירותלציבוררחבשל
קבלניםואףלציבורהרחבהעוסקבעבודותבנייהבעצמוע
תפקידיםאלהמצריכיםרמהגבוההשלמהימנותאשר

נבדקתתדירבאמצעותמידעפליליע

עודמוצעלקבועכיהשריוכללקבועבתקנותאמות
מידהלבדיקתמהימנותוהמקצועיתשלהמבקשעיובהר
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הוראותלענייןקביעתאגרהבעדהגשתבקשה )4(
לרישיון;

כיהממונהיהיהרשאילשקול,לענייןמתןרישיון, )5(
מידעבנוגעלמבקשלענייןהרשעהבעבירהשמפאת
לקבל ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה מהותה,
אתהרישיוןוכןפתיחתחקירהאוהגשתכתבאישום

בעבירהכאמור;

כיהממונהיהיהרשאילשקול,לענייןמתןרישיון, )6(
אתמהימנותוהמקצועיתשלהמבקש,עליסודאמות

מידהשקבעהשרע

טופסי המשרד של האינטרנט באתר יפרסם הממונה )ד(
בקשהורשימתמסמכיםשישלצרףלבקשה;טפסיםומידע
המחוזיותשל הציבורגםבלשכות לרשות יועמדו כאמור

המשרדע

תוקפושלהרישיון
וחידושו

תוקפושלהרישיוןיהיהלחמששנים,והממונהרשאילחדשו7דע
לתקופותנוספותשלחמששניםבכלפעםע

התנייתרישיוןאו
סירובלמתןרישיון

שיש7הע בתנאים הרישיון מתן את להתנות רשאי הממונה
לקיימםלפנימתןהרישיון,ביןהשאר,לענייןציודותשתיות
באתר,ורשאיהואלסרבלתתרישיוןתוךמתןנימוקיםלדחייה

ולאחרשנתןלמבקשהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

סירובלחדש
רישיון,ביטולואו

התלייתו

הממונהרשאי,בכלעת,לאחרשנתןלבעלהרישיוןהזדמנות7וע
או לבטלו הרישיון, את לחדש לסרב טענותיו, את לטעון
להתלותולתקופהשלאתעלהעלשנה,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאומטעה; )1(

למתן מהתנאים אחד הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
הרישיוןלפיסעיף7גע

הוראותלענייןקביעתאגרהבעדהגשתבקשה )4(
לרישיון;

כיהממונהיהיהרשאילשקול,לענייןמתןרישיון, )5(
מידעבנוגעלמבקשלענייןהרשעהבעבירהשמפאת
לקבל ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה מהותה,
אתהרישיוןוכןפתיחתחקירהאוהגשתכתבאישום

בעבירהכאמור;



כיהממונהיהיהרשאילשקול,לענייןמתןרישיון, )6(
אתמהימנותוהמקצועיתשלהמבקש,עליסודאמות

מידהשקבעהשרע

טופסי המשרד של האינטרנט באתר יפרסם הממונה )ד(
בקשהורשימתמסמכיםשישלצרףלבקשה;טפסיםומידע
המחוזיותשל הציבורגםבלשכות לרשות יועמדו כאמור

המשרדע

תוקפושלהרישיון
וחידושו

תוקפושלהרישיוןיהיהלחמששנים,והממונהרשאילחדשו7דע
לתקופותנוספותשלחמששניםבכלפעםע

התנייתרישיוןאו
סירובלמתןרישיון

שיש7הע בתנאים הרישיון מתן את להתנות רשאי הממונה
לקיימםלפנימתןהרישיון,ביןהשאר,לענייןציודותשתיות
באתר,ורשאיהואלסרבלתתרישיוןתוךמתןנימוקיםלדחייה

ולאחרשנתןלמבקשהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

סירובלחדש
רישיון,ביטולואו

התלייתו

הממונהרשאי,בכלעת,לאחרשנתןלבעלהרישיוןהזדמנות7וע
או לבטלו הרישיון, את לחדש לסרב טענותיו, את לטעון
להתלותולתקופהשלאתעלהעלשנה,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאומטעה; )1(

למתן מהתנאים אחד הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
הרישיוןלפיסעיף7גע

כימהימנותוהמקצועיתשלהמבקשמתייחסת,בעיקרה,
שהתגלו או הרישיון מבקש שביצע ולליקויים להפרות
מינהלי בפעילותו,ושבידיהממונהקייםלגביהםמידע
מבוססעיודגשכילאכלהפרהוכלליקוימהוויםעילה
מהווים אינם כי חולק ואין פלילית, בחקירה לפתיחה
בהכרחעילהלסירובלמתןרישיוןעעםזאת,בעתבחינת
בקשהלרישיוןמוטלתעלהממונההאחריותלבחוןאת
השלכותמתןהרישיוןעלכלהיבטיהן,לצורךהגנהעל
האינטרסהציבוריעהדברמחייבשקילתהמידעהרלוונטי
קיימת דומה הוראה וממצהע כולל באופן לפניו, המצוי
האסבסט לחוק 24 בסעיף לדוגמה, הסביבתית, בחקיקה
תברואית, בהדברה העיסוק הסדרת לחוק 8 ובסעיף

התשע"ו-2016)להלן-חוקהמדבירים(ע

לסעיף קטן )ד( 

מוצעלקבועאתחובתהממונהלפרסםטופסיבקשה
ורשימתמסמכיםשישלצרףלבקשהבאתרהאינטרנטשלהמשרד

ולהעמידםלעיוןהציבורבלשכותהמחוזיותשלהמשרדע

לסעיף 7ד המוצע

מוצעלקבועכיתוקפושלרישיוןיהיהלחמששנים,
והממונהרשאילחדשולתקופותנוספותשלחמששנים
בכלפעםעתקופהזותואמתאתתקופותהרישיוןלאתרים

מסוגיםאלהלפיצורישויעסקיםע

לסעיף 7ה המוצע 

כמקובלבחקיקההקובעתחובותרישוי,מוצעלקבוע
בתנאים הרישיון מתן את להתנות רשאי הממונה כי
השאר, בין הרישיון, מתן לפני לקיימם שיש מוקדמים,
לענייןציודותשתיותבאתרעכמוכן,הממונהיהיהרשאי
לסרבלתתרישיוןלאחרשנתןלמבקשהרישיוןלטעוןאת

טענותיו,תוךמתןנימוקיםע

לסעיף 7ו המוצע 

מוצעלקבועכיהממונהיהיהרשאי,בכלעת,לאחר
שנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לסרב
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או הרישיון מתנאי מהותי תנאי הפר הרישיון בעל )3(
הוראהמהותיתמההוראותלפיחוקזה;

האתרגורםזיהוםניכר,מתמשךאוחוזרונשנה,אוסיכון )4(
לסביבהאולציבוראומפגעאחר,והממונהנוכחכילאניתן

למנועאתהמשךהזיהום,הסיכוןאוהמפגעבדרךאחרתע

פרסוםרשימת
בעלירישיון

ואתריםמורשים

של7זע רשימה המשרד של האינטרנט באתר יפרסם הממונה
בעלי שמות ואת בניין, בפסולת לטיפול מורשים אתרים

הרישיוןע

יצרן7חעחובותבעלרישיון כל עם שוויוניים בתנאים יתקשר רישיון בעל )א(
פסולתשיפנהאליולשםפינויפסולתהבנייןשברשותיצרן
הפסולתהאמור,לאתרמורשהשבעלהרישיוןמחזיקברישיון
7ט)א(;נוכחהממונהכי לגביוולטיפולבה,כאמורבסעיף
בעלרישיוןאינומקייםאתחובתולפיסעיףזה,רשאיהוא
לתתלבעלהרישיוןהוראותלשםהבטחתמתןהשירותיםעל
ידובתנאיםשוויוניים,לרבותלענייןמחירהשירות,איכות

השירותואספקתוע

בעלרישיוןלאיעבירפסולתבנייןמהאתרהמורשה )ב(
אלאלאתרמורשהאחרע

שלא לתקופה להתלותו או לבטלו הרישיון, את לחדש
בסעיףע המפורטים התנאים בהתקיים שנה, על תעלה
לנקיטת עיקריות עילות ארבע מפורטות המוצע בסעיף
אמצעיםאלה,ובהןהפרתתנאימהותימתנאיהרישיוןאו
הוראהמהותיתמההוראותלפיחוקזה,וכןאםהאתרגורם
זיהוםניכר,מתמשךאוחוזרונשנה,אוסיכוןלסביבהאו
לציבוראומפגעאחר,והממונהנוכחכילאניתןלמנועאת

המשךהזיהום,הסיכוןאוהמפגעבדרךאחרתע

לסעיף 7ז המוצע 

מוצעלקבועכיהממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשל
המשרדרשימהשלאתריםמורשיםלטיפולבפסולתבניין
ואתשמותבעליהרישיון,וזאתכדילהנגישאתהמידע
הנחוץלציבוריצרניפסולתהבנייןלצורךמילויחובותיהםע

לסעיף 7ח המוצע

מוצעלקבועאתהחובותהבאותשיחולועלבעל
רישיון:

סעיף קטן )א( 

מוצעלחייבבעלרישיוןלהתקשרעםכליצרןפסולת
לאתר פינויה לצורך שוויוניים, בתנאים אליו, שיפנה
המורשהשלבעלהרישיוןעמאחרשלפיסעיף7ט)א(המוצע
יצרןפסולתהבנייןחייבלהתקשרעםבעלרישיון,שהוא
לרובגורםפרטיהפועלמשיקוליםעסקיים,ישלהבטיחכי
לאייעשהשימושמפלהבידיבעלהרישיוןבכוחוהיחסיע
לקבל שיכולים אתרים של מוגבל מספר שקיים מאחר

רישיון,וכיוםהתחרותבשוקזהמוגבלתמאוד,הוראהזו
נדרשתלשםהגנהעלהציבורעיצויןכיהוראהדומהקיימת
בסעיף16לחוקלהסדרתהטיפולבאריזות,התשע"א-2011ע

עודמוצעלקבועכיאםנוכחהממונהכיבעלרישיון
אינומקייםאתחובתולפיסעיףזה,הוארשאילתתלבעל
ידו על השירותים מתן הבטחת לשם הוראות הרישיון
בתנאיםשוויונייםעהוראותאלהעשויותלהתייחסלמחיר
השירות,איכותהשירותואספקתועכדוגמאותאפשריות
לאי–קיוםחובהזו,ניתןלצייןכמהמצביםאפשריים:בעל
רישיוןשקובעאתמחירהשירותשלאלפיכלליםאחידים
מקבלי ציבור לכלל מפורסמים שאינם כללים לפי או
גבוהים מחירים בגביית וזאת הרלוונטיים, השירותים
ממחיריהשוקהסביריםאובגבייתמחיריםנמוכיםממחירי
השוקהסביריםלשםפגיעהבמתחריםאפשרייםאובעל
רישיוןשמגבילאתהיקףהשירותיםהניתניםעלידוואת
שבהחזקתו באתר בניין פסולת של לקליטה האפשרות
באופןשרירותיאולפיאמותמידהשאינןאחידותאושאינן
הרלוונטייםע השירותים מקבלי ציבור לכלל מפורסמות
ניתןלהטיל 15ה)ג()4(המוצע,יהיה סעיף לפי יובהרכי
עיצוםכספילענייןסעיףזהרקבמקרהשלהפרתהוראות

הממונהע

סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( 

מוצעלקבועאיסורעלבעלרישיוןלהעבירפסולת
זו הוראה מורשהע שאינו לאתר המורשה מהאתר בניין
נועדהלמנועמצביםשבהם,לאחרקליטתהפסולתבאתר
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,בעלרישיוןרשאילהעביר )ג(
בדרישות העומדים בניין פסולת של מיחזור תוצרי לאחר
הטכניותלשימושלאותןמטרותובאופןשעומדבהוראותכל
תקןאודרישהחוקיתלגביאותותוצר;ואולםבעלהרישיון
לאיעביראתתוצריהמיחזורכאמוראםהודיעלוהממונה
כיהשימושבתוצר,עלכלצורותיו,עלוללגרוםלהשפעה

שליליתעודפתעלהבריאותאוהסביבהע

בעלרישיוןינהלרישוםמלאומפורטשלכלאלה: )ד(

המורשה לאתר שנכנסו הבניין פסולת כמויות )1(
כלי פרטי לאתר, נכנסו שבו והמועד שבבעלותו
האצירה,פרטיהמובילהמורשהוכליהרכבהמוביל
ומשקל הבניין פסולת יצרן פרטי האצירה, כלי את

פסולתהבניין;

כמויותפסולתהבנייןשטופלואוסולקובאתר )2(
סולקו, שמוחזרו, הבניין פסולת כמויות המורשה,
הוטמנואוטופלובאופןאחרבאתר,וכמויותפסולת
שהועברו הבניין בפסולת הטיפול תוצרי או הבניין
למקוםאחר,ופרטיהמקוםהאחרכאמור,והכוללפי
משקלפסולתהבנייןאותוצריהטיפולבפסולת,לפי

הענייןע

בעלרישיוןיגישלממונה,במתכונתשהורה,דיווחעל )ה(
הפרטיםהאמוריםבסעיףקטן)ד(,לגביכלשנה,לאיאוחר

מ־1באפרילשלהשנהשלאחריהע

בעלרישיוןישמוראתהרישוםלפיסעיףקטן)ד(,ואת )ו(
המסמכיםששימשואסמכתהלרישום,לתקופהשלשלוש

שניםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,בעלרישיוןרשאילהעביר )ג(
בדרישות העומדים בניין פסולת של מיחזור תוצרי לאחר
הטכניותלשימושלאותןמטרותובאופןשעומדבהוראותכל
תקןאודרישהחוקיתלגביאותותוצר;ואולםבעלהרישיון
לאיעביראתתוצריהמיחזורכאמוראםהודיעלוהממונה
כיהשימושבתוצר,עלכלצורותיו,עלוללגרוםלהשפעה

שליליתעודפתעלהבריאותאוהסביבהע



בעלרישיוןינהלרישוםמלאומפורטשלכלאלה: )ד(

המורשה לאתר שנכנסו הבניין פסולת כמויות )1(
כלי פרטי לאתר, נכנסו שבו והמועד שבבעלותו
האצירה,פרטיהמובילהמורשהוכליהרכבהמוביל
ומשקל הבניין פסולת יצרן פרטי האצירה, כלי את

פסולתהבניין;

כמויותפסולתהבנייןשטופלואוסולקובאתר )2(
סולקו, שמוחזרו, הבניין פסולת כמויות המורשה,
הוטמנואוטופלובאופןאחרבאתר,וכמויותפסולת
שהועברו הבניין בפסולת הטיפול תוצרי או הבניין
למקוםאחר,ופרטיהמקוםהאחרכאמור,והכוללפי
משקלפסולתהבנייןאותוצריהטיפולבפסולת,לפי

הענייןע

בעלרישיוןיגישלממונה,במתכונתשהורה,דיווחעל )ה(
הפרטיםהאמוריםבסעיףקטן)ד(,לגביכלשנה,לאיאוחר

מ־1באפרילשלהשנהשלאחריהע

בעלרישיוןישמוראתהרישוםלפיסעיףקטן)ד(,ואת )ו(
המסמכיםששימשואסמכתהלרישום,לתקופהשלשלוש

שניםע

המורשהוקבלתתשלוםבעבורה,יפנהמפעילהאתראת
הפסולתמהאתרוישליךאותהבאופןלאמוסדראויעבירה
לאתראחרשאינומוסדרעמעברלכך,ההוראהמאפשרת
לבעלהרישיוןלהעבירפסולתבנייןאותוצריטיפולבין
אתריםמורשיםשוניםשהואמפעיל,אולהעבירפסולת
כזו העברה אחריםע רישיון בעלי של מורשים לאתרים
בניין פסולת קליטת של במצב למשל, להידרש, עשויה
מעברלקיבולתהאתר,וכןלצורךביצועשלביטיפולנוספים
בפסולתהבנייןבאתרמורשהאחרהמתאיםלכךעהחריג
לכךהואבמצביםשבהםבעלהרישיוןביצעפעולותמיחזור
מהווים המיחזור שתוצרי כך הבניין, בפסולת מספקות
מוצרחדשבפניעצמו,ואינםמהוויםעודפסולתעבהתאם
,'endofwaste' להוראותהדירקטיבה,בהתייחסלמונח
מוצעלהבהירכיתוצרמיחזורייחשבלמוצראםהואעומד
בדרישותהטכניותלשימושכמוצרלאותןמטרותובאופן
שעומדבהוראותכלתקןאודרישהחוקיתלגביאותומוצרע

כדילמנועחוסרודאות,מוצעלקבועכיהממונהיהיה
רשאילהודיעלבעלהרישיוןכיהשימושבתוצר,עלכל
צורותיו,עלוללגרוםלהשפעהשליליתעודפתעלהבריאות

אוהסביבהולפיכךלאניתןלפנותואלאלאתרמורשהע

סעיפים קטנים )ד( עד )ו(

על המוטלות ועיון דיווח רישום, לחובות בדומה
גורמיםמפוקחיםשוניםלפיחוקיםסביבתייםאחרים,מוצע
לקבועחובהעלבעלרישיוןלנהלרישוםמלאומפורטשל
כמויותפסולתבנייןשנכנסולאתרהמורשהשבבעלותו
פסולת של והסילוק הטיפול אופן לגבי נוספים ופרטים
הבנייןעבעלהרישיוןיגישלממונהדיווחשנתיעלפרטים
אלה,וישמוראתהרישוםלתקופהשלשלוששניםעהוראות
בפסולת הטיפול על ובקרה פיקוח לצורך נדרשות אלה

הבנייןע
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חובותיצרן
פסולתבניין

יצרןפסולתבנייןיתקשרעםבעלרישיוןלשםפינוי7טע )א(
בה לטפל במטרה מורשה לאתר שברשותו הבניין פסולת

באתרהאמורע

לאישליךיצרןפסולתבנייןאתפסולתהבנייןשברשותו, )ב(
אלאלכליאצירהרשוםע

יצרןפסולתבנייןינקוטאמצעיםלמניעתפיזורפסולת )ג(
הבנייןמכליהאצירהולמניעתמפגעיםממנוע

הצבתכליאצירה
רשום

לאיציבאדםכליאצירהאלאאםכןמתקיימיםתנאים7יע )א(
אלה:

הואבעלרישיון; )1(

כליהאצירההואכליאצירהרשום; )2(

הואקיבלאישורלכךמראשהרשותהמקומית )3(
שכליהאצירהמוצבבתחומה;

הצבתכליהאצירההיאבהתאםלתנאיםשנקבעו )4(
באישורכאמורבפסקה)3(,ככלשנקבעוע

רשות לראש תוגש רשום אצירה כלי להצבת בקשה )ב(
המקומית;הבקשהתכלול,לכלהפחות,אתפרטיכליהאצירה,
הכמותהצפויהשלפסולתהבנייןשתפונהוהאתרהמורשה

שאליותפונהפסולתהבנייןע

לסעיף 7ט המוצע

מוצעלקבועכיעליצרןפסולתבנייןלהתקשרעם
בעלרישיוןבלבד,לשםפינויפסולתהבנייןשברשותולאתר
מורשה,וכןלאסורעליצרןפסולתבנייןלהשליךאתפסולת
הציב אשר רשום, אצירה לכלי אלא שברשותו, הבניין
בעבורובעלהרישיון,כפישיפורטלהלןבסעיף7יהמוצעע
דהיינו,בניגודלמצבהנוכחי,שלפיוקבלניבנייןמציבים
ומפנים הבניין פסולת לאצירת ושקים מכולות בעצמם
אותם,לפיהחוקהמוצערקבעלרישיוןיוכללבצעפעולות
אלהעזאתבכפוףלאפשרותלסטותמההסדרכמוצעבסעיף
7ידעיובהרכיעלההתקשרותעםבעלהרישיוןלכלולאת
כללההיבטיםלמימושחובותיושליצרןפסולתהבניין,
דהיינו,הןאתהצבתכליהאצירההרשום,הןאתהפינוי
באמצעותמובילמורשהוהןאתהטיפולבאתרהמורשהע
עודמוצעלהבהיר,בסעיףקטן)ג(,כיעליצרןפסולתבניין
לנקוטאמצעיםלמניעתפיזורפסולתהבנייןמכליהאצירה
ולמניעתמפגעיםממנועמצביםכאלהעלוליםלהתרחש
למשלבמקריםשלמילויכליהאצירהמעברלקיבולתו,כך
שהפסולתנשפכתממנואםאינומכוסהעיצויןכיהוראות

מעיןאלהשכיחותכיוםבחוקיעזרשלרשויותמקומיות
רבותלענייןאיסוףופינויפסולתע

לסעיף 7י המוצע 

לסעיף קטן )א(

7טהמוצע,מוצעלקבוע כאמורלעיללענייןסעיף
שאינו במי בניין פסולת לאצירת כלי הצבת על איסור
בעלרישיוןעעודמוצעלקבועכייהיהניתןלהציבכלי
אצירהרשוםבלבד,קרי,כליאצירההנושאאמצעיזיהוי,
סימון,מעקבובקרהבהתאםלהוראותשקבעהשרבתקנות
לפיסעיףזהעעודמוצעלקבועכיכליאצירהלאיוצב
בלישניתןלכךאישורמאתראשהרשותהמקומיתשכלי
לכך, הסמיכו שהוא ממי או בתחומה מוצב האצירה

ובהתאםלתנאיםשנקבעובאישורכאמורע

לסעיף קטן )ב( 

בקשהלהצבתכליאצירהרשוםתוגשלראשהרשות
המקומית,ותכלול,לכלהפחות,אתפרטיכליהאצירה,
והאתר שתפונה, הבניין פסולת של הצפויה הכמות

המורשהשאליותפונהפסולתהבנייןע
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בסעיף כאמור אצירה, כלי להצבת בקשה אישור )ג(
)ב(,יכלולתנאיםוהוראותלענייןסימוןכליהאצירה, קטן
אופןהצבתכליהאצירהופינויובתוםהשימוש,וכןתנאים
נוספיםהנדרשיםלהבטחתפינויההסדירשלפסולתהבניין,

והפיקוחעליהע

השר,בהתייעצותעםשרהפנים,יקבעהוראותלעניין )ד(
סעיףזהובכללזההוראותלענייןאמצעיזיהוי,סימון,מעקב

ובקרהשיותקנובכליאצירהרשוםע

רשותמקומיתרשאית,באישורהשר,לקבועבחוקעזר )ה(
הוראותשיסטומהוראותתקנותשהותקנולפיסעיףזהלמעט
לענייןאמצעיהזיהוי,הסימון,המעקבוהבקרהשיותקנובכלי

האצירהכאמורבסעיףקטן)ד(ע

איסורהשלכת
פסולתאחרתלכלי

אצירהרשום

לאישליךאדםפסולתשאינהפסולתבנייןלכליאצירהרשוםע7יאע

נקיטתאמצעי
פיקוחבידירשות

מקומית

הצבת7יבע על לפיקוח סבירים אמצעים תנקוט מקומית רשות
כליאצירהוכליאצירהרשומיםבתחומה,ועלקיוםהתנאים
להצבתכליאצירהרשוםשקבעהכאמורבסעיף7י)א()3(או

בחוקעזרלפיסעיף7י)ה(,לפיהענייןע

הובלתפסולת
בניין

לאיובילאדםפסולתבניין,אלאאםכןמתקיימיםלגביו7יגע )א(
שניאלה:

הואמובילמורשה; )1(

בסעיף כאמור אצירה, כלי להצבת בקשה אישור )ג(
)ב(,יכלולתנאיםוהוראותלענייןסימוןכליהאצירה, קטן
אופןהצבתכליהאצירהופינויובתוםהשימוש,וכןתנאים
נוספיםהנדרשיםלהבטחתפינויההסדירשלפסולתהבניין,

והפיקוחעליהע

השר,בהתייעצותעםשרהפנים,יקבעהוראותלעניין )ד(
סעיףזהובכללזההוראותלענייןאמצעיזיהוי,סימון,מעקב

ובקרהשיותקנובכליאצירהרשוםע

רשותמקומיתרשאית,באישורהשר,לקבועבחוקעזר )ה(
הוראותשיסטומהוראותתקנותשהותקנולפיסעיףזהלמעט
לענייןאמצעיהזיהוי,הסימון,המעקבוהבקרהשיותקנובכלי

האצירהכאמורבסעיףקטן)ד(ע

איסורהשלכת
פסולתאחרתלכלי

אצירהרשום

לאישליךאדםפסולתשאינהפסולתבנייןלכליאצירהרשוםע7יאע

נקיטתאמצעי
פיקוחבידירשות

מקומית

הצבת7יבע על לפיקוח סבירים אמצעים תנקוט מקומית רשות
כליאצירהוכליאצירהרשומיםבתחומה,ועלקיוםהתנאים
להצבתכליאצירהרשוםשקבעהכאמורבסעיף7י)א()3(או

בחוקעזרלפיסעיף7י)ה(,לפיהענייןע

הובלתפסולת
בניין

לאיובילאדםפסולתבניין,אלאאםכןמתקיימיםלגביו7יגע )א(
שניאלה:

הואמובילמורשה; )1(

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיאישורבקשהלהצבתכליאצירהעל
ידיראשהרשותהמקומית,יכלולתנאיםוהוראותלעניין
סימוןכליהאצירה,אופןהצבתכליהאצירהופינויובתום
השימוש,וכןתנאיםנוספיםהנדרשיםלהבטחתפינויה
הסדירשלפסולתהבניין,והפיקוחעליהעיצויןכיכברכיום
ישרשויותמקומיותאשרקבעובחוקיעזרהסדריםדומיםע

לסעיף קטן )ד( 

מוצעלקבועכיהשרלהגנתהסביבה,בהתייעצותעם
שרהפנים,יקבעהוראותלענייןסעיףזהובכללזההוראות
לענייןאמצעיזיהוי,סימון,מעקבובקרהשיותקנובכלי
אצירהרשוםעאמצעיםאלהיכולשיכללואמצעימעקב
ובקרהאלקטרוניים,כדילהבטיחכיהפסולתשנאצרהבהם

לאתושלךברשותהרביםע

לסעיף קטן )ה( 

בכך, החפצה מקומית לרשות אפשרות, מתן לשם
להסדיראתאופןפינויפסולתהבנייןהנוצרתבתחומה,
בהתאםלמאפייניהואופןפעילותהשלאותהרשות,מוצע
להגנת השר באישור רשאית, מקומית רשות כי לקבוע
הסביבה,לקבועבחוקעזרהוראותשיסטומהוראותתקנות
שהותקנולפיסעיףזה,למעטלענייןאמצעיהזיהוי,הסימון,

בסעיף כאמור האצירה בכלי שיותקנו והבקרה המעקב
)ג(עהוראהזומשלימהאתההוראההקבועהבסעיף קטן
7יד,המאפשרלרשותמקומיתלסטותמהוראותסימןב'

בחוקעזרע

לסעיף 7יא המוצע 

בשלהחשיבותשלהפרדתפסולתלסוגיהופינויה
על איסור לקבוע מוצע טיפול, להמשך נפרדים כזרמים
השלכתפסולתשאינהפסולתבנייןלכליאצירהרשוםע
הסדר עזר בחוקי קבעו אשר מקומיות רשויות יש כיום

דומהעע

לסעיף 7יב המוצע 

מוצעלקבועכיעלרשותמקומיתלנקוטאמצעים
סביריםלפיקוחעלהצבתכליאצירהוכליאצירהרשומים
רשום אצירה כלי להצבת התנאים קיום ועל בתחומה,
שקבעהכאמורבמסגרתאישורלפיסעיף7י)א()3(אובחוק

עזרלפיסעיף7י)ה(,לפיהענייןע

לסעיף 7יג המוצע 

מוצעלקבועאיסורעלהובלתפסולתבנייןבידימי
שאינומובילמורשהעלהשלמתההסדריםהמוצעיםבסעיף
7י,מוצעלקבועכימובילמורשהרשאילהובילפסולת
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הואמובילאתפסולתהבנייןבכליאצירהרשוםע )2(

מורשה לאתר רק בניין פסולת יוביל מורשה מוביל )ב(
שלבעלהרישיוןשעמוהתקשריצרןפסולתהבניין,כאמור

בסעיף7טע

חוקעזרלעניין
אצירהופינוישל

פסולתבניין

עזר,7ידע בחוק הוראות לקבוע רשאית מקומית רשות )א(
בידי בניין פסולת של ופינוי אצירה בעניין השר, באישור
הרשותהמקומיתאובידימוביליםמורשיםהפועליםמטעמה;
זה, כאמוריכולשיסטומהוראותסימן הוראותבחוקעזר
באופן ייעשו כאמור והפינוי האצירה כי שיבטיחו ובלבד

מפוקחע

בסטייה עזר בחוק הסדרים מקומית רשות קבעה )ב(
מהוראותסימןזה,כאמורבסעיףקטן)א(-

האמורה המקומית הרשות בתחום יחולו לא )1(
הוראותסעיפים7ט)א(ו–)ב(,ו־7יעד7יג;

הרשותהמקומיתתמסורלממונהדיווחשנתי, )2(
במתכונתשיורה,עליישוםהוראותחוקהעזרבתחומה,
ובכללזהעלפינויפסולתהבנייןמתחומהלאתרים

מורשיםע

הוראותסימןזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןאחר,ואולם7טועשמירתדינים
למניעת חוק להוראות זה סימן הוראות בין סתירה בכל
מפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-62011)בסעיףזה-חוק

האסבסט(,יגברוההוראותלפיחוקהאסבסטע

בנייןבכליאצירהרשוםבלבד,וכןרקלאתרמורשהשל
בעלהרישיוןשעמוהתקשריצרןפסולתהבניין,כאמור

בסעיף7טע

לסעיף 7יד המוצע

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועכירשותמקומיתתהיהרשאיתלקבוע
הוראות,בחוקעזר,באישורהשרלהגנתהסביבה,בעניין
אצירהופינוישלפסולתבנייןבידיהרשותהמקומיתאו
בידימוביליםמורשיםהפועליםמטעמה,גםאםהוראות
לריכוז בחוקע המוצע הסימן מהוראות יסטו העזר חוק
במתן רבים יתרונות המקומית הרשות בידי הפעולות
השירותלציבורתושביהן,אךנמצאכילאלכולןהיכולת
תישמר כי מוצע לפיכך זהע תפקיד לממש והאמצעים
לרשויותהמעוניינותבכךהאפשרותלהסדיראתפעילותן
בחוקעזר,באישורהשרכאמורעאישורזהנועדלהבטיח,בין
השאר,כיהאצירהוהפינויעלידיהרשותהמקומיתייעשו

באופןמפוקחומבוקרשלאיפגעבמימושמטרותהחוקע

לסעיף קטן )ב( 

קבעה מקומית שרשות במקרה כי להבהיר מוצע
הסדריםבחוקעזרבסטייהמהוראותסימןזה,לאיחולו
בתחומההוראותסעיפים7ט)א(ו–)ב(ו־7יעד7יג,שמהווים
אתעיקרההסדריםלפיסימןב'עכמוכן,כדילוודאכילא
ייפגעיישוםהחוק,תהיההרשותהמקומיתחייבתבמסירת

דיווחשנתילממונה,במתכונתשיורהע

לסעיף 7טו המוצע

מוצעלהבהירכיהוראותסימןזהבאותלהוסיףעל
הוראותכלדיןאחרעעםזאת,מוצעתהתייחסותמפורשת
לפסולתבנייןשמהווהגםפסולתאסבסטלפיחוקהאסבסטע
ככלל,ההוראותלענייןפינויפסולתבנייןיחולוגםעלמי
שמבצעעבודתאסבסטלפיחוקהאסבסט,ואולםמאחר
לצורךמניעת פסולתזהקיימתהסדרהייעודית שלסוג
סיכוניםבריאותייםוסביבתייםחמורים,וייתכנומצבים
שלסתירהביןהוראותשניהחוקים,מוצעלקבועכיבכל
סתירהביןהוראותסימןזהלהוראותחוקהאסבסט,יגברו

ההוראותלפיחוקהאסבסטע

ס"חהתשע"א,עמ'694ע 6
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סימן ג': סילוק גרוטות רכב".

בסעיף13)ב(לחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף13

בפסקה)4(,במקום"לסילוקאולריכוזוטיפול"יבוא"לטיפול"; )1(

אחריפסקה)4א(יבוא: )2(

הפעיל,בעצמואובאמצעותאחר,אתרלטיפולבפסולתבנייןבלארישיון ")4ב(
אובניגודלתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף7ב;

לאהתקשרעםבעלרישיון,בניגודלהוראותסעיף7ט)א(; )4ג(

להוראות בניגוד רשום, אצירה כלי שאינו לכלי בניין פסולת השליך )4ד(
סעיף7ט)ב(;

הציבכליאצירה,בניגודלהוראותסעיף7י)א(; )4ה(

השליךפסולתשאינהפסולתבניין,לכליאצירהרשום,בניגודלהוראות )4ו(
סעיף7יא;

הובילפסולתבניין,בניגודלהוראותסעיף7יגע" )4ז(

אחריסעיף15גלחוקהעיקרייבוא:6עהוספתפרקז'2

"פרק ז'2: עיצומים כספיים

בפרקזה,"המנהל"-עובדהמשרדהכפוףבמישריןלמנהל15דעהגדרות
הכללישלהמשרד,שהשרהסמיכולענייןפרקזהע

הפעילאדם,בעצמואובאמצעותאחר,אתרלטיפול15העעיצוםכספי )א(
בפסולתבנייןבלארישיון,בניגודלהוראותסעיף7ב,רשאי
המנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכום

של100,000שקליםחדשיםע

סימן ג': סילוק גרוטות רכב".

תיקוןסעיף13בסעיף13)ב(לחוקהעיקרי-5ע

בפסקה)4(,במקום"לסילוקאולריכוזוטיפול"יבוא"לטיפול"; )1(

אחריפסקה)4א(יבוא: )2(

הפעיל,בעצמואובאמצעותאחר,אתרלטיפולבפסולתבנייןבלארישיון ")4ב(
אובניגודלתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף7ב;

לאהתקשרעםבעלרישיון,בניגודלהוראותסעיף7ט)א(; )4ג(

להוראות בניגוד רשום, אצירה כלי שאינו לכלי בניין פסולת השליך )4ד(
סעיף7ט)ב(;

הציבכליאצירה,בניגודלהוראותסעיף7י)א(; )4ה(

השליךפסולתשאינהפסולתבניין,לכליאצירהרשום,בניגודלהוראות )4ו(
סעיף7יא;

הובילפסולתבניין,בניגודלהוראותסעיף7יגע" )4ז(

הוספתפרקז'2אחריסעיף15גלחוקהעיקרייבוא:6ע

"פרק ז'2: עיצומים כספיים

בפרקזה,"המנהל"-עובדהמשרדהכפוףבמישריןלמנהל15דעהגדרות
הכללישלהמשרד,שהשרהסמיכולענייןפרקזהע

הפעילאדם,בעצמואובאמצעותאחר,אתרלטיפול15העעיצוםכספי )א(
בפסולתבנייןבלארישיון,בניגודלהוראותסעיף7ב,רשאי
המנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכום

של100,000שקליםחדשיםע

לכותרת סימן ג'

לאורהחלוקההמוצעתשלפרקג'לסימנים,מוצע
סילוק ג': "סימן כותרת את לחוק 8 סעיף לפני להוסיף

גרוטותרכב"ע

סעיף13לחוקקובעעונשיןבשלעשייתעבירות  סעיף 5
בניגודלחוקעסעיף13)ב(קובעעונשמאסרשלשנה 
אוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,התשל"ז-1977,
עלהעבירותהמפורטותבו)קנסזהעומדנכוןליוםפרסום
הצעתהחוקעלעד226,000שקליםחדשים(עבפסקה)1(מוצע
לתקןאתנוסחסעיף13)ב()4(בהתאמהלהגדרההמעודכנת
של"אתרטיפולבפסולת"עבפסקה)2(מוצעלהוסיףכמה
עבירות-הפעלתאתרלטיפולבפסולתבנייןבלארישיוןאו
בניגודלתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף7ב;הפרתחובת
ההתקשרותשליצרןפסולתבנייןעםבעלרישיון,בניגוד
להוראותסעיף7ט)א(;השלכתפסולתבנייןלכלישאינוכלי
אצירהרשום,בניגודלהוראותסעיף7ט)ב(;הצבתכליאצירה,
בניגודלהוראותסעיף7י)א(;השלכתפסולתשאינהפסולת
בניין,לכליאצירהרשום,בניגודלהוראותסעיף7יא;והובלת

פסולתבניין,בניגודלהוראותסעיף7יגע

עיצומים שעניינו פרק לחוק להוסיף מוצע  סעיף 6
כספיים,כמקובלבחוקיםסביבתייםרביםבשנים 
האחרונותעמוצעלתתלמנהלסמכותלהטילעיצוםכספי

עלאדםאשרהפראתההוראותהמפורטותבסעיף15ה
המוצע)להלן-המפר(עהעיצוםהכספיהואאמצעיאכיפה
רגולטורייעילומהירשמטרתוהעיקריתהיאכפייתקיום
ההוראותהחוקיותוהחזרתהמפוקחלמשטרציותעלנוכח
העובדהשמדוברבהליךמינהלי,המיועדלהוותסנקציה
עשויה מינהלית, רשות ידי על להפעלה יחסית קלה
יעילותוומהירותולשמשגורםמרתיעולהביאלהקטנת
הטלת בסעיףע המפורטות החובות הפרת של השכיחות
העיצוםהכספינבחנתמהטלתסנקציהפליליתבכךשהיא
אינהמלווהבקלוןהחברתיהכרוךבהרשעהבפלילים,והיא

אףאינהגוררתאחריהרישוםפליליע

לסעיף 15ד המוצע

מוצעלהגדיראתה"מנהל"כמישהואעובדהמשרד
הכפוףבמישריןלמנהלהכללישלהמשרד,שהשרהסמיכו

לענייןפרקזהע

לסעיף 15ה המוצע

מוצעלהסמיךאתהמנהללהטילעיצוםכספיבמקרה
שלהפרתאחתמהחובותהמנויותבסעיף15ההמוצע,לפי
ארבעהמדרגיםשלסכומיעיצומיםכספיים,כמפורטלהלן:

לסעיף קטן )א(

ההפרההמוצעתלמדרגזההיאהפעלתאתרלטיפול
בפסולתבנייןבלארישיון,בניגודלהוראותסעיף7בעהפרה
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הובילאדם,שאינומובילמורשה,פסולתבניין,בניגוד )ב(
להוראותסעיף7יג)א()1(,רשאיהמנהללהטילעליועיצום
כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל75,000שקליםחדשיםע

הפראדםהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן, )ג(
רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,

בסכוםשל50,000שקליםחדשים:

בעלרישיוןשהפרתנאימתנאיהרישיון,בניגוד )1(
להוראותסעיף7ב;

בעלרישיוןשהציבכליאצירהשאינוכליאצירה )2(
רשום,בלאאישוראובניגודלתנאיהאישור,בניגוד

להוראותסעיף7י)א(;

בעלרישיוןשהעבירתוצרימיחזורלאחר,בניגוד )3(
להוראותסעיף7ח)ג(;

הממונה, הוראות את קיים שלא רישיון בעל )4(
בניגודלהוראותסעיף7ח)א(;

בעלרישיוןשהעבירפסולתבנייןמאתרמורשה )5(
לאתראחרשאינומורשה,בניגודלהוראותסעיף7ח)ב(;

שנתי, דיווח לממונה הגיש שלא רישיון בעל )6(
בניגודלהוראותסעיף7ח)ה(;

מובילמורשהשהובילפסולתבנייןשלאבכלי )7(
אצירהרשום,בניגודלהוראותסעיף7יג)א()2(;

מובילמורשהשהובילפסולתבנייןלאתרשאינו )8(
יצרן התקשר שעמו הרישיון בעל של מורשה אתר

פסולתהבניין,בניגודלהוראותסעיף7יג)ב(ע

הכלכלי התמריץ לנוכח ביותר הגבוה במדרג היא זו
המשמעותילהתנהגותזו,ופוטנציאלהנזקהגבוהממנה,
להטלת תוביל ההוראה הפרת כי לקבוע מוצע כן ועל

עיצוםכספיבשיעורשל100,000שקליםחדשיםע

לסעיף קטן )ב(

הפרת כי לקבוע מוצע יותר, נמוך חומרה במדרג
ההוראהלענייןהובלתפסולתבנייןעלידימישאינומוביל
להטלת תוביל 7יג)א()1(, סעיף להוראות בניגוד מורשה
75,000שקליםחדשיםעעיצום עיצוםכספיבשיעורשל
זהמבטאאתהחומרההיתרהבעיסוקשאינומוסדר,ואת
האפשרותלהטילעלמישהואמובילמורשהעיצומיםבשל

כמההפרותנוספותע

לסעיף קטן )ג(

ההוראות הפרת כי לקבוע מוצע השלישי, במדרג
המפורטותבסעיףקטן)ג(תוביללהטלתעיצוםכספי

בשיעורשל50,000שקליםחדשיםעההפרותהמוצעות
בסעיףקטן)ג(הן:בעלרישיוןשהפרתנאימתנאיהרישיון,
בניגודלהוראותסעיף7ב;בעלרישיוןשהציבכליאצירה
לתנאי בניגוד או אישור בלא רשום, אצירה כלי שאינו
האישור,בניגודלהוראותסעיף7י)א(;בעלרישיוןשהעביר
בעל 7ח)ג(; סעיף להוראות בניגוד לאחר, מיחזור תוצרי
רישיוןשלאקייםאתהוראותהממונה,בניגודלהוראות
מאתר בניין פסולת שהעביר רישיון בעל 7ח)א(; סעיף
מורשהלאתראחרשאינומורשה,בניגודלהוראותסעיף
7ח)ב(;בעלרישיוןשלאהגישלממונהדיווחשנתי,בניגוד
להוראותסעיף7ח)ה(;מובילמורשהשהובילפסולתבניין
שלאבכליאצירהרשום,בניגודלהוראותסעיף7יג)א()2(;
אתר שאינו לאתר בניין פסולת שהוביל מורשה מוביל
מורשהשלבעלהרישיוןשעמוהתקשריצרןפסולתהבניין,

בניגודלהוראותסעיף7יג)ב(ע
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רישום שמר לא או רישום ניהל שלא רישיון בעל )ד(
ומסמכיםששימשואסמכתהלרישום,בניגודלהוראותסעיף
7ח)ד(ו–)ו(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

פרקזה,בסכוםשל25,000שקליםחדשיםע

הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה15וע הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף15ה)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווה )1(
אתההפרהומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהל )3(
לפיהוראותסעיף15ז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהוראותסעיף15ט,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף15ו15זעזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונה
להטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימיםממועד
מסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורה

בתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי15חע )א(
הוראותסעיף15ז,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאי
הואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף15יע

רישום שמר לא או רישום ניהל שלא רישיון בעל )ד(
ומסמכיםששימשואסמכתהלרישום,בניגודלהוראותסעיף
7ח)ד(ו–)ו(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

פרקזה,בסכוםשל25,000שקליםחדשיםע



הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה15וע הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף15ה)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווה )1(
אתההפרהומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהל )3(
לפיהוראותסעיף15ז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהוראותסעיף15ט,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף15ו15זעזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונה
להטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימיםממועד
מסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורה

בתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי15חע )א(
הוראותסעיף15ז,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאי
הואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף15יע

לסעיף קטן )ד(

בעל על כי לקבוע מוצע ביותר, הנמוך במדרג
ומסמכים רישום שמר לא או רישום ניהל שלא רישיון
ששימשואסמכתהלרישום,בניגודלהוראותסעיף7ח)ד(
ו–)ו(,יוטלעיצוםכספיבשיעורשל25,000שקליםחדשיםע

לסעיף 15ו המוצע 

לפיהמוצעבסעיףזה,בהתקייםהתשתיתהראייתית
המינהליתהמעידהעלביצועהפרהכאמורבסעיף15ה
להטיל כוונתו על הודעה למפר המנהל ימסור המוצע,
עיצוםכספי)להלן-הודעהעלכוונתחיוב(,אשרתציין
אתהמעשהאוהמחדלהמהוויםאתההפרה,אתסכום
העיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו,אתזכותושלהמפר

לטעוןאתטענותיולפניהמנהל,וכןאתשיעורהתוספת
עלהעיצוםהכספיאםתימשךההפרהאותחזורעלעצמהע

לסעיף 15ז המוצע

מוצעלתתלמפרשקיבלהודעהעלכוונתחיובכאמור
15והמוצע,זכותלטעוןאתטענותיובכתבלפני בסעיף
המנהללענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולעניין
סכומו,בתוך30ימיםמיוםמסירתההודעה,ובכךלממש

אתזכותהשימועשלו,כמקובלבהליךמינהליע

לסעיף 15ח המוצע

מוצעלקבועכיהמנהל,לאחרששקלאתטענותיו
שלהמפר,יחליטאםלהטילעלהמפרעיצוםכספיעכמו
כן,רשאיהמנהללשקולאםלהפחיתאתגובההעיצום
החליט אם המוצעע 15י סעיף להוראות בהתאם הכספי

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1266,כ"בבחשווןהתשע"ט,2018ע10ע31 110

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב( )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה )1(
בכתבלשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתוע

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף15ז,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה15טע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכלשבועשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמורבסעיף
15ה,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלה

הוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך15יעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבפרקזה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

המנהללהטילעלהמפרעיצוםכספיישלחלמפרדרישת
תשלוםלגביסכוםהעיצוםהכספיהמעודכןואתהתקופה
לתשלומו)להלן-דרישתתשלום(עאםהחליטהמנהלשלא
להטילעלהמפרעיצוםכספי,ימסורהמנהללמפרהודעה

עלכךעבשניהמקרים,יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתוע

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבוהמפרבחרשלא
חיוב כוונת על ההודעה תיחשב טענותיו, את לטעון
שנשלחהעלידיהמנהלכהחלטהסופיתשלווכדרישת
תשלום,בתום30הימיםשבמהלכםהיהרשאיהמפרלטעון
אתטענותיולפניהמנהל,וזאת,כדילמנועסרבולמיותר

הכרוךבמסירתהודעהנוספתעלידיהמנהלע

לסעיף 15ט המוצע

מוצעלקבועכיבמקרהשבומתבצעתהפרהנמשכת
עבירה, לאותה הקבוע הכספי העיצום לסכום ייווסף
סכוםיומינוסףלכליוםשבונמשךביצועההפרהעלידי
המפרעהתמדהבאי־מילויהחובהשהופרהתגרורהטלת
עיצוםכספימוגבר,שהואפועליוצאשלמשךהתקופה

שבמהלכהבוצעהההפרהעכמוכןמוצעלקבועכיבמקרה
שנתיים בתוך שבוצעה הפרה שהיא חוזרת, הפרה של
מביצועההפרההקודמתשבשלההוטלעיצוםכספיאו
ייווסףעלסכוםהעיצוםהכספי שבשלההורשעהמפר,
הקצובשהיהניתןלהטילובשלהאילובוצעהלראשונה,

סכוםנוסףבשיעורהעיצוםהכספיהאמורע

לסעיף 15י המוצע

מוצעלקבועכיהמנהלאינורשאילהטילעיצוםכספי
בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזהעמוצעלקבוע
כיהשר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהפנים
והגנתהסביבהשלהכנסת,יהיהרשאילקבועסוגימקרים,
להטיל המנהל רשאי ושיקוליםשבשלהםיהיה נסיבות
עיצוםכספיבסכוםנמוךמןהקבועבסעיף15ההמוצעע
ביוזמתו שביצע פעולות הן: לכך אפשריות דוגמאות
ההפרה של היותה עובדת ההפרהאו הישנות למניעת

הפרהראשונהע
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השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהפנים )ב(
נסיבות מקרים, לקבוע רשאי הכנסת, של הסביבה והגנת
ושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכום

הנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף15הובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת15יאע )א(
דרישתהתשלום,ולגבימפרשלאטעןטענותיולפניהמנהל,
כאמורבסעיף15ז-ביוםמסירתההודעהעלכוונתהחיוב;
הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף15טזועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהמנהלאוביתהמשפט,יהיההעיצום

הכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורע

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף15היתעדכנו )ב(
ב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
חדשים; שקלים עשרה של מכפלה שהוא הקרוב לסכום
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהע

העיצום סכומי על הודעה ברשומות יפרסם המנהל )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת15יבע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף15חע

פריסתתשלום
העיצוםהכספי

המנהלרשאי,עלפיבקשתושלהמפר,להחליטעלפריסת15יגע )א(
התשלוםשלהעיצוםהכספי,ובלבדשמספרהתשלומיםלא

יעלהעלעשרהתשלומיםחודשייםע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהפנים )ב(
נסיבות מקרים, לקבוע רשאי הכנסת, של הסביבה והגנת
ושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכום

הנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף15הובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת15יאע )א(
דרישתהתשלום,ולגבימפרשלאטעןטענותיולפניהמנהל,
כאמורבסעיף15ז-ביוםמסירתההודעהעלכוונתהחיוב;
הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף15טזועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהמנהלאוביתהמשפט,יהיההעיצום

הכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורע

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף15היתעדכנו )ב(
ב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
חדשים; שקלים עשרה של מכפלה שהוא הקרוב לסכום
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהע

העיצום סכומי על הודעה ברשומות יפרסם המנהל )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת15יבע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף15חע

פריסתתשלום
העיצוםהכספי

המנהלרשאי,עלפיבקשתושלהמפר,להחליטעלפריסת15יגע )א(
התשלוםשלהעיצוםהכספי,ובלבדשמספרהתשלומיםלא

יעלהעלעשרהתשלומיםחודשייםע

 לסעיף 15יא המוצע

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועכיבמקרהשבובחרהמפרלטעוןאת
לפי תשלום דרישת לו ונמסרה המנהל לפני טענותיו
סעיף15חהמוצע,יהיהסכוםהעיצוםהכספילפיהסכום
שבו במקרה התשלוםע דרישת מסירת במועד המעודכן
יראו המנהל, לפני טענותיו את לטעון שלא המפר בחר
כוונת על ההודעה את המוצע 15ח סעיף הוראות לפי
החיובכדרישתהתשלוםוהעיצוםהכספייהיהלפיסכומו
המעודכןביוםמסירתההודעהכאמורעכמוכן,במקרים
שבהםהוגשערעורלביתמשפטהשלוםכאמורבסעיף15טז
המוצע,וביתהמשפטהורהעלעיכובתשלומושלהעיצום
הכספי,יהיהסכוםהעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן

ביוםההחלטהבערעורע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועמנגנוןאוטומטילעדכוןסכומיהעיצום
שינוי לשיעור בהתאם שנה, בכל בינואר ב־1 הכספי,

המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד
לסטטיסטיקהע

לסעיף 15יב המוצע

מוצעלקבועכימפרשהפרהוראההמנויהבסעיף
15ההמוצע,יחויבבתשלוםהעיצוםהכספיבתוך30ימים
מיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף15חהמוצעע
ויובהרלענייןזהכיבהתאםלהוראותסעיף15חהמוצע,
אםמפרלאטעןאתטענותיובתוך30ימיםלאחרשנמסרה
לוהודעהעלכוונתחיוב,יראואתההודעהעלכוונתחיוב

כדרישתתשלוםשנמסרהבמועדהאמורע

לסעיף 15יג המוצע 

רשאי המפר, בקשת לפי המנהל, כי לקבוע מוצע
להחליטעלפריסתהתשלוםשלהעיצוםהכספי,עדעשרה

תשלומיםחודשייםע
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לאשילםהמפרתשלוםחודשיבמועדו,יראואתהחלטת )ב(
המנהלעלפריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן)א(כבטלה,ועל
יתרתהתשלוםשלהעיצוםהכספייחולוהוראותסעיף15ידע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום15ידע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-71961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלקרןלשמירתהניקיון,ועלגבייתו15טועגבייה )א(
יחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-

81995ע

הניקיון לשמירת לקרן שייגבו הכספי העיצום כספי )ב(
לפיהוראותסעיףזהינוהלובחשבוןנפרד,וישמשולמניעת
הנובעים מפגעים של וניקוי מניעה בניין, פסולת השלכת
מפסולתבניין,וכןלפיתוח,הקמהוייעולשלאמצעיםחלופיים
להטמנתפסולתבנייןשפגיעתםפחותהמזושלההטמנה,

ועידודהשימושבהםע

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערער15טזעערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהע

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאו

שביתהמשפטהורהעלכךע

לסעיף 15יד המוצע

מוצעלקבועכיעלתקופתפיגורבתשלוםהעיצום
בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי ייווספו הכספי
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961)להלן-הפרשי

הצמדהוריבית(ע

לסעיף 15טו המוצע

לשמירת לקרן ייגבה כספי עיצום כי לקבוע מוצע
הניקיון,ועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות
והוצאות,התשנ"ה-1995עמוצעכיכספיהעיצוםהכספי
שייגבולקרןלשמירתהניקיוןלפיהוראותסעיףזהיתנהלו
בחשבוןנפרד,וישמשולמניעתהשלכתפסולתבניין,מניעה
וניקוישלמפגעיםהנובעיםמפסולתבניין,וכןלפיתוח,
הקמהוייעולשלאמצעיםחלופייםלהטמנתפסולתבניין
שפגיעתםפחותהמזושלההטמנה,ועידודהשימושבהםע

לסעיף 15טז המוצע 

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועכיעלהחלטתהמנהללפיפרקזהניתן
לערערלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפט

דרישת בדבר ההחלטה ניתנה שיפוטו שבאזור השלום,
התשלוםעיצויןכיהוראהזומהווהחריגלכלליהסמכות
הרגיליםהחליםבבתימשפטהשלום,שלפיהםלכללבתי
משפטהשלוםבכלמחוזקיימתסמכותמקבילהעערעור
כאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלום

למפרע

מוצעכיהסמכותהמקומיתתיקבעבהתאםלמקום
הכספי, העיצום הטלת על ההחלטה מקבל של מושבו
בדומהלסדריהדיןהמינהליים,ולאבהתאםלמקוםמושבו
שלהאדםשעליומוטלהעיצוםהכספי,כפישנהוגבסדרי

הדיןהאזרחייםע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( 

מוצעלקבועכיהגשתערעורכאמורבסעיףקטן)א(
המוצע,אינהמהווהעילהלעיכובתשלוםהעיצוםהכספי,
אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאושביתהמשפטהורה
עלכךעואולםאםהתקבלהערעורכאמורלאחרששולם
העיצוםהכספי,יוחזרהעיצוםהכספיאוכלחלקממנו,
יום עד תשלומו מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת

החזרתוע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 7

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 8
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סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה,
והורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולם
אועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכל
חלקממנואשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםהמנהל15יזעפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את המשרד של האינטרנט באתר
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעורההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף15טז,יפרסםהמנהלבפרסוםלפי )ב(
סעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהמנהללפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלצורך

אזהרתהציבורע

פרטים המנהל יפרסם לא זה, בסעיף האמור אף על )ד(
לפי מלמסור מנועה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-91998,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה,
והורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולם
אועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכל
חלקממנואשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםהמנהל15יזעפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את המשרד של האינטרנט באתר
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעורההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף15טז,יפרסםהמנהלבפרסוםלפי )ב(
סעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהמנהללפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלצורך

אזהרתהציבורע

פרטים המנהל יפרסם לא זה, בסעיף האמור אף על )ד(
לפי מלמסור מנועה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-91998,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

לסעיף 15יז המוצע 

מוצעלחייבאתהמנהללפרסםאתהחלטותיובדבר
היא שתכליתו כלי הוא זה פרסום כספיע עיצום הטלת
הבטחתשקיפותביחסלהפעלתשיקולהדעתשלהמנהל,
אשרבידיומסורכלירבעוצמהעלפיכך,וכדילהבטיחכי
השימושבכלישלהעיצוםהכספיייעשהבאופןשוויוני
וענייני,מוצעלחייבולפרסםאתהחלטותיובדברהטלת
העיצומיםהכספיים,מהותההפרהשבשלההוטלהעיצום
הכספיונסיבותההפרה,סכומיהעיצוםהכספישהוטל,
שיעוריההפחתהשלהעיצוםהכספי,אםניתנווהנסיבות
שבשלהןניתנו,פרטיםעלאודותהמפרככלשהםנוגעים
לענייןושמושלהמפר,אםהואתאגיד,ואםהוגשערעור

ותוצאותיוע

פרטיהפרסוםיהיוכאלהשיאפשרולציבורלערוך
השוואהביקורתיתביןהחלטותהמנהלעהפרסום,ככלל,לא
יכלולאתשמותהמפרים,ככלשהםיחידיםעפרסוםהשם
עשוילהוותפגיעהבאדםלאורךזמן,וככלשניתןלהשיג
אתתכליתהשקיפותבלאפרסוםהשםשלאדםפרטי,הרי
שאיןהצדקהלפגיעהזועעםזאת,ניתןלפרסםאתשמושל
מפרשהואיחידאםהדברנחוץכדילהזהיראתהציבור
מפניועכמוכןהמנהליימנעמפרסוםפרטיםשהםבגדר
מידעלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998
)להלן-חוקחופשהמידע(,והוארשאיגםשלאלפרסם
חייבת אינה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם פרטים
למסורלפיסעיף9)ב(לחוקחופשהמידע,כדוגמתמידע

שהואסודמסחריע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 9
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על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי15יחע
חוקזההמנויותבסעיף15הושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותו15יטע )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זה,המנויותבסעיף15ה,המהווהעבירהע

שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיוב,בשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
)א(,לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפי כאמורבסעיףקטן
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,
יוחזרלוהסכוםששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתוע"

בסעיף19לחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף19

האמורבויסומן")א("; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לפקודת 258 סעיף לפי עזר חוקי לגבי הפנים לשר הנתונות הסמכויות ")ב(
העיריות,לפיסעיף22לפקודתהמועצותהמקומיות,ולפיסעיף14לחוקאיגודי
ערים,התשט"ו-101955,יהיונתונות,לגביהתקנתחוקעזרלענייןטיפולבפסולת

ושמירתהניקיוןברשותהרבים,גםלשרע"

לסעיף 15יח המוצע

מוצעכיעלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראה
מההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף15הושלהוראה
מההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

לסעיף 15יט המוצע

יגרע לא הכספי העיצום תשלום כי לקבוע מוצע
מהאחריותהפליליתשלאדםבשלההפרהעעםזאת,אם
הפרה בשל חיוב, כוונת על הודעה למפר המנהל שלח
בשלאותה יוגשנגדוכתבאישום לא עבירה, המהווה
הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתע
כמוכן,מפרשהוגשנגדוכתבאישוםבשלהפרההמנויה

בסעיף15ההמוצע,לאיחויבבשלאותההפרהבתשלום
עיצוםכספי,ואםחויבושילםאתהעיצוםהכספי-יוחזר
לוהסכוםששילםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומועדיוםהחזרתוע

מוצעלתקןאתסעיף19לחוקשעניינוחוקיעזר,  סעיף 7
הפנים כךשסמכויותמסוימותהנתונותלשר 
לגביחוקיעזר,יהיונתונותגםלשרלהגנתהסביבהלעניין
לענייןטיפולבפסולתושמירתהניקיון עזר התקנתחוק
ברשותהרביםעסמכויותאלההןעיכובפרסוםחוקעזר
לפיסעיף258לפקודתהעיריות]נוסחחדש[,ולפיסעיף22
לפקודתהמועצותהמקומיות]נוסחחדש[,וסמכותאישור

חוקעזרלפיסעיף14לחוקאיגודיערים,התשט"ו-1955ע

ס"חהתשט"ו,עמ'48ע 10
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תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)אכיפה
סביבתית-

סמכויותפקחים(

בחוקהרשויותהמקומיות)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,התשס"ח-8,112008ע
בתוספת,במקוםפרט8יבוא:

)4ו(,ו–)ג(,וסעיף15לחוקשמירת "8עעבירותלפיסעיף13)א()2(ו–)3(,)ב()1(,)4ג(עד
הניקיון,התשמ"ד-1984ע"

תיקוןחוקהגנת
הסביבה)סמכויות

פיקוחואכיפה(

בחוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,התשע"א-122011,בתוספתהשנייה,9ע
אחריפרט1יבוא:

"2עסימןב'בפרקב'לחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-1984ע"

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-132000,בתוספתהראשונה,בפרט10,23ע
במקוםפרטמשנה)9(יבוא:

החלטהשלרשותלפיחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-1984;"ע )9("

תיקוןפקודת
המכרות

בפקודתהמכרות14,חלקי"ד-בטלע11ע

בחוקהרשויותהמקומיות)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,התשס"ח-8,112008ע
בתוספת,במקוםפרט8יבוא:

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)אכיפה
סביבתית-

סמכויותפקחים( )4ו(,ו–)ג(,וסעיף15לחוקשמירת "8עעבירותלפיסעיף13)א()2(ו–)3(,)ב()1(,)4ג(עד
הניקיון,התשמ"ד-1984ע"

בחוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,התשע"א-122011,בתוספתהשנייה,9ע
אחריפרט1יבוא:

תיקוןחוקהגנת
הסביבה)סמכויות

פיקוחואכיפה(

"2עסימןב'בפרקב'לחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-1984ע"

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-132000,בתוספתהראשונה,בפרט10,23ע
במקוםפרטמשנה)9(יבוא:

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

החלטהשלרשותלפיחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-1984;"ע )9("

תיקוןפקודתבפקודתהמכרות14,חלקי"ד-בטלע11ע
המכרות

מוצעלקבועכיחלקמןהעבירותשנוספובסעיף  סעיף 8
הרשויות לחוק לתוספת ייווספו לחוק, 13 
פקחים(, סמכויות - סביבתית )אכיפה המקומיות
התשס"ח-2008עתוספתזומאפשרתלפקחיםשהםעובדי
הפיקוח סמכויות מכלול את להפעיל מקומיות רשויות
והאכיפהלענייןעבירותאלה,המוסיפותעלהסמכויות
במטרה זאת המקומיע השלטון דיני לפי להם הנתונות
לעודדאכיפהאפקטיביתועקביתשלהחקיקההסביבתית

הארציתע

בתוספתהשנייהבחוקהגנתהסביבה)סמכויות  סעיף 9
פיקוחואכיפה(,התשע"א-2011,מנוייםחיקוקים 
שלצורךפיקוחעליהםהשרלהגנתהסביבהרשאילמנות,
מביןעובדימשרדו,ממוניהגנתהסביבהעלממוניםאלה
יהיונתונותסמכויותלפיסעיף5לחוק,הכוללותדרישת
הזדהות,דרישתידיעותומסמכים,ביצועמדידותודגימות
וסמכותכניסהעתוספתזוכוללתכיוםאתחוקהמדבירים,
מוצע עקיףע בתיקון לחוק ההסדר נוסף במסגרתו אשר
שסימןב'לחוקשמירתהניקיוןהמוצע,בענייןפינויפסולת

בניין,ייווסףגםהואלתוספתזוע

בחוקבתימשפטלענייניםמינהלייםהתש"ס-  סעיף 10
שעניינו הראשונה, לתוספת 23 בפרט ,2000 
איכותהסביבה,מופיעותהחלטותמינהליותלפיחקיקה
סביבתיתשהןנושאלעתירהמינהליתלפניביתמשפט
)9( משנה פרט את להחליף מוצע מינהלייםע לעניינים
באופןשכלההחלטותשלרשותלפיהחוקייכללובו,ובהן

החלטותהממונהלפיהחוקהמוצעע

לאורקביעתההסדרהמוצעשמטרתוהסדרת  סעיף 11
האצירהוהפינוישלפסולתבנייןלכללהרשויות 
המקומיות,מוצעלבטלהסדראחרהנוגעלטיפולבפסולת
בניין,שנחקקבעברבמסגרתפרקבפקודתהמכרות,אך
טרםייושםעדהיום,ביןהשאר,בשלהעדרהתקנתתקנות
שנדרשוליישומובפועלעההסדרבפקודתהמכרותנועד
בעלי על בניין פסולת למיחזור האחריות את להטיל
מחצבותעלנוכחההסדרהמוצעהמטילאתהאחריותעל
בנייה, בעבודות העוסקים דהיינו, הבניין, פסולת יצרני
איןמקוםלהסדרהקייםבפקודתהמכרות,שכאמור,אינו

מיושםממילאע

נוסחושלפרקי"דלפקודתהמכרות,שאותומוצע
לבטלמופיעבנספחלדבריההסברע

ס"חהתשס"ח,עמ'534;התשע"ז,עמ'502ע 11

ס"חהתשע"א,עמ'738,התשע"ו,עמ'707ע 12

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'957ע 13

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(910,)א(938;ס"חהתשע"ו,עמ'232ע 14
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תחילהוהוראות
מעבר

תחילתושלחוקזהשמונהעשרחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ע12ע )א(

קבעהרשותמקומית,ערביוםפרסומושלחוקזה,חוקעזרלענייןאצירהופינוי )ב(
שלפסולתבניין,שהוראותיוהןבסטייהמהוראותחוקזה,רשאיתהרשותהמקומית,
בתוךשניםעשרחודשיםמיוםפרסומושלחוקזה,לבקשמהשרומשרהפניםאישור
לחוקהעזר;לאביקשההרשותהמקומיתאישורכאמור,אושלאניתןאישורהשרים

עדיוםהתחילה,יפקעתוקפןשלהוראותחוקהעזרשהןבסטייהמהוראותחוקזהע

מוצעלקבועכיתחילתושלחוקזהתהיהשמונה  סעיף 12
לאפשר כדי זאת פרסומוע עשרחודשיםמיום 
תקופתהתארגנותלכללהגורמים,ובהםלמשרדלהגנת
הסביבה,למפעיליאתרהטיפולבפסולתבנייןולרשויות

המקומיותליישוםחובותיהםלפיההסדרהמוצעע

כמוכןמוצעלקבועתקופתהיערכותשלשניםעשר
מקומית לרשות שתאפשר החוק, פרסום מיום חודשים
שכברישלהחוקעזרלענייןטיפולופינויפסולתבניין,
שהוראותיוהןבסטייהמהוראותחוקזה,להביאולאישור

שלהשרלהגנתהסביבהושלשרהפניםע

זו הוראה לעיל, 7יד לסעיף ההסבר בדברי כאמור
להיות בכך, המעוניינת מקומית לרשות לאפשר נועדה
אחראיתבעצמהעלאספקתשירותיהאיסוףוהפינוישל

פסולתהבנייןבתחומה,כפישקייםכיוםבכמהרשויות
מקומיותעלפיכךמוצעכיתישמרלרשויותהמעוניינותבכך
לאשרראתתוקפושלחוקהעזרשהתקינובאמצעותקבלת
המוצעע החוק להוראות בהתאם כאמור השרים אישור
אישורזהנועדלהבטיח,ביןהשאר,כיהאצירהוהפינוי
עלידיהרשותהמקומיתייעשובאופןמפוקחומבוקרשלא

יפגעבמימושמטרותהחוקע

לגבירשותמקומיתשלאביקשהאישורלחוקעזר
קיים,אושלאניתןלגביואישורהשרים,יפקעתוקפושל
חוקהעזר,ככלשהואבסטייהמהוראותחוקזה,אויפקעו
תוקפןשלההוראותבחוקהעזרהנוגעותלפינויפסולת

בנייןושהןבסטייהמהוראותחוקזהע
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להלןנוסחחלקי“דלפקודתהמכרות,שמוצעבסעיף
11להצעתהחוקלבטלו:

חלק י“ד: מיחזור פסולת בניין

פרק א': הגדרות

הגדרות 

בחלקזה- 121ע

“בעלמחצבה“-כהגדרתובסעיף112;

החייב מחצבה בעל - במיחזור“ החייב מחצבה “בעל
במיחזורפסולתבנייןלפיהוראותסעיף122;

“חומרחציבה“ו“מחצבה“-כהגדרתםבסעיף108;

“מיחזור“-כהגדרתובחוקאיסוףופינויפסולתלמיחזור,
התשנ“ג-1993;

“הממונה“-מישהשרהסמיכולהיותממונהלענייןחלק
זה,לפיסעיף124;

“מפקחמיחזורפסולתבניין“-מישהשרהסמיכולפקח
עלביצועההוראותלפיחלקזה,כאמורבסעיף127;

המשמשים חומרים ושיירי חומרים - בניין“ “פסולת
לבנייה,אושמשתמשיםבהםבקשרלעבודותבנייה,

לרבותחלקיהריסותשלמבנים;

“השר“-השרלהגנתהסביבהע

פרק ב': בעל מחצבה החייב במיחזור

חובת מיחזור של פסולת בניין 

)א(בעלמחצבההמפיקחומרחציבהמסוגשקבע 122ע
השר,חייבבמיחזורפסולתבניין,בעצמואובאמצעותאחר,
בשיעורמתוךכמותחומריהחציבההמופקיםבמחצבה,

כפישקבעהשרובאופןשקבעע

)ב(בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבוע,בין
השאר,כיהחובהלפיהסעיףהקטןהאמורתחולרקלגבי
סוגימחצבותשיקבעאולגביסוגיפסולתבנייןשיקבע,
ורשאיהואלקבועשיעורימיחזורשוניםלסוגיםשוניםשל

מחצבות,חומריחציבהאופסולתבנייןע

)א(ייקבעובהסכמתשר קטן )ג(תקנותלפיסעיף
האוצר, שר עם התייעצות לאחר הלאומיות, התשתיות
ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,בשיםלב,
ביןהשאר,למידתהשפעתםשלחומריהחציבהותוצריהם
החובה הטלת של הכלכליות ולהשפעות הסביבה על

כאמורעלבעליהמחצבותע

מיחזור בשטח המחצבה

)1(בעלמחצבההחייבבמיחזוררשאילבצעאת )א( 123ע
122,בשטח המיחזורשהואחייבבולפיסעיף
המחצבה,בכפוףלהוראותכלדין,ובכללזהחוק
התכנוןוהתקנותוהתכניותעלפיו,ויראורשות
החציבהשלבעלהמחצבה כחלקמרישיון זו
החייבבמיחזור,ובלבדשמסרלממונהולמפקח

המיחזור את לבצע כוונתו על בכתב הודעה
כאמור,זמןסבירמראשולפחות90ימיםלפני

תחילתהביצועע

ישראל, במקרקעי המחצבה היתה )2 (
כמשמעותםבחוק–יסוד:מקרקעיישראל)בסעיף
זה-מקרקעיישראל(,יראואתרשותמקרקעי
הפעילות ביצוע את הרשתה כאילו ישראל
)1(,ובלבדשהתנאיםשלפיהם כאמורבפסקה

הוענקוהזכויותבמקרקעיןלאהופרוע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהממונה, )ב(
אוהמפקחלאחרהתייעצותעםהממונה,להורותלבעל
לא חלקו, או כולו המיחזור, כי במיחזור החייב מחצבה
לפי להלן, המפורט בהתקיים המחצבה, בשטח ייעשה
העניין,ובלבדשנתןלבעלהמחצבההזדמנותלטעוןאת

טענותיובענייןזה:

לענייןהוראתהממונה-אםסברכיביצוע )1(
המיחזורבשטחהמחצבהעלוללפגועבסביבה,
במידההמצדיקהלאסוראולמנועאתביצוע
לפי הוראה מתן אי האמור; בשטח המיחזור
הוראותפסקהזואיןבו,כשלעצמו,כדילהתיר

פגיעהבסביבהבניגודלהוראותכלדין;

לענייןהוראתהמפקח-אםסברכיביצוע )2(
המיחזורבשטחהמחצבהעלוללפגועבניצול
המיטבישלעתודותחומריהחציבהבמחצבה;
הוראתהמפקחכאמוריראואותהכחלקמרישיון

החציבהשלבעלהמחצבהע

בעלמחצבההנמצאתבמקרקעיישראל,החייב )ג(
במיחזורלפיהוראותסעיף122,לאיבצעבשטחהמחצבה
מיחזורשהואאינוחייבבביצועולפיהסעיףהאמור,אלא

באישוררשותמקרקעיישראלובתנאיםשעליהםתורהע

החייב מחצבה בעל של במחצבה נותרה )ד(
במיחזורפסולתבנייןשאינהניתנתלמיחזור,יפנהאותה

בעלהמחצבהבהתאםלהוראותכלדיןע

הסמכת הממונה 

השרימנה,מביןעובדימשרדו,ממונהלענייןחלקזהע 124ע

חובות רישום ודיווח 

)א(בעלמחצבההחייבבמיחזורינהלרישוםמלא 125ע
ומפורטשלאלה:

כמותחומריהחציבהשהופקובמחצבה; )1(

או בעצמו שמיחזר הבניין פסולת כמות )2(
באמצעותאחר;

הבנייןשמיחזר בפסולת שעשה השימוש )3(
בעצמואובאמצעותאחר;

ענייניםנוספיםשקבעהשרע )4(

ברישום לעיין רשאי מטעמו מי או הממונה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(ולקבלהעתקממנוע
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לממונה יגיש במיחזור החייב מחצבה בעל )ג(
דיווחמאומת,בכתב,בענייניםהמנוייםבסעיףקטן)א(וכן
בענייניםנוספיםכפישיקבעהשר,והכלבמועדים,לגבי

תקופותובאופןשיקבעהשרע

החייב מחצבה מבעל לדרוש רשאי הממונה )ד(
לעריכת בסיס ששימש מידע כל לו להמציא במיחזור
הרישוםוהדיווחלפיסעיףזה;נדרשבעלמחצבהלהמציא

מידעכאמור,ימציאובמועדובאופןשצוינובדרישהע

הממונהאומימטעמולאיגלהידיעהאונתון )ה(
שנמסרולולפיחלקזה,אלאאםכןהדברדרושלצורך

ביצועחלקזהאולפיצושלביתמשפטע

פיצוי לבעל מחצבה החייב במיחזור

שרהאוצריקבעבתקנותפיצוילבעלמחצבההחייב 126ע
במיחזור,שישולםלובעדהשקעהבציודשרכשלצורךביצוע
המיחזורלפיהוראותסעיף122,ואשרמטעמיםשייקבעו

ואינםתלוייםבו,נמנעממנולהמשיךלעסוקבחציבהע

פרק ג': סמכויות פיקוח

הסמכת מפקחי מיחזור פסולת בניין 

)א(בלילגרועמסמכותהשרלמנותמפקחיםמבין 127ע
פיקוח )סמכויות הסביבה הגנת חוק לפי משרדו, עובדי
ואכיפה(,התשע“א-2011)בפקודהזו-חוקהגנתהסביבה(,
רשאיהשרלהסמיךמפקחמיחזורפסולתבנייןמקרבעובדי

המדינהשאינםעובדימשרדוע

)ב(לאיוסמךמפקחמיחזורפסולתבנייןלפיהוראות
סעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה:

ימים 90 בתוך הודיעה, ישראל משטרת  )1(
אינה היא כי אליה, השר של פנייתו ממועד
מתנגדתלהסמכתומטעמיםשלביטחוןהציבור,

לרבותבשלעברוהפלילי;

בתחום מתאימה הכשרה קיבל הוא  )2(
הסמכויותשיהיונתונותלולפיחלקזה,כפי

שהורההשר,בהסכמתהשרלביטחוןהפנים;

ככל נוספים, כשירות בתנאי עומד הוא  )3(
שהורההשר,בהסכמתהשרלביטחוןהפניםע

סמכויות מפקח מיחזור פסולת בניין וחובת זיהוי 

רשאי זה הוראותחלק ביצוע פיקוחעל לשם )א( 128ע
מפקחמיחזורפסולתבניין-

)1(לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענו
ולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמית

אחרתהמזההאותו;

לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש  )2(
כלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאו
זו, בפסקה זה; חלק הוראות ביצוע את להקל
“מסמך“-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ“ה-1995;

ליטול וכן מדידות, או בדיקות לערוך  )3(
מסירת על ולהורות בדיקה לשם דוגמאות
שמירתן על או מעבדה לבדיקת הדוגמאות

לתקופהשיורה,אולנהוגבהןבדרךאחרת;

)4(להיכנסלמקום,לרבותלכליתחבורהכשהוא
נייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים

אלאעלפיצושלביתמשפטע

)ב()בוטל(ע

)ג()בוטל(ע

שימוש יעשה לא בניין פסולת מיחזור מפקח  )ד(
בסמכויותהנתונותלולפיחלקזה,אלאבעתמילויתפקידו

ובהתקייםשנייםאלה:

)1(הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואת
תפקידו,והואלובשמדימפקח,בצבעובצורה
שהורהלענייןזההשר,ובלבדשלאיהיהבהם

כדילהטעותכנחזיםלהיותמדימשטרה;

)2(ישבידותעודתמפקחהחתומהבידיהשר,
שאותה סמכויותיו, ועל תפקידו על המעידה

יציגעלפידרישהע

להפעיל רשאי בניין פסולת מיחזור מפקח  )ה(
סמכויותיוכלפיהמדינהומוסדותיה,למעטכלפימערכת

הביטחון,כהגדרתהבסעיף10לחוקהגנתהסביבהע

פרק ד': עיצום כספי

עיצום כספי 

הוראה במיחזור החייב מחצבה בעל הפר  )א( 129ע
הממונה רשאי להלן, כמפורט זה, חלק לפי מההוראות
להטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל
של בסכום - תאגיד הוא ואם חדשים, שקלים 25,000

50,000שקליםחדשים:

בהתאם ומפורט מלא רישום ניהל לא  )1(
להוראותלפיסעיף125)א(;

)2(לאהגישלממונהדיווחבהתאםלהוראות
לפיסעיף125)ג(;

)3(לאפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספי
עליובהתאםלהוראותהממונהלפיסעיף140ע

)ב(לאמיחזרבעלמחצבההחייבבמיחזורפסולת
בנייןבשיעוריםובאופןשנקבעולפיסעיף122,אובהתאם
להוראותהממונהשניתנולפיסעיף123)ב()1(,ככלשניתנו,
רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק
זה,בסכוםשל100,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-

בסכוםשל200,000שקליםחדשיםע

הפרה נמשכת והפרה חוזרת 

)א(בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהחלק 130ע
עהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע



119 

)ב(בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספישהיה
ניתןלהטילבשלהאילוהיתההפרהראשונה,סכוםהשווה
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,“הפרהחוזרת“-הפרת
הוראהמההוראותלפיחלקזהכאמורבסעיף129,בתוך
שנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטל

עלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

הודעה על כוונת חיוב 

)א(היהלממונהיסודסבירלהניחכיבעלמחצבה 131ע
129 הפרהוראהמההוראותלפיחלקזה,כאמורבסעיף
)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפי
אותוסעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליו

עיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

)ב(בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונהביןהשאר
אתאלה:

)1(המעשהאוהמחדלהמהווהאתההפרה;

)2(סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו;

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפני )3(
הממונהלפיהוראותסעיף132;

)4(שיעורהתוספתעלהעיצוםהכספיבהפרה
נמשכתאובהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף130ע

זכות טיעון 

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראות 132ע
סעיף131רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהממונה,
סכומו, ולעניין כספי עיצום עליו להטיל הכוונה לעניין

בתוך30ימיםממועדמסירתההודעהע

החלטת הממונה ודרישת תשלום 

)א(טעןהמפראתטענותיולפניהממונהלפיהוראות 133ע
הטענות את ששקל לאחר הממונה, יחליט ,132 סעיף
ורשאיהוא כספי, עיצום המפר על להטיל אם שנטענו,

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף134ע

)א( קטן סעיף הוראות לפי הממונה החליט )1( )ב(
להטילעלהמפרעיצוםכספי,ימסורלודרישה
דרישת - זה )בפרק הכספי העיצום את לשלם
בין הממונה, יציין התשלום בדרישת תשלום(;
המעודכן הכספי העיצום סכום את השאר,

והתקופהלתשלומוע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א( )2(
לו ימסור כספי, עיצום המפר על להטיל שלא

הודעהעלכךע

)ג(לאהגישהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף
132,בתוך30ימיםמיוםשנמסרהלוההודעהעלכוונת
חיוב,יראוהודעהזו,בתום30הימיםהאמורים,כדרישת

תשלוםשנמסרהלמפרבמועדהאמורע

סכומים מופחתים 

)א(הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכום 134ע
הנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,אלאלפיהוראות

סעיףקטן)ב(ע

ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת השר,  )ב(
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאילקבועמקרים,
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהפחיתאתסכום

העיצוםהכספיהקבועבפרקזה,בשיעוריםשיקבעע

סכום מעודכן של העיצום הכספי 

)א(העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביום 135ע
מסירתדרישתהתשלום,ולגבימפרשלאטעןאתטענותיו
לפניהממונהכאמורבסעיף132-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתהחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלעניינים
של תשלומו עיכוב על הורה המשפט ובית מינהליים
העיצוםהכספי-יהיהסכוםהעיצוםהכספילפיסכומו

המעודכןביוםמתןפסקהדיןבעתירהע

)ב(סכומיהעיצוםהכספייעודכנוב–1בינוארבכל
שנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורעליית
המדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב–1
יעוגלו האמורים הסכומים הקודמת; השנה של בינואר
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לעניין
הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - “מדד“ זה,

המרכזיתלסטטיסטיקהע

)ג(הודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפי
סעיףקטן)ב(,תפורסםברשומותע

המועד לתשלום העיצום הכספי 

60ימיםמיוםמסירת העיצוםהכספיישולםבתוך 136ע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף133ע

הפרשי הצמדה וריבית 

לאשולםעיצוםכספיבמועד,ייווספועליו,לתקופת 137ע
פסיקת בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי הפיגור,
ריביתוהצמדה,התשכ“א-1961)בפרקזה-הפרשיהצמדה

וריבית(,עדלתשלומוע

גבייה 

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחול 138ע
פקודתהמסים)גבייה(ע

עתירה 

לעניינים המשפט לבית עתירה בהגשת אין  )א( 139ע
מינהלייםעלדרישהלתשלוםעיצוםכספילפיפרקזה,כדי
לעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלאבהסכמתהממונה

אואםביתהמשפטהורהעלכךע

לאחר )א( קטן בסעיף כאמור עתירה התקבלה  )ב(
ששולםהעיצוםהכספי,יוחזרהעיצוםהכספיבתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע
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פרסום 

הוטלעיצוםכספילפיפרקזה,רשאיהממונהלפרסם 140ע
בעיתוןאובכלדרךאחרתאתדברהטלתהעיצוםהכספי
וסכומו,אתשמושלהמפרואתמהותההפרהשבשלה
הוטלהעיצוםהכספיונסיבותיה,ורשאיהממונהלהורות

למפרלפרסםעלחשבונושלהמפרפרסוםכאמורע

שמירת אחריות פלילית

)א(תשלוםעיצוםכספילפיהוראותפרקזה,לאיגרע 141ע
מאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהלפיחלק

זהכאמורבסעיף129ע

)ב(הוגשנגדמפרכתבאישוםבשלהפרתהוראה
לאינקוטנגדוהממונה ,129 כאמורבסעיף לפיחלקזה
בהליכיםלפיפרקזה,ואםשילםהמפרעיצוםכספי-יוחזר
לוהסכוםששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומועדיוםהחזרתוע

פרק ה': עונשין

עונשין 

)א(מישאינומבצעמיחזורפסולתבנייןבשיעוראו 142ע
122,דינו-מאסר באופןשקבעהשרלפיהוראותסעיף
שנהאוקנספישלושהמהקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוק
העונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-קנספישישה

מהקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהאמורע

עבירה )א( קטן בסעיף כאמור העבירה היתה  )ב(
נמשכת,רשאיביתהמשפטלהטילקנסנוסףבשיעורשל
חמישהאחוזיםמסכוםהקנסהאמורבאותוסעיףקטן,לכל

יוםשבונמשכתהעבירהע

אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד 

לפקח חייבים בתאגיד משרה ונושא מעביד  )א( 143ע
ולעשותכלעשניתןלמניעתביצועעבירהלפיחלקזהבידי

עובדמעובדיהמעבידאובידיהתאגידאועובדמעובדיו,
לפיהעניין;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א(

)4(לחוקהעונשיןע

)ב(נעברהעבירהלפיחלקזהבידיעובדשלמעביד
אובידיתאגידאועובדמעובדיו,חזקההיאכיהמעביד
אונושאהמשרהבתאגיד,לפיהעניין,הפראתחובתולפי
סעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדי

למלאאתחובתוע

)ג(בסעיףזה,“נושאמשרהבתאגיד“-מנהלפעיל
בתאגיד,שותףלמעטשותףמוגבל,אובעלתפקידאחר
בתאגידהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבונעברה

העבירהע

פרק ו': שונות

תחולה על המדינה 

חלקזהיחולגםעלהמדינהע 144ע

דיווח לכנסת 

השרידווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, 145ע
122 סעיף לפי שנקבעו היעדים השגת על לשנה, אחת

למיחזורשלפסולתבניין,בשנהשקדמהלמועדהדיווחע

ביצוע ותקנות - חלק י“ד 

לאחר רשאי, והוא זה חלק ביצוע על ממונה השר 146ע
התייעצותעםשרהתשתיותהלאומיותובאישורועדת
בכל תקנות להתקין הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים
הנוגעלביצועו,לרבותלגבידרכיהסימוןשלפסולתבניין
ממוחזרתוהפקדתערבויותלשםהבטחתביצועהוראות

לפיחלקזהע








סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  המחיר34ע11שקליםחדשים


