
 

 

   

 78 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגנת הסביבה בצה"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 א בתשרי תשע"ח"י בן ארי -כתיבה: שירי ספקטור

 2017באוקטובר  1 לוטן, ראש צוות-אישור: אורלי אלמגור

  מערכת דברי הכנסת :לשוניתעריכה 

 

 מרכז המחקר והמידעהכנסת, 

גוריון, ירושלים -קריית בן

91950 

6 טל': 4 0 8 2 4 0 / 1 - 

0 2 

6 פקס: 4 9 6 1 0 3 - 

0 2 

www.knesset.gov.il/mmm 

 

 הכנסת

 מרכז המחקר והמידע

 



 

 

   

 78 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 עניינים תוכן

 

 4 תקציר

 14 הקשר בין ביטחון לסביבה ולקיימות -רקע .1

 16 הגנת הסביבה במערכת הביטחון בישראל .2

 16 רקע .2.1

 18 חלוקת הסמכות והאחריות בתחום הגנת הסביבה בצה"ל .3

 18 צהל"ית-הפנים והאחריות הסמכויות חלוקת .3.1

 21 בצה"ל הסביבה הגנת מינהל .3.2

 23 דיני הגנת הסביבה בצה"ל .4

 סביבתיים במפגעים טיפול על ובקרה הסביבתי המצב ניטור צה"לית:-פנים בקרה .4.1

 23  בצה"ל

 27 בצה"ל הסביבתית ההתנהלות על חיצוניים ובקרה פיקוח.4.2

 ונכסים לוגיסטיים מבצעים באגף ותשתיות הסביבה הגנת מערכת .4.2.1

 27 הביטחון במשרד )אמו"ן(

 28 הסביבה להגנת המשרד .4.2.2

 31 בצה"ל הסביבה הגנת דיני אכיפת .4.3

 34 תיאור מצב –חלק שלישי: הגנת הסביבה בצה"ל 

 –אות ובדין הסביבתי היבטים סביבתיים בצה"ל: עמידת התשתיות בהור -מבט על .5

 34 סקר מיפוי פערים

 35 בצה"ל סביבתיים במפגעים טיפול .5.1

 37 ותקצובן בצה"ל הסביבה הגנת תוכניות .5.1.1

 38 עשייה סביבתית בצה"ל .6

 38 אנרגטית והתייעלות ירוקה בנייה .6.1

 39 בצה"ל סביבתי חינוך .6.2

 41 חיבור מחנות צה"ל לביוב .7



 

 

   

 78 מתוך 3 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 41ביוב לפתרונות צה"ל מחנות לחיבור תוכנית ביצוע – 1770 מס' הממשלה החלטת .7.1

 43 1770 מס' הממשלה החלטת ויישום לביוב צה"ל מחנות לחיבור חסמים .7.2

 45 (2020-2016) גדעון תר"ש במסגרת לביוב צה"ל בסיסי חיבור .7.3

 45 2020 שנת אחרי – ביוב לתשתיות צבא מחנות חיבור .7.4

 47 הפסקת השימוש באסבסט בצה"ל ובמתקניו .8

 47 אסבסט – רקע .8.1

 49 2011–התשע"א זיקמ ואבק אסבסט מפגעי למניעת החוק .8.2

 50 בצה"ל באסבסט הטיפול .8.3

 50  רקע .8.3.1

 51 בצה"ל רכב בכלי אסבסט .8.3.2

 55 זיהום קרקעות בצה"ל .9

 55 רקע – בישראל קרקע זיהום .9.1

 57 ובמתקניו צה"ל בבסיסי קרקע זיהום .9.2

 58 בהם והטיפול בתשתיות ליקויים ואחר קרקע זיהום מפגעי חרא ומעקב בקרה .9.3

 61 בצה"ל קרקעות ושיקום קרקע זיהום ניטור .9.4

 62 מזוהמות קרקעות בנושא הסביבה להגנת המשרד מדיניות .9.5

 מזוהמות קרקעות בנושא הסביבה להגנת המשרד מדיניות אכיפת .9.5.1

 64   בצה"ל

 66 בסיסים נויפי הליך במסגרת קרקעות שיקום.9.6

  67  סיכום .10

 69 , על פי דיווח המשרד להגנת הסביבה2016: מפגעים סביבתיים בצה"ל לשנת 1נספח 

 73 2015–2010: יישום תוכנית העבודה לחיבור בסיסי צה"ל לביוב בשנים 2נספח 

–2016יות ביוב במסגרת תר"ש גדעון ): הבסיסים המתוכננים להתחבר לתשת3נספח 

2020)  77 

 

  



 

 

   

 78 מתוך 4 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

ילות צה"ל. סוגיות סביבתיות הקשורות לפעראובן והוא סוקר  מסמך זה נכתב עבור חבר הכנסת איל בן

 מסמך שלושה חלקים מרכזיים: ל

עוסק בהסדרת תחום הגנת  החלק שני .מבוא לנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןהוא  החלק ראשון

חלוקת הסמכות והאחריות בתחום הגנת הסביבה בצה"ל וכן נושא הבקרה בו יידונו ו ,הסביבה בצה"ל

בחלק . אר מצב תחום הגנת הסביבה בצה"לומת חלק השלישיב .והאכיפה של דיני הגנת הסביבה בצה"ל

 נושאים על תמונת מצבלקבל  אפשרמהם שצה"ל והמשרד להגנת הסביבה,  מסרוזה יוצגו נתונים ש

: שלושה מפגעים סביבתיים מרכזייםבשל צה"ל  טיפולהידון בחלק זה י ,סביבתיים שונים בצה"ל. כמו כן

צה"ל ובמתקניו, וזיהום קרקעות  בבסיסי בסטסאהביוב, מפגעי מחנות שאינם מחוברים למערכת 

 .מפעילות צבאית

. 2017מסמך זה נמסרה לצה"ל ולמשרד להגנת הסביבה לקבלת התייחסותם באוקטובר יצוין כי טיוטת 

במסמך הסופי ככל שמצאנו לנכון. המשרד להגנת הסביבה לא מסר  שולבהההתייחסות שמסר צה"ל 

  מסמך.להתייחסותו את 

 

 תקציר

לפעילותם השוטפת והמבצעית של צה"ל וכלל מערכת הביטחון גם במדינות אחרות,  ןערכות ביטחומ כמו

המרחב האזרחי. יתר על כן, היקף השימוש של מערכת על על הסביבה הפיזית ויש פוטנציאל השפעה רב 

הביטחון בישראל במשאבי הקרקע של המדינה והפריסה הנרחבת של הפעילות הביטחונית הם חריגים 

, והאתגרים הביטחוניים גיסא בין השאר בשל משאבי הקרקע המוגבלים מחד – מדינות אחרות עומתל

 .גיסא פעילות ביטחונית נרחבת מאידך צריכיםהרבים המ

 בנושאיםאת הקונפליקט עם אזרחים  הריכוזי אוכלוסייה מגבירלממחנות צה"ל  של כמה קרבתם

מהמפגעים הסביבתיים במתקני  כמהרים מסוכנים. כמו כן, סביבתיים כגון רעש, קרינה, זיהום אוויר וחומ

מים וביוב ועוד(, אשר  מערכות)בסיסים, דרכים, בצה"ל תשתיות ישנות מקיומן של הצבא כיום נובעים 

 .מועטותבה המודעות הסביבתית והרגולציה הסביבתית היו שנבנו בתקופה 

 

 ת בתחום הגנת הסביבה בצה"לחלוקת האחריות והסמכו

נהל יבמסגרת אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )אט"ל(. המ נהל הגנת הסביבהימ הוקם בצה"ל 2007בשנת 

תוך כך נשא באחריות לקביעת מנושא הגנת הסביבה בצה"ל, ועל  הממונהגוף המטכ"לי ה להיותנועד 

כניות ופיקוח על מימושן של תלצה"ליות בתחום הסביבה ו-עבודה כללכניות והכנת תלמדיניות ופקודות, 

נהל הגנת הסביבה מאגף יהועבר מ 2017בינואר  1-בפקודות הצבא.  על פיעבודה בדרגים השונים, 

בו הוא פועל כיום במסגרת ענף תכנון תשתיות וטכנולוגיה ולוגיסטיקה )אט"ל( לאגף התכנון )אג"ת(, 

דעות בדבר ההשלכות של המוצגים חילוקי זה במסמך נהל ייעודי עצמאי(. יוהגנת הסביבה )ולא כמ

הגורסים כי העברת תחום הגנת הסביבה לאגף התכנון )האחראי בין השאר לנושא . יש העברת המינהל

תייעל ותשפר את  עבודה של הגופים השונים בצה"ל(,הכניות ותשתיות ואישור תהבנייה, התכנון וה

השינוי הארגוני נפגעו סמכויותיו  בעקבותבצה"ל. לעומת זאת, יש הסבורים כי  נושא הסביבתיב טיפולה

 נהל. יועצמאותו של המ
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הן בחוקי המדינה והן  קבועותהגנת הסביבה  נושאיצה"ל, גופיו וחייליו בשל חובות הההוראות בעניין 

ם גם על צה"ל; חלי לפיכך, וגופי המדינההסביבתיים חלים על  מהחוקיםבפקודות הצבא. ככלל, חלק 

של הביטחון )התייחסות להיבטים ייחודיים  לצבא ולמערכת ייחודיותהוראות מהחוקים יש בחלק 

של החוק מטעמים שונים והחרגת  ותמסוימ הוראותהחרגה של צה"ל מהחובה לעמוד ב ,פעילות הצבאיתה

לנושא הפיקוח שיש להם חשיבות  וחוקים אחריםאמצעי הפיקוח על צה"ל(; ואילו חוקים סביבתיים 

לאכוף על צה"ל הוראות  אפשרותדבר זה משפיע על ה. המדינהחלים על כלל אינם  והאכיפה הסביבתיים

  הנוגעות להגנת הסביבה. מסוימות

מעוגנת בפקודות והוראות של הצבא.  חלוקת האחריות והסמכות בתחום הגנת הסביבה בתוך צה"ל

הגופים השונים בצה"ל בכל הנוגע לשילוב שיקולים תפקידי בבין השאר  עוסקות בעניין זההפקודות 

תכנון תהליכים ופרויקטים, בהדרגים השונים, צוותי הכשרות בכניות העבודה, ווהיבטים סביבתיים בת

חלוקת האחריות והסמכות בתוך צה"ל את  קובעות, הפקודות כמו כןתכנון מבצעי ועוד. בתכנון ובנייה, ב

סמכויות הפיקוח על כך. הגוף שאמור להוביל את רוב את יבתי, וכן עמידה בפקודות ובדין הסבל נוגעב

 התהליכים הללו הוא אגף התכנון )אג"ת(. 

 ,אין בידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת כלים לבחון באופן מלא באיזו מידה הגורמים השונים בצה"ל

רוב הוראות, שכן את תפקידיהם בתחום הגנת הסביבה כפי שנקבעו בבפועל מבצעים  ,ובראשם אג"ת

 כניות העבודה שלותקציב ותהכניות בצה"ל אינם גלויים. כך, פירוט ותהתהליכי התכנון והביצוע של 

. יתר על כן, , ובאיזו מידהלבחון אם הוטמעו בהם שיקולים סביבתיים אפשר-איצה"ל הם חסויים, ו

בוועדת החוץ והביטחון של  ה,גמעליהן )לדו הליכי הפיקוחכניות העבודה של צה"ל, וכן ותהליכי בניית ת

לבחון אם נושא הגנת הסביבה בצה"ל אכן נדון במסגרתם ואם שיקולים  אפשר-איהכנסת( הם חסויים, ו

 סביבתיים אכן באים לידי ביטוי בגיבוש תוכניות העבודה.

 

 בקרה ואכיפה של דיני הגנת הסביבה בצה"ל 

בשלושה מעגלים  נעשיתדיני הגנת הסביבה את על האופן בו צה"ל )על גופיו השונים( מקיים  הבקרה

בתוך  הנעשיתבקרה  ,)בקרה שוטפת, סקרי מפגעים, ניטור סביבתי( צה"לית-בקרה פניםעיקריים: 

, חיצוניים גורמים מטעםובקרה ידי מערכת הגנת הסביבה במשרד הביטחון )אמו"ן(,  על מערכת הביטחון

רשות אמצעות המשטרה הירוקה ואגפי המשרד, וב ,המשרד להגנת הסביבה הם אשר העיקריים שבהם

 המים.

המצב הסביבתי )ניטור מפגעים( ועמידת התשתיות בפקודות ובדין הסביבתי  לש צה"לית-הבקרה הפנים

. כמו כן, צה"ל מפקח על ביצוע ההוראות הסביבתיות ועל תקינות תייםיסקרי מפגעים ענעשית באמצעות 

ידי ענף תכנון  ות הסביבתיות במסגרת פעילותו השוטפת, הן באמצעות ביקורת מטכ"לית )עלהתשתי

 תשתיות והגנת הסביבה באג"ת( והן באמצעות ביקורות במסגרת היחידות. 

תהליכים הם  לסוגיהםהליך מיפוי המפגעים הסביבתיים ותהליכי הניטור תחשוב להדגיש כי ככלל, 

על תוצאותיהם לגורמים חיצוניים כגון המשרד  דיווח כולל לתת חויב, וצה"ל אינו מפנימיים בצה"ל

בדבר  בין המידע הבדליםיש גם בתוך צה"ל עצמו ש. יתר על כן, ייתכן להגנת הסביבה או משרד הביטחון

 בפועל.  הקייםגופי צה"ל, לבין המצב מלאג"ת  נמסרהמפגעים הסביבתיים ופערי התשתיות ה
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דיווח מחייב ומלא של תוצאות סקרי המפגעים, אשר על  שלדר מדיניות בהקשר זה יש לבחון אם היע

פוגע באפשרויות שיתוף  אינוכנית העבודה של צה"ל בנושאי סביבה, ובסיסן אמורה להיות מגובשת ת

וביכולת של משרדים אלה לפקח  גיסא מחד הנוגעים בדברהפעולה עם גורמי המקצוע במשרדי הממשלה 

 .גיסא של צה"ל מאידךעל ההתנהלות הסביבתית 

  

נהל הגנת הסביבה בשיתוף עם י, מניהול הגנת הסביבה בצה"ל – 13.04הוראת קבע אט"ל פי  על כמו כן,

, מידע סביבתי 2017דצמבר בהמידע הסביבתי באתר חופש המידע של דובר צה"ל.  יפרסמומערך הדוברות 

טרם ת עבודה בתחום הגנת הסביבה( כניוותוניטור מזהמים  על)ובפרט תוצאות סקרי מפגעים, מידע 

פורסם באתר חופש המידע של צה"ל, ואף אינו מופיע בדוחות השנתיים של צה"ל המפורסמים באתר 

פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, בימים אלה מוקם באתר האינטרנט של צה"ל  עלזה. 

מידע. עדכון ה, בכפוף למגבלות ביטחון דף חדש בנושא הגנת הסביבה, ובו יפורסמו הדוחות הסביבתיים

  .2017האתר צפוי להסתיים בסוף 

מערכת הגנת הסביבה ותשתיות באגף הוקמה  2011בשנת  –באשר לפיקוח של גורמים מחוץ לצה"ל 

 , במטרה לקדם את נושא הגנת הסביבה במערכתבמשרד הביטחון מבצעים לוגיסטיים ונכסים )אמו"ן(

הוא לתאם בין גופי משרד הביטחון ומשרדי הממשלה זו מערכת  יה העיקריים שלתפקידאחד מהביטחון. 

לבין צה"ל. בין השאר, משרד הביטחון אחראי לבצע התקשרויות ומכרזים בנושאי הגנת הסביבה במערכת 

צה"ל במפגעים נוסף על כך, משרד הביטחון מפקח באופן פרטני על טיפול . הביטחון בכלל, ובצה"ל בפרט

 אחת המסקנות העולות .מגופים חיצוניים מקבל סביבתיים, בעיקר על סמך דיווחים ופניות שהמשרד

הטיפול בתחומי הגנת מפקחת על מערכת הגנת הסביבה במשרד הביטחון אינה ש מבדיקתנו היא

מיפוי  , צה"ל אינו מדווח למשרד הביטחון על תוצאותהלדוגמ שוטף וסדור.באופן הסביבה בצה"ל 

שנתית של -הרבתוכנית העבודה כנית העבודה השנתית וות ותלהיות מגובש ותעל בסיסן אמורשהמפגעים, 

 הצבא בתחום הגנת הסביבה. 

הגדרת התפקיד של מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, וחלוקת האחריות  (ובאיזו מידה)השאלה אם נשאלת 

על מערכת הביטחון בתחומי הגנת  מפקח כגוף תפועל שהיא לכךמביאות והסמכות בינה לבין גופי צה"ל, 

 את הפעילות הסביבתית בצה"ל )בעיקר כלפי גופים חיצוניים גוף המאפשרכ משמשת שהיאאו הסביבה, 

 הביטחון משרד של תגובתו מסירתמקומיות ומערכת התכנון, הרשויות המול  פרסום מכרזים, עבודה –

 ועוד(. בתחום זהלמדיניות וחקיקה 

הוא הגוף המרכזי לפיקוח ואכיפה של דיני סביבה בישראל. זרוע הפיקוח  המשרד להגנת הסביבה

 . המשטרה הירוקההמשרד היא  שלוהאכיפה העיקרית 

, שמטרתו 2011–חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"אחוקקה הכנסת את  2011בשנת 

של פרק ד' לחוק  נושאו .יקוח והאכיפה של עובדי המשרד להגנת הסביבהעיגון והרחבה של סמכויות הפ

להסדיר את הפיקוח ואת האכיפה כלפי זה הוא הוראות מיוחדות לעניין מערכת הביטחון, ומטרתו "

מערכת הביטחון באופן שיאזן בין השמירה של איכות הסביבה והגנתה לבין ביטחון המדינה ושלום 

בהסכמתו של השר הממונה על אותו גוף נקבע כי על השר להגנת הסביבה, לחוק  19. בסעיף הציבור"

, הממונה על השר לביטחון פניםותעשיות הביטחוניות הצה"ל והממונה על  ,)שר הביטחון טחונייב

פי החוק, הנוהל  . עללקבוע נוהל שיורה על אופן יישום הוראות החוק בגופים ביטחונייםמשטרה( ה

עד יום מיום תחילתו של החוק.  90דת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך המתוקן יובא לאישור וע
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שחלפו  אף על פי, טרם הובא נוהל מוסכם לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, 2017לדצמבר 

 שש שנים מאז חקיקת החוק. 

שני נושאים ב, , בין השארטפל( אמור ל, כאמורנוהל אכיפת דיני הגנת הסביבה בצה"ל )אשר טרם אושר

מרכזיים: האחד, הסדרת כניסתם של פקחי המשטרה הירוקה לבסיסי צה"ל וקביעת נהלים לביצוע 

פעולות פיקוח; השני, סמכויותיו של המשרד להגנת הסביבה לערוך חקירה בדבר חשדות לעבירות על דיני 

והפלילית שניתנו נהלית יהגנת הסביבה בצה"ל באמצעות המשטרה הירוקה ולהשתמש בכלי האכיפה המ

 , הזמנה לשימוע, חקירה באזהרה, הטלת סנקציות ועוד(.הפי חוק )לדוגמ לו על

. לפי המשרד להגנת מהמסמך עלה כי המשטרה הירוקה מתקשה לפקח על הנעשה בתוך בסיסי צה"ל

נוהלי עבודה מוסכמים  על פיהסביבה, אף שכניסתם של פקחי המשרד לבסיסים אמורה להיות מוסדרת 

, מעוכבים בכניסה לבסיסיםפקחי המשטרה הירוקה תים קרובות ילעצה"ל למשרד להגנת הסביבה,  בין

נמנעת מקשה על פעולת הפיקוח(, ולפעמים אף  ,)דבר שלדברי המשרד כלי רכבבנמנעת כניסתם לבסיסים 

סי צה"ל . נוסף על כך, בשל מגבלות הכניסה של הפקחים, רוב סיורי הפיקוח של המשרד בבסיכניסתם כליל

נערכות  – שהן כלי חיוני בעבודת המשרד להגנת הסביבה –שבדיקות פתע צה"ל, ומכאן  עם מתואמים

ביקשה המשטרה הירוקה לערוך  2016פי נתוני המשטרה הירוקה, בשנת  על. עטהבמידה מ במתקני הצבא

 . לבסיסים חיםמקרים נמנעה כניסתם של הפק 20-בכאך  ,בבסיסי צה"ל לא מתואמיםסיורי פיקוח  50-כ

סמכותו של המשרד להגנת הסביבה לערוך חקירה בדבר חשדות לעבירות על דיני הגנת הסביבה בצה"ל 

בשנים האחרונות בין המשרד להגנת הסביבה לבין צה"ל ומשרד הביטחון  השוררתמוקד המחלוקת היא 

מכות לערוך בעצמו הכלים והסאת בנוגע לנוהל האכיפה הסביבתית. ככלל, עמדת צה"ל היא שלצבא יש 

חקירה ואכיפה )באמצעות המשטרה הצבאית החוקרת ובאמצעות הפרקליטות הצבאית( בתחומי הגנת 

הסביבה, כשם שנעשה בכל תחום אחר בפעילות הצבאית. לעומת זאת, גורמים במשרד להגנת הסביבה 

צריך להיות נתון לפגיעה בסביבה,  רבלהם פוטנציאל שיש גורסים כי צה"ל, כמו שאר הגופים בישראל 

הגורם המקצועי המרכזי בישראל בנושא הגנת  שכן הואלרגולציה ולפיקוח של המשרד להגנת הסביבה, 

 הסביבה.

החליט היועץ המשפטי לממשלה כי "בהסכמת הפרקליטות הצבאית ייערך פיילוט של  2016בספטמבר 

המשרד להגנת הסביבה. הובלת שנה, במסגרתו יוקם צוות חקירה משותף שיורכב מגורמי מצ"ח ומגורמי 

וההחלטה על פתיחה בחקירה תהיה צוות החקירה המשותף תעשה על ידי הפרקליטות הצבאית, 

 . "בסמכות צה"ל, בכפוף לקבלת עמדת המשרד להגנת הסביבה ולמתן משקל משמעותי לעמדה זו

היועץ המשפטי עליו החליט שתמה שנה מתחילת הפיילוט  ,2017בספטמבר  ,מסמך זה סיום כתיבתעם 

מתווה הפיילוט. על פי לממשלה. בשנה זו נפתחו שתי חקירות משותפות של מצ"ח והמשטרה הירוקה, 

ע יהפיילוט בדבר המשך השימוש במנגנון שהצ בעקבותהמשרד להגנת הסביבה טרם גיבש את מסקנותיו 

נים הנדרשים נראה כי יש לגורמים במשרד השגות בדבר לוחות הזמ היועץ המשפטי לממשלה, אולם

במקביל, החל משא ומתן בין לחקירה במסגרת מנגנון זה, וכן לגבי אופי החקירה במקרים מסוימים. 

המשרד להגנת הסביבה לבין הצבא לגיבוש נוהל עדכני לאכיפה סביבתית בצה"ל, שיעגן את מתווה היועץ 

, אולם טרם הגיעו נוסח הנוהל שלטיוטות  ביניהם החליפו , שני הצדדיםכהעד המשפטי לממשלה. 

 .נוסח סופי ומוסכםל

נוסף על המחלוקת בדבר סמכויות הפקחים ואופן החקירה של עבירות סביבתיות בצה"ל, גורמי האכיפה 

"ל בתחום הסביבה אינה מספקת, והענישה האכיפה הפנימית בצהכי  סבוריםהסביבה במשרד להגנת 

 .רות משמעת אחרותיעבלעומת הענישה בגין לה יבתחום מק
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הוגשו שני כתבי אישום בגין עבירות סביבתיות,  2015–2010על פי נתונים שהתקבלו מצה"ל, בשנים 

חקירות מצ"ח  ששנפתחו  ,כמו כן .הורשעו הנאשמים ונענשו בקנס כספי ובמאסר מותנה ובשני המקרים

בירות ובשלושה מקרים מונו ועדת חקירה או קצין בודק בגין חשד לע ,בשל חשד לעבירות סביבתיות

אין בידינו נתונים על אכיפת הוראות "אזרחיות" אחרות בצה"ל )הטרדות מיניות, לדוגמה( או . סביבתיות

נתונים על פעולות אכיפה של המשרד להגנת הסביבה בגופים אחרים, שיאפשרו להסיק אם אכן צה"ל נוקט 

 הגנת הסביבה. בתחום לה לעניין הפרת ההוראות ימדיניות אכיפה וענישה מק

המשרד להגנת במקביל, נתוני האכיפה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה במתקני צה"ל מראים כי 

נהלית והפלילית שבידיו יהאכיפה המאת סמכויות הסביבה אינו מרבה לממש את סמכויות החקירה ו

ת דווח למשרד להגנשעליהם ו 2016ידי צה"ל בשנת  מפגעים סביבתיים אשר נגרמו על 38-מ :צה"ל כלפי

נהלית )הזמנה לשימוע, הטלת קנס כספי ועוד( בארבעה מקרים יהמשרד כלי אכיפה מהפעיל הסביבה, 

 בלבד. 

בה שני גורמי האכיפה המרכזיים בתחום הגנת הסביבה שמידה באשר למהדברים שלעיל עולה שאלה 

 – יחיצונהאכיפה הפנימי, והמשרד להגנת הסביבה, גורם האכיפה הצה"ל עצמו, גורם  – בצה"ל

בכלי האכיפה שבסמכותם. משרד הביטחון, כאמור, אינו משמש גורם אכיפה בתחום הגנת  משתמשים

גורם מפקח )במגבלות שתוארו לעיל( וגורם מבצע של מדיניות סביבתית הוא הסביבה בצה"ל, אלא 

 במערכת הביטחון.

מהם  ,חסר, ואם כןועל צה"ל אכן לוקה ב האם האכיפה הסביבתית בצה"ל :בהקשר זה יש מקום לשאול

האם יש  ?האם יש מחסור בכלי אכיפה )הן בצה"ל והן של המשרד להגנת הסביבה( ביצועה?ל החסמים

מערכת של בסדר העדיפויות מדורג במקום נמוך תחום הסביבתי ההאם  ?מחסור בכוח אדם ייחודי לנושא

האכיפה של המשרד  האם האכיפה המועטה של המשרד להגנת הסביבה נובעת מקשיי ?האכיפה הצבאית

או  האם השימוש החלקי בכלי אכיפה )חקירה פלילית – לחלופיןו ,להגנת הסביבה מול מערכת הביטחון

נהלית, העמדה לדין והטלת סנקציות( נובע מחוסר היעילות של כלים אלה כאמצעי טיפול במפגעים ימ

 סביבתיים?

 

 מצבתיאור  – הגנת הסביבה בצה"ל

נהל להגנת הסביבה לערוך סקר תקופתי של מצב התשתיות ושל מפגעים יהחל המ 2010כאמור, בשנת 

באותה תקופה היו בצה"ל מאות , וממנו עלה כי 2016 סביבתיים בצה"ל. הסקר תוקף לאחרונה בשנת

תחנות  ן, וכמחנות אשר אינם מחוברים לפתרון ביוב מספק בהםו ,מוקדים שאינם עומדים בדין הסביבתי

עומדים בדרישות החוק או בהוראות הצבא. נוסף על כך,  אינןדלק, סדנאות טיפול ברכב ונשקיות אשר 

אינן מעידות בהכרח על  לקויותכי תשתיות סדירויות במוקדים לטיפול בפסולת. יצוין -אי 20-אותרו כ

 .בפועל קיומו של מפגע סביבתי

שנתית )תר"ש( המכונה "צה"ל שומר סביבה". -רבכנית ות 2010בעקבות הסקר גובשה בצה"ל בשנת 

הסרת  בהםוכנית התמקדה בחיבור מחנות צה"ל לביוב, ולצד זאת עסקה בכמה תחומים נוספים, והת

אסבסט ממתקני צה"ל, בדיקות אטימות של מכלי דלק והכשרה מקצועית של בעלי תפקידים בתחום 

מיליון שקלים שהוקצו )ומומשו באופן  400כללו נכנית "צה"ל שומר סביבה" ותקציב למימוש תבהסביבה. 
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 50-(, וכ2015–2010בנושא חיבור מחנות צה"ל לביוב )לשנים  1770מס' חלקי( במסגרת החלטת הממשלה 

  גופי צה"ל השונים לקידום התחומים הסביבתיים האחרים שהוזכרו לעיל. הקצואשר  בשנהמיליון שקלים 

(. במסגרת התר"ש 2020–2016תר"ש גדעון ) :שנתית חדשה-שכנית חמוהחל צה"ל לממש ת 2016בשנת 

מיליון שקלים בשנה(. נוסף על כך,  20-שנים )כ חמשמיליון שקלים ב 100-מתוכננת השקעה של כ

עבור  מתקציבםמיליון שקלים  24-הונחו הגופים להקצות כ 2018כניות עבודה לשנת ובהנחיות לתכנון ת

בתחום הדלק. צה"ל לא מסר תשובה מפורטת בעניין מפגעים  הז טיפול במפגעים סביבתיים, ובכלל

במסגרת  לאובמסגרת תקציב מטכ"לי  לאהשקעה בתחומים סביבתיים שונים במהלך תר"ש גדעון, 

  .הגופים יתקציב

שלושה תחומים: חיבור מחנות צה"ל לביוב, טיפול במפגעי ב הואעיקר הדגש בעשייה הסביבתית של צה"ל 

 במוקד מסמך זה.ים עומדעות, ולפיכך נושאים אלה אסבסט וזיהום קרק

 

  חיבור מחנות צה"ל לביוב

מפגע סביבתי, תברואתי ונופי. השפכים  גורמתסביבה ה לאשפכים וקולחים המטופלים באופן לקוי  תהזרמ

ום זה עלול לגרום הקרקע ומזהמים את המעיינות ואת מי התהום. זיה-המוזרמים לנחלים מחלחלים לתת

 יםהתהום הראוי לפגיעה במערכות אקולוגיות, ליצור מפגעים תברואתיים ולהביא להפחתת כמות מי

 לשימוש.

והסילוק  לא תשתיות חיבור למערכת הביוב, ומערך הטיפולבחלק ניכר ממחנות צה"ל נבנו ך השנים שבמ

 שלא תמידרונות קצה מקומיים מושתת על בורות ספיגה, בורות רקב ופתבבסיסים אלה  של השפכים

 עומדים בתקני האיכות הנדרשים.

, כנית לחיבור מחנות צה"ל לפתרונות ביובוביצוע ת – 1770מס' התקבלה החלטת הממשלה  2010ביוני 

כנית הייתה אמורה להתבצע במשך חמש שנים ו. התשל חיבור זההדרגתי  יישוםכנית לותבה קבעה נאשר 

נהל לתשתיות ביוב ימשרדי בראשות המ-פי סדרי העדיפויות שקבע צוות בין על(, 2015וחצי )עד סוף שנת 

בסיסים, לאחר שנערכו שינויים  177 וכללנכנית חיבור הבסיסים לביוב ותבבמשרד התשתיות הלאומיות. 

מסוימים ברשימת הבסיסים המקורית שהתקבלה בהחלטת הממשלה. בהחלטת הממשלה הוקצו לביצוע 

מיליון שקלים( והמשרד להגנת  250ן שקלים, במימון משותף של משרד הביטחון )מיליו 400כנית והת

ההחלטה,  פי על ;2015–2010שיוקצו כהלוואה למשרד הביטחון בשנים  ,מיליון שקלים 150הסביבה )

  (.8201–6201להחזיר את סכום ההלוואה בשנים אמור הביטחון משרד 

כתיבת  בעתה"ל לביוב יושמה באופן חלקי ביותר. בדבר חיבור מחנות צ 1770מס' החלטת הממשלה 

מחנות שטרם  100-כנית שהוגדרה בהחלטת הממשלה, נותרו כובתנכללו מחנות שה 177-המסמך, מ

של מלוא התקציב  הקצאה בפועל-איאחד החסמים המרכזיים לביצוע החלטת הממשלה היה  חוברו לביוב.

מיליון  150-מיליון שקלים בלבד )מ 21-כהקצה  בהחלטת הממשלה. כך, המשרד להגנת הסביבהנקבע ש

כנית ולאופן ביצוע הת בנוגעבשל חילוקי דעות עם משרד הביטחון  ,עליהם החליטה הממשלה(ששקלים ה

לא ניתן היה לגבש מנגנון מוסכם בין משרד הביטחון למשרד  נשאלת השאלה אםלמנגנון המימון. בנוגע ו

 .על אף חילוקי הדעות בין המשרדים ,יישום החלטת הממשלהלשם להגנת הסביבה 

מיליון שקלים בחיבור  203-משרד הביטחון, מומשו בפועל כ ההקצשמיליון השקלים  250-נוסף על כך, מ

להגנת הסביבה, גם לא  התקציב החלקית של המשרד תהקצא למעבר  מכאן עולה כילביוב. מחנות צה"ל 
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נשאלת השאלה, מה  צה"ל לביוב מומש בפועל. כל התקציב שהקצה משרד הביטחון עבור חיבור מחנות

 תקציב שלא נוצל?ביתרות שימשו המה למלא של התקציב? -היו הסיבות למימוש הלא

לשם כך הוקצו במסגרת  מחנות נוספים. 25( צפויים להתחבר לביוב 2020–2016במסגרת תר"ש גדעון )

 נה(. מיליון שקלים בש 20-)כ מיליון שקלים לחמש שנים 100-ככנית והת

 כניות לחיבור עתידיוהתלנוכח , ו1770 מס' התנהלות הגורמים השונים ביישום החלטת הממשלהלנוכח 

והקשיים  הפרויקט קצב חיבור הבסיסים, תקצובבנוגע לשאלות  מתעוררותשל בסיסים נוספים, 

 ,2021ת במסגרת תר"ש גדעון, בשנשהוגדרו בראש ובראשונה, גם אם יחוברו כלל המחנות  הכרוכים בו.

פי הערכת משרד הביטחון, התקציב הדרוש  מחנות לא מחוברים לתשתיות ביוב. על 75-יוותרו כיעדיין 

היום לא הוגדרה מסגרת תקציב לחיבור מחנות עד שקלים.  מיליון 350–300-כלחיבור כלל הבסיסים הוא 

 אלה. 

ל לביוב תלוי בתקציב שיקצה וקצב חיבור בסיסי צה" ,פג 1770מס' תוקפה של החלטת הממשלה כמו כן, 

יש לבחון אם יש צורך באימוץ החלטת . עדיפויות של הצבאהסדר  על פי צה"ל לנושא ממקורות פנימיים,

סדר עדיפויות עדכני ותגדיר  קבעתלוחות זמנים ותקציב ייעודי לנושא,  תקבעממשלה חדשה בנושא אשר 

 .1770מס' ש החלטה מנגנוני מימון ופיקוח, תוך הטמעת המסקנות מאופן מימו

לא החלטת ממשלה חדשה אשר תקצה לחיבור מקורות תקצוב חיצוניים, נראה כי צה"ל ימשיך בחיבור ב

אם קצב חיבור הבסיסים  יש לבדוקמחנות צה"ל לביוב בהתאם לקבוע בתר"ש גדעון. בהקשר זה 

חיבורם של -אייום הוא מספק לנוכח הפערים הקיימים והנזק הסביבתי שעלול להיגרם מכהמתוכנן 

 מחנות כה רבים למערכת הביוב.

 

 1770 מס' לצד זאת, ראוי לבחון אם הוטמעו מסקנות ולקחים מאופן המימוש של החלטת הממשלה

 כניות עתידיות לחיבור בסיסי צה"ל לביוב. למשל: ותבהכנת 

  לא תאמה את יעדי הביצוע שהוגדרו בה. 1770מס' הקצאת התקציב במסגרת החלטת הממשלה 

הצרכים התקציביים בפועל? בין בין ההקצאה בהחלטת הממשלה ו הבדליםלאם נבחנו הסיבות ה

האם השיקולים הנובעים מניתוח הפער הוטמעו בתחשיבים התקציביים בדבר חיבור אם כן, 

 עתידי של מחנות צה"ל לביוב?

  מחסור בתשתיות אזוריות לטיפול היה  1770מס' אחד החסמים למימוש החלטת הממשלה

להתחבר אליהן,  אפשרבמקרים רבים אין באזור הבסיסים מערכות ביוב אזוריות ש .שפכיםב

בהקשר זה ראוי לבחון אינן יכולות לקלוט עוד שפכים. הקיימות המערכות האזוריות ולעיתים 

המערך המקביל העוסק בין אזרחיות" ו"מהי רמת התיאום בין מערך תכנון מערכות הביוב ה

בחשבון בתכנון של  מובאיםאם נתוני ייצור השפכים של מחנות צה"ל הצבאיות, והבמערכות 

  .תשתיות ביוב אזרחיות

  ( אינם פעילים עוד, בעלות של 2017יום )כחוברו לביוב כמה בסיסים אשר  2015–2010בשנים

-כניות הכללוכניות לחיבור הבסיסים לביוב תואמות את התואם התמיליוני שקלים. יש לבחון 

 כדימה נעשה ו אם כן, מה גרם למקרים שתוארו לעילו ,וי בפריסת הבסיסיםצה"ליות לשינ

 .למנוע הישנות מקרים כאלו
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 הפסקת השימוש באסבסט בצה"ל ובמתקניו

. החוק נועד למנוע ולצמצם 2011–התשע"א ,החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיקחוקק  2011בשנת 

שימוש קיים באסבסט בחוק עוסק ב 7סעיף  .חשיפה לאסבסטממפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים 

קיים באסבסט המותקן השימוש ה את יפסיקפי סעיף זה, צה"ל  על .הגנה לישראלהבציוד ובכלי רכב בצבא 

קיץ עד בציוד ובכלי רכב שבשימושו, ויפעל להסרתו ולהטמנתו, בתוך שבע שנים מיום התחילה )כלומר 

וכן יסיר את האסבסט מכלי רכב ומציוד בעת טיפול תחזוקה ברכיבים המותקנים בהם שיש בהם  (,2018

  .אסבסט אף אם טרם חלפו שבע שנים מיום התחילה

כנית להסרת ושנים ממומשת ת חמשנים שמסר צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, זה כפי נתו על

 20-נושא כל וקצבהועד כה  בחוק למניעת מפגעי אסבסט. השנקבע כדי לעמוד בדרישה ,מפגעי אסבסט

במסגרת  ןוממומ ,באופן שוטף נעשהמיליון שקלים. כמו כן, טיפול במפגעי אסבסט צמנט )בעיקר בגגות( 

עמוד בלוחות הזמנים יהצבא צפוי שפי הערכת צה"ל,  עלניות האחזקה של הגופים והיחידות. כות

 שהוגדרו בחוק.

תהליך הסרת אסבסט צמנט ופריך ממבנים על פי האגף לאסבסט ואבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, 

ועל מסודר בצה"ל וכן תהליך הסרת אסבסט צמנט מרכבים וציוד מתקיים לשביעות רצון המשרד, באופן 

  ובכפוף לדיווחים סדורים של צה"ל בנושא. ,מנפיק היתרים שהמשרדהפי 

הקשיים העיקריים שעלו בשנים האחרונות בתחום הסרת האסבסט בצה"ל נוגעים להסרת אסבסט 

  :פריך מכלי רכב משוריינים

ין( בדי בידוד דיווח צה"ל למשרד להגנת הסביבה כי התגלו בכלי רק"מ )רכב קרבי משורי 2015בפברואר 

על פי דיווחי צה"ל למשרד  .עשרות שנים צה"ל זהב משמשיםרכב אלה  כליהמכילים אסבסט. תרמי 

בסיור שערך  קיומו של רכיב אסבסט זה בכלי הרק"מ עד לאותו המועד.ידע על להגנת הסביבה, צה"ל לא 

שנה זו  שךבמכי  , התבררהדיווח כשנה לאחר עבודות הטיפול ברכביםהסביבה באתר המשרד להגנת 

בעקבות  , לכאורה בניגוד לדרישות החוק.רכיבים המכילים אסבסט בכלי רק"מ התקיןהמשיך צה"ל ל

לפיו על צה"ל "להפסיק לאלתר ו, נהלי לעניין אסבסטיצו מאגף אבק מזיק במשרד  מנהלתהוציאה הסיור 

הורה ו הצו את ביטלון הביטח שר ."אסבסטכל עבודה באסבסט בכלי רק"מ שמבוצעת ללא היתר עבודת 

סעיף ביטול הצו נעשה מתוקף לרמטכ"ל להמשיך בביצוע עבודות בפריטים מכילי אסבסט בכלי רק"מ. 

)ד( לחוק, הקובע כי שר הביטחון רשאי, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, לאשר את המשך 49

בביטחון  תמהותיום פגיעה גרהצו, אם הפסקת העבודה או צמצומה עלולים ל עליה חלביצוע העבודה ש

 המדינה ויש הכרח להבטיח את ביצועם. תוקף אישור זה מוגבל בחוק לשישה חודשים. 

פי לאסבסט, וצה"ל פרסם מכרז לאספקת חומר חלכתיבת המסמך נראה כי הסוגיה באה על פתרונה:  בעת

נציין כי . 2017ונפק במאי ידי חיילים או אזרחים עובדי צה"ל( ה )ולא על ידי קבלן מבצע עלוהיתר עבודה 

נושא בבימים אלו מתנהלת חקירה משותפת של המשטרה הצבאית החוקרת והמשטרה הירוקה 

 התנהלות גורמים בצה"ל במקרה שתואר לעיל.

נציגים ממשרדי הגנת הסביבה, הבריאות, הכלכלה  השתתפובה ש, 2017בפגישה בינואר עוד יצוין כי 

לחומר  נחשפווצה"ל לאתר אנשים שעסקו בפירוק אסבסט בצה"ל על כי  הוחלט ,והביטחון וכן נציגי צה"ל

פועל צה"ל  אם יש לבחון שיעברו בדיקה רפואית במסגרת הרפואה התעסוקתית. כדי ,משמעותית במידה

עם ובפרט אם צה"ל פועל ליידע חיילים על הסכנות הכרוכות בעבודה  ,ובאיזה אופן לביצוע ההחלטה

במהלך השירות הצבאי לאסבסט ות הדרושים ועל מוקדי חשיפה אפשריים אסבסט, על אמצעי הזהיר

באופן הנגיש גם ו ,באתר האינטרנט של צה"ל בנושא)באמצעות הכשרות לחיילים, פרסום מידע 

 נחשפו לאסבסט בשירותם הצבאי ועוד(.שלאזרחים שייתכן 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
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התנהלות של צה"ל השתלשלות העניינים בסוגיה שתוארה לעיל מעלה שאלות באשר למאפייני ה

בינו ובין המשרד להגנת הסביבה גם בסוגיות אחרות הקשורות להגנת הסביבה. למשל, האם  ממשקיםול

לא היה  שהמיפוי האת הימצאות האסבסט כבר אז מעיד חשףלפני שנים לא  נעשההעובדה שהמיפוי ש

"ל עושה? האם היו מיפויים סביבתיים אחרים אשר צההדבר בנוגע למקיף ומעמיק דיו, ומה משמעות 

כבר עם גילוי רכיבי  2017במאי  נקטשחסמים אשר הגבילו את יכולתו של צה"ל לקדם את הצעדים 

  ?2015האסבסט בכלי הרק"מ בפברואר 

משרד להגנת הסביבה על צה"ל לווח יבו דשזמן שחלף בין המועד ל באשריש להעלות תהייה  ,כמו כן

 כשנה, כאמור.  –המשרד באתר העבודות  מטעם הימצאות האסבסט ברק"מ לבין מועד הסיור

 

 זיהום קרקעות בצה"ל

פי תוצאות  על לזיהום קרקע. גרוםבבסיסי צה"ל מתקיימות באופן שוטף מגוון פעילויות אשר עלולות ל

 2014ת סקר ראשוני שנערך עבור המשרד להגנת הסביבה בנושא פוטנציאל זיהום הקרקע בישראל, בשנ

של הקרקעות החשודות ן אתרים צבאיים. שטח 320-בכ חשודה כמזוהמתמוקדים של קרקע  2,300היו 

מכלל שטח הקרקעות החשודות כמזוהמות בישראל,  25% הואכמזוהמות כתוצאה מפעילות צבאית 

 מיליון 795-והעלות המוערכת לסקירה ולשיקום של קרקעות החשודות כמזוהמות בבסיסי הצבא היא כ

  שקלים.

איתור תקלות על צה"ל פועל בשנים האחרונות הן לשדרוג תשתיות הדלק והן לשיפור מערך הבקרה 

בתשתיות הדלק ולמניעת דליפות של דלקים ושמנים. בד בבד, צה"ל עורך מיפוי תקופתי לבדיקת תקינות 

 לרבות מפגעי זיהום קרקע.  ,מפגעים גילויהתשתיות ול

אינו מועבר באופן סדור ומלא לגורמים חיצוניים, כגון המשרד והוא פנימי הן מידע מיפוי זה תוצאות 

לפיכך, יכולתו של המשרד להגנת  להגנת הסביבה ומשרד הביטחון )למערכת הגנת הסביבה באמו"ן(.

שנתיות בנושא -כניות העבודה הרבוטיפול במפגעים וביצוע תההסביבה לעקוב אחר תקינות התשתיות, 

 ים היא מוגבלת ביותר. תשתיות דלקים ושמנ

פי אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, פעילותו של צה"ל למניעת  על

אינה מתואמת עם המשרד זיהום קרקע ומים, כמו שדרוג תשתיות קיימות וביצוע בדיקות תחזוקה, 

שנתיים האחרונות פנה פי תשובת המשרד למרכז המחקר והמידע של הכנסת, ב . עללהגנת הסביבה

אולם עד כה לא תיאום ושיתוף פעולה בנושא,  חיללגורמים בצבא על מנת להת מספר המשרד פעמים

על פי צה"ל, לאחרונה סוכם על הרחבת מנגנוני העברת המידע בנושא  הושגה התקדמות משמעותית.

ל לבין המשרד להגנת קרקעיים( בין צה"-מכלי דלק תת לש, נתוני אטימות הקרקעות מזוהמות )לדוגמ

 הסביבה.

לפי הצורך  ותנעשצה"ל מבצע גם פעולות של חקר זיהומי קרקע היסטוריים ושיקום קרקעות. אלה 

בסיס; בעת הגשת בקשה להיתר בנייה בבסיס  ה שלתהליכי פינוי או העתקב: האלהוהדרישה, במקרים 

 ;פוטנציאל זיהום שיש להן ת דלקמסוים, כאשר הסקר נדרש במסגרת ההליך התכנוני; בעת פירוק תשתיו

ושיקום  זיהום קרקעות סקרי מבצעדליפה או שפיכה של שמן ודלק. ככלל, צה"ל אינו  מקרים של בעקבות

 קרקע במסגרת פעילותו השוטפת.
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כל  עלעריכתם של סקרי קרקע או לפקח את הכלים המרכזיים שיש בידי המשרד להגנת הסביבה לדרוש 

הם אלה: הצבת תנאים ברישיון העסק, הצבת  גופים אזרחיים כלפיהקרקע ם זיהופעילות אחרת בתחום 

עקב החרגתו של צה"ל, ובפרט של הליכי והצבת תנאים במסגרת ההליך התכנוני. תנאים בהיתר הרעלים 

החוקים המעגנים את השימוש בכלי אכיפה אלה, יכולתו של המשרד של  הפיקוח על צה"ל, מחלק ניכר

בידו לאכיפת הדין הסביבתי בכלל, ואת הנתונים החוקיים  את הכלים "לצהמול ם ליישלהגנת הסביבה 

  הדין בנושא קרקעות מזוהמות בפרט, היא מוגבלת.

 

 עשייה סביבתית בצה"ל

כאמור, מסמך זה מתמקד בהתמודדות של צה"ל עם מפגעי סביבה, ובפרט שלושה: ביוב, אסבסט וזיהום 

, צה"ל פעילות זואלה במסגרת העשייה הסביבתית בצה"ל. לצד בהתאם לדגש שניתן לתחומים  – קרקע

דוגמת התייעלות כעשייה סביבתית יזומה, שמטרתה שיפור ההתנהלות הסביבתית ומניעת מפגעים,  מקיים

  קיימא וחינוך סביבתי, ואלו יוצגו בקצרה.-אנרגטית, בנייה בת

 קיימא-התייעלות אנרגטית ובנייה בת

מיפה צה"ל התייעלות אנרגטית בפרט. לצה"ל פועל בשנים האחרונות לקידום חיסכון במשאבים בכלל ו

עבודת מטה לבחינת דרכים  עורךוהוא  רהגבוהה ביותבהם היא צריכת החשמל והאנרגיה שהמחנות  30את 

לצות שנובעות לצורך כך נערכים סקרי אנרגיה בבסיסי צה"ל, וחלק מההמלהתייעלות אנרגטית בהם. 

בהקשר זה יצוין כי בשנים האחרונות מוסדו תהליכי הרגולציה המטכ"לית מהם מוטמעות בהדרגה. 

המחייבת דרישות סביבתיות שונות. בין השאר פורסמה הוראה  ם, והוטמעו בהקיימא-בנייה בתבנושא 

 קיימא אשר צה"ל החיל על עצמו.-כל בנייה צבאית חדשה לעמוד בתקן בנייה בת

  וך סביבתיחינ

צה"ל עוסק בתחום החינוך הסביבתי משתי זוויות: הכשרה מקצועית )באחריות ענף תכנון תשתיות והגנת 

הסביבה באג"ת( וחינוך ערכי )באחריות חיל החינוך והנוער(. מלבד ההכשרות המקצועיות של בעלי 

בה(, שולבו תכנים תפקידים בתחום הגנת הסביבה ביחידות )ממוני הגנת הסביבה ונאמני הגנת הסבי

הקשורים בהגנת הסביבה גם בהכשרות הקצונה בצה"ל וכן בהכשרות חיילי החובה. נוסף על כך, חיל 

 חינוך לשמירת הטבע והסביבה בקרב חיילי צה"ל. הלנושא אחראי החינוך והנוער 

מה לא ברור כני הגנת הסביבה אמורים להיות משולבים בשלבים שונים של הכשרת החיילים, ואף שת

הן במסגרת ההכשרה  –בשירותם הצבאי  בפועלחיילי צה"ל מועברים לה שהסביבבנושא היקף התכנים 

הוא שם סגל החינוך ביחידות )תחום הגנת הסביבה  שמלמדים אנשיהמקצועית והן במסגרת התכנים 

חינוך העיסוק של חיל החינוך והנוער בנושא החשוב לציין כי חלק מנושא ידיעת הארץ ושמירת הטבע(. 

לנושא, ובפרט תקן סרן  תקנים שמוקציםב ץהסביבתי צומצם בשנים האחרונות, בין השאר בשל קיצו

על הטמעת הנושא  הייעודי השפיעתקן הבחינוך סביבתי. נשאלת השאלה אם קיצוץ  ייעודישעסק באופן 

 ., ובאיזה אופןבקרב חיילי צה"ל
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 הקדמה

סוגיות סביבתיות הקשורות לפעילות צה"ל. ן והוא סוקר ראוב מסמך זה נכתב עבור חבר הכנסת איל בן

, זיהום קרקעות הבמסמך נוגעים להשפעה של פעילות צה"ל על הסביבה )לדוגמ יםדוננש מהנושאים כמה

ומי תהום( ואילו נושאים אחרים קשורים לסוגיות סביבתיות פנימיות בצה"ל )בפרט שיקולי בריאות 

 מסמך שלושה חלקים מרכזיים: לבתחום האסבסט(.  הוסביבה, לדוגמ

סביבה  ,הקשר בין ביטחוןדון נ, ובו מבוא לנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןהוא  החלק ראשון

 .הגנת הסביבה במערכת הביטחון בישראלוצג הרקע לנושא מ, וכן וקיימות

תחום הגנת חלוקת הסמכות והאחריות בנדונים בו , ועוסק בהסדרת תחום הגנת הסביבה בצה"ל החלק שני

 הסביבה בצה"ל וכן נושא הבקרה והאכיפה של דיני הגנת הסביבה בצה"ל.

נתונים אשר התקבלו מצה"ל  מוצגיםבחלק זה  .אר מצב תחום הגנת הסביבה בצה"לומתחלק השלישי ב

צה"ל. של פעילות היבטים סביבתיים בכמה מצב התמונת  מצטיירתמהם שומהמשרד להגנת הסביבה, 

: מחנות שלושה מפגעים סביבתיים מרכזייםנוקט בנוגע לצה"ל הפעולות שחלק זה ב נדונותכמו כן 

שאינם מחוברים למערכת הביוב, זיהום קרקעות מפעילות צבאית ומפגעי אסבסט בבסיסי צה"ל 

 ובמתקניו.

 

 מבוא לנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון :חלק ראשון

 הקשר בין ביטחון לסביבה ולקיימות -רקע .1

שורים האחרונים מתקיים שיח נרחב בנושא החתירה העולמית לקיימות, כלומר יכולתה של בשלושת הע

הדיון בנושא התמקד רוב, על פי פני כדור הארץ לאורך דורות.  החברה האנושית להבטיח את הקיום על

 ביחסי הגומלין בין שלושה גורמים מרכזיים: חברה, סביבה וכלכלה. 

ציע פרופ' ערן פייטלסון לבחון את תחום הקיימא, תכנון וקרקע, -במאמרו בנושא ביטחון, פיתוח בר

 בסיסייםהתנאים ה הגדיר אתיש ל. לשם כך, הוא טוען, הממד הרביעי של הקיימותהביטחון בתור 

 ;(וביטחונייםהישרדות החברה והמדינה )תנאים סביבתיים, חברתיים, כלכליים  תהדרושים להבטח

ם( הדרושים מומיקושימושי הקרקע )היקף  פיזיים והמרחבייםהמשאבים הכלכליים, ה לבחון מהם

בין השיקולים הביטחוניים, הסביבתיים, החברתיים  האיזון הנדרשמהו קבוע ל ;לקיום תנאים אלו

  1והכלכליים בכל הקשור לצריכת משאבי החברה.

 חלקם. לסביבה בהשפעה ההדדית בין ביטחון, ובפרט שבין ביטחון לקיימות קשרבמחקרים שונים עוסקים 

, הסביבהפעילות צבאית( על  העוסקים בהשפעתם של קונפליקטים ביטחוניים ופעילות ביטחונית )לדוגמ

ההשפעה של הידרדרות סביבתית ומחסור  -ומחקרים אחרים בוחנים את הנושא מנקודת מבט הפוכה

 2במשאבים על התפתחותם של קונפליקטים אלימים.

                                                           
(, עמ' 2011), מדור מיוחד: תכנון וביטחון 1, 8 תכנון, "קיימא, תכנון וקרקע: כיווני חשיבה-ביטחון, פיתוח בר"ערן פייטלסון,  1

162–171 . 
(, עמ' 2011), מדור מיוחד: תכנון וביטחון 1, 8 תכנון, "קיימא, תכנון וקרקע: כיווני חשיבה-ביטחון, פיתוח בר"ערן פייטלסון,  2

כתב עת למדע  – אקולוגיה וסביבה ,פעות סביבתיותהש – התשתית והפריסה של צה"ל בנגב, ; עמירם אורן171–162
 .61–54עמ'  (,2012פברואר ) 1 ולמדיניות הסביבה

http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=239
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המשפיעים על התנהלותם הסביבתית ועל פוטנציאל ההשפעה  ,דומיםככלל, לחלק מהצבאות מאפיינים 

פריסה ההיקף כוח האדם הגדול; הללו נמנים המאפיינים  עם)החיובית והשלילית( שלהם על הסביבה. 

מגוונים הבסיסים הרחבה של מתקנים ובסיסי קבע ושל שטחי אש ושטחי אימונים; סוגי הגיאוגרפית ה

שונים  ארעיים למגורים(; שימוש נרחב בכלי לחימהים, בסיסי קבע ובסיסים )בסיסי הדרכה, בסיסי אימונ

  3ארטילריה, ועוד(; שימוש בתחמושת, חומרי נפץ, חומרים כימיים ועוד. ,)כלי תעופה, כלי שיט, טנקים

ייצור פסולת ושפכים, זיהום אוויר, זיהום מקורות  :הסביבה על לפעילות הביטחונית יש השפעות ישירות

פגיעה בשטחים הפתוחים ובחי והצומח בהם, פליטת קרינה ועוד. למערכות הביטחון ברחבי העולם  מים,

הנובעת הן מצריכה יומיומית של משאבים )מים, מזון, אנרגיה, חומרים  ,נרחבת 4טביעת רגל אקולוגית

המוקמות הסביבתיים העלולים להיווצר כתוצאה מפעילותן והן מהתשתיות כימיים ועוד(, הן מהמפגעים 

  5וד(.על מנת למנוע מפגעים אלה )מתקני פסולת, מתקני טיפול בשפכים וע

כאמור, אחד המאפיינים הבולטים ביותר של מערכות ביטחון במדינות שונות הוא שימוש נרחב בקרקע, 

פי מאמרו של פרופ'  תות חירום והן למטרת הנחת תשתיות. עליהן למטרת פריסה צבאית במצב רגיעה ובע

, הן הסביבגוברת הפגיעה בשטחים נרחבים יותר, כך על פני  מתפרסתלסון, ככל שמערכת הביטחון פייט

על ידי דחיקת שימושים  –באמצעות השימוש בקרקע למטרות ביטחוניות, והן באופן עקיף  – באופן ישיר

ולפגיעה המביא לשימוש לא יעיל בקרקע  , דברלכך המיטביים האזורים שאינם אזוריםל בקרקע אזרחיים

 6בשטחים פתוחים.

ן השפעתם על הסביבה ותיבשנים האחרונות החלו מערכות ביטחון ברחבי העולם, וצבאות בפרט, לפעול למ

והן בשל שיקולים  ההסביבלנושא הגנת הן בשל התגברות המודעות  – ר את התנהלותם הסביבתיתופיולש

רקע, אנרגיה ומים(. משרדי הגנה וצבאות כלכליים וסביבתיים הנוגעים לצמצום צריכת משאבים )בעיקר ק

נושאי קיימות ואיכות הסביבה. בכל אחת בכניות אסטרטגיות ואחרונה תבעת הבמדינות שונות פרסמו 

כנית קיימות כללית וכנית היה אחר )חלקן אימצו תומהתוכניות הוצבו מטרות סביבתיות שונות, ומוקד הת

גון חיסכון באנרגיה(, בין השאר בשל המאפיינים השונים כ מסויםכנית המתמקדת בנושא ווחלקן אימצו ת

  7.ומדינה המדינכל והצרכים השונים של מערכות הביטחון ב

  

                                                           
למדע ולמדיניות כתב עת  – אקולוגיה וסביבה ,"השפעות סביבתיות – התשתית והפריסה של צה"ל בנגב, "עמירם אורן 3

 .61–54עמ'  ,2012, פברואר 1 הסביבה
יה לכמות המשאבים הנחוצים יטביעת רגל אקולוגית היא אחת הדרכים לתרגם פעילות אנושית של אדם, קהילה או כל אוכלוס 4

טביעת הרגל האקולוגית מאפשרת למעשה לכמת את העלות הסביבתית של פעילות  לבצעה, במונחים של שטח )דונמים(.
 .2017באוגוסט  9, תאריך כניסה: טביעת רגל אקולוגיתכלשהי. מתוך: אתר מרכז השל לקיימות, 

(, עמ' 2011)חון , מדור מיוחד: תכנון וביט1, 8 תכנון, "קיימא, תכנון וקרקע: כיווני חשיבה-ביטחון, פיתוח בר"ערן פייטלסון,  5
162–171. 

 שם. 6

כנית האסטרטגית והת; 2015, מאי צבא ארצות הברית בנושא ביטחון אנרגטי וקיימות כנית האסטרטגית שלוהת: הראו לדוגמ 7
 .של משרד ההגנה בקנדה בנושא שמירת הקיימות בפעילות הצבאית

http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=239
http://www.heschel.org.il/heschel-media-story-136349
https://www.hsdl.org/?view&did=766353
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/defence-environmental-strategy_en_v7_small.pdf
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/defence-environmental-strategy_en_v7_small.pdf
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 הגנת הסביבה במערכת הביטחון בישראל .2

 רקע .2.1

פעילותם השוטפת והמבצעית של צה"ל וכלל לבמדינות אחרות,  ןמערכות ביטחו כמוכפי שנאמר לעיל, 

 ,כן עליתר המרחב האזרחי. על על הסביבה הפיזית ו רבוטנציאל השפעה יש פ בישראל מערכת הביטחון

של הפעילות  היקף השימוש של מערכת הביטחון בישראל במשאבי הקרקע של המדינה והפריסה הנרחבת

 גיסא בין השאר בשל משאבי הקרקע המוגבלים מחד ,מדינות אחרות לעומתהביטחונית הם חריגים 

יום מערכת הביטחון כ. גיסא ביטחונית נרחבת מאידךפעילות מצריכים ה והאתגרים הביטחוניים הרבים

מחנות, מתקנים  – משטח המדינה יותר ממחצית על בישראל מחזיקה באופן ישיר ומשפיעה באופן עקיף

גבול, דרכים, שטחי אש ושטחי פעילות מבצעית, שטחי אימונים תשתיות צבאיים, תשתיות ספר ו

  8בל הפיתוח האזרחי משיקולים ביטחוניים.בהם מוגשוניסויים ושטחים 

קמ"ר  8,900-פני שטח של כ , שטחי האש ומחנות הצבא מתפרסים על2012פי נתונים שפורסמו בשנת  על

הקו הירוק ומהווים כשליש משטחי המדינה(. הרוב המוחלט של  בגבולות שוכניםם הקמ"ר מ 7,500-)כ

שטחי האש  גודלם של רוב 9משטחו. %90פרוסים על פני הםשטחי אש ושטחי מחנות נמצאים באזור הנגב, ו

עשרות אלפי דונמים כל אחד, והם משמשים הן לאימון ולהכשרת לוחמים והן לתמרון כוחות  הואבנגב 

סוגי תחמושת )טנקים, תותחים, טילים, ירי ממטוסים, חומרי נפץ מגוון ממונעים, לירי ולעריכת ניסויים ב

אש האופייניים לנגב, אשר צמודים לבסיסי ההדרכה ולבסיסי האימונים של ועוד(. נוספים עליהם שטחי 

 10אלפי דונמים. פני היחידות השונות ומשתרעים על 

 דונם ברחבי המדינה. 614,000-פני כ נוסף על שטחי האש, לצה"ל יש מאות מחנות קבע הפרוסים על

עירוניים או בסמוך אליהם.  חלק מהמחנות נמצאים באזורים פתוחים, אולם חלקם נמצאים במרכזים

מגבלות שונות על הפעילות האזרחית באזורים  , צה"ל מטילשל המחנות למרכזי אוכלוסייה קרבתם בשל

תחילת שנת ב ,בנושא השימוש של צה"ל בקרקעות המדינה 2011פי דוח מבקר המדינה משנת  אלה. על

לשטחי מגבלות המוטלות על כניסה  לעמשטחי המדינה )נוסף  %40-מגבלות על שימוש אזרחי בכהיו  2010

 11(.הםשימוש בעל ואש 

פי מאמרם של עמירם אורן וקובי מיכאל בנושא הפיקוח האזרחי על היבטים טריטוריאליים של מערכת  על

מרחב הגיאוגרפי של מדינת ישראל דרים בכפיפה אחת שימושי הקרקע הכמעט בכל הביטחון בישראל, 

בהם אין מפגש טריטוריאלי בין שני שוניים, וקשה להבחין באזורים האזרחיים ושימושי הקרקע הביטח

בהם אוכלוסייה שבישראל "איים" של תשתית צבאית באזורים  נוצרוסוגי שימושי הקרקע. על פי המאמר, 

"מובלעות" אזרחיות  לצידםו בסביבה עירונית(, ששוכנים, בסיסים האזרחית חיה בצפיפות רבה )לדוגמ

                                                           
מסגרת מושגית ביקורתית  – פיקוח האזרחי" במבחן הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראלהעמירם אורן וקובי מיכאל,  8

 . 2013, מחקרי פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים, יולי במבחן המעשה
 כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה – אקולוגיה וסביבה ,השפעות סביבתיות – של צה"ל בנגב התשתית והפריסה, עמירם אורן 9

 .61–54עמ'  (,2012פברואר ) 1
 שם. 10

 .39עמ'  ,2011ינואר , א: השימוש של צה"ל בקרקעות המדינה61 דוח, מבקר המדינה 11

http://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/orenmichael_civil_control.compressed.pdf
http://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/orenmichael_civil_control.compressed.pdf
http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=239
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יש לציין את השליטה הביטחונית החלקית  עודפייני בעיקר לאזורים מסוימים בנגב(. במרחב ביטחוני )או

 12חופים, וכן במרחב הווירטואלי )תדרי תקשורת(.הו םהאוויר, הי יגם במרחב

קביעת שימושי הקרקע הביטחוניים ופריסתם החלה כבר בימיה הראשונים של המדינה, וברובה לא 

תהליכים חיצוניים למערכת בשל סיבות ביטחוניות נקודתיות ומ נעשתההתבססה על תכנון סדור אלא 

הביטחון )תוצאות טריטוריאליות של מלחמות והסדרים מדיניים, תשתיות ומחנות צבאיים שצה"ל ירש 

השתנו  בחלוף הזמןועוד(. מטבע הדברים,  1967-ומצבאות מדינות ערב ב 1948-מהמנדט הבריטי ב

, 20-של המאה ה 80-, בשנות ההרחבית של מערכת הביטחון. לדוגמהשיקולים שהשפיעו על הפריסה המ

לאחר יציאת צה"ל מסיני, תכנון פריסת תשתיות הצבא )בעיקר באזור הנגב( התבסס בין השאר על 

פי מאמרו של עמירם אורן  . עלשיקולים מבצעיים וכלכליים, ובמידת מה גם על שיקולים סביבתיים

, הפריסה הצבאית באותן שנים בנגבשתית והפריסה של צה"ל בנושא ההשפעות הסביבתיות של הת

כך שתצומצם הפגיעה באוכלוסייה האזרחית ובפוטנציאל הפיתוח האזרחי במידה מסוימת,  ,תוכננה

, צמצום הפגיעה הנופית הנובעת מהקמת התשתיות, קביעת מאפיינים להבטחת איכות אתרי ה)לדוגמ

יינים לשימוש אזרחי באתרי טבע ונוף המוקפים בשטחי טיפול בפסולת וסילוק שפכים, קביעת מאפ

נשקלים גם שיקולים  כיוםעל פי אגף התכנון בצה"ל, בתהליכי תכנון התשתיות  13אימונים ועוד(.

, לאחרונה הסתיים פרויקט משותף של צה"ל, הקרן הקיימת לישראל והחברה להגנת הסביבתיים. לדוגמ

נתונים סביבתיים  שלאוגרפיות בצה"ל שכבת מידע יגבמסגרתו הוספה למערכות המידע השהטבע, 

 14שיקולים סביבתיים בבחינת הקמת תשתית חדשה. המסייעים בהטמעת, ואקולוגיים

ם ה שר, בעיקר כאבה לשימושים צבאיים בקרקע חיכוך מתמיד בין שימושים אזרחיים ישבישראל 

)מקומם ואופיים של שימושי  ון הפיזיהתכנ: היבט מה היבטיםכ זולסוגיה אחד.  אוגרפייג במרחב נמצאים

למשל ) המקרקעיןדים לתכנון השימושים הביטחוניים ועוד(; היבט מיוחהקרקע, ההליכים המוסדיים ה

השפעת השימושים הביטחוניים על אפשרויות הפיתוח האזרחי, בייחוד באזורי ביקוש לדיור(; ההיבט 

חלקם ביצירת מפגעים וטחים הפתוחים השימושים הביטחוניים על הש תהשפע לדוגמה,) הסביבתי

  15סביבתיים ובריאותיים(.

פי אתר האינטרנט של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל )אט"ל(, פיזור חלק ממחנות צה"ל  על 

כגון רעש, קרינה, זיהום  סביבתיים ענייניםבקרבת ריכוזי אוכלוסייה מגביר את הקונפליקט עם אזרחים ב

מהמפגעים הסביבתיים במתקני הצבא  כמההסיבה ל כיום מצוין באתר כי עודנים. אוויר וחומרים מסוכ

בה שחלק מהתשתיות של צה"ל )בסיסים, דרכים, תשתיות מים וביוב ועוד( הן ישנות, ונבנו בתקופה  היא

 16והרגולציה הסביבתית היו ירודות. ההסביבלתחום המודעות 

  

                                                           
מסגרת מושגית  –הפיקוח האזרחי" במבחן הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל "עמירם אורן וקובי מיכאל,  12

 . 2013, מחקרי פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים, יולי ביקורתית במבחן המעשה
כתב עת למדע ולמדיניות  – אקולוגיה וסביבה ,"השפעות סביבתיות – התשתית והפריסה של צה"ל בנגב, "עמירם אורן 13

 .61–54עמ'  ,2012, פברואר 1 הסביבה
המידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה טיוטת מסמך מרכז המחקר ותגובה על צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  14

  .2017בנובמבר  20ידי עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  , הועברה בדואר אלקטרוני עלבצה"ל
מסגרת מושגית  – הפיקוח האזרחי" במבחן הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל"עמירם אורן וקובי מיכאל,  15

 . 2013, מחקרי פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים, יולי ביקורתית במבחן המעשה
 . 2017באפריל  4 :, תאריך כניסהתחום הגנת הסביבהאתר אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל,  16

http://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/orenmichael_civil_control.compressed.pdf
http://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/orenmichael_civil_control.compressed.pdf
http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=239
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 : הסדרת תחום הגנת הסביבה בצה"ל 2חלק 

חלוקת הסמכות  מפורטת 3בצה"ל. בפרק  הסביבה תחום הגנת תסדרה בחן אופןנשל המסמך ק זה בחל

ידי  אכיפה של דיני הגנת הסביבה בצה"ל, הן עלהבקרה וה נדונות 4פרק בבצה"ל.  זהוהאחריות בתחום 

 : משרד הביטחון והמשרד להגנת הסביבה. נוגעים בדברידי משרדי הממשלה ה צה"ל עצמו והן על

 וקת הסמכות והאחריות בתחום הגנת הסביבה בצה"ל חל .3

הן בחוקי המדינה והן קבועות ההוראות בעניין חובות חיילי צה"ל וגופי צה"ל בתחומי הגנת הסביבה 

על   באופן מפורשחלים  לפיכך, וגופי המדינההסביבתיים חלים על  מהחוקיםבפקודות הצבא. ככלל, חלק 

וחוק אוויר  2007–, החוק לסילוק ולמחזור צמיגים, התשס"ז1959–, חוק המים, התשי"טהצה"ל )לדוגמ

בחלק מהחוקים יש התייחסות פרטנית לצבא ולמערכת הביטחון, בין השאר  17(;2008–נקי, התשס"ח

להיבטים ייחודיים בפעילות הצבא; החרגה של צה"ל  ידרשותמטעמי ביטחון המדינה וביטחון מידע )ה

. כאלה הם, ל החוק מטעמים שונים, והחרגת אמצעי הפיקוח על צה"למסוימים ש חלקיםמהחובה לעמוד ב

מכויות פיקוח , חוק הגנת הסביבה )ס2011–התשע"א ,החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ה,לדוגמ

 אחריםואילו חוקים סביבתיים  ;(1993–התשנ"ג ,חוק חומרים מסוכניםו 2011–ואכיפה(, התשע"א

 המדינהכלל אינם חלים על  (לנושא הפיקוח והאכיפה הסביבתיים נגיעהשיש להם  אחרים וחוקים)

 (.1968–, חוק רישוי עסקים, התשכ"חה)לדוגמ

בהוראות ל השונים בנושא הגנת הסביבה מפורטת בין השאר חלוקת הסמכויות הפנימית בין גופי צה"

כמו כן, חלוקת האחריות והסמכות בין צה"ל ובין משרד  18."הגנת הסביבה בצה"ל" ,2.076פיקוד עליון 

סמכויות  19.הגנת הסביבה במערכת הביטחון – 45.23הוראת משרד הביטחון הביטחון בנושא מעוגנת ב

הירוקה של המשרד להגנת הסביבה במחנות צה"ל ובמתקניו  הפיקוח והאכיפה של פקחי המשטרה

 . 2011–מעוגנות בין השאר בחוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א

בחלקו  בתוך צה"ל. חלוקת האחריות והסמכות בתחום הגנת הסביבהמתוארת בחלקו הראשון של הפרק 

את עבודת  כיוםת הסביבה באגף התכנון, אשר מרכז וצג אופן פעולתו של ענף תכנון, תשתיות והגנמ השני

המטה בתחום הגנת הסביבה בצה"ל. יצוין כי עד לא מכבר, הגורם המטכ"לי שעסק בתחום הגנת הסביבה 

אשר היה כפוף לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )אט"ל(. בתחילת שנת  ,נהל הגנת הסביבהיבצה"ל היה מ

 .3.2ובא בפרק מוט בדבר השינוי הארגוני והשלכותיו נהל לאגף התכנון. פיריהוכפף המ 2017

 צהל"ית -חלוקת הסמכויות והאחריות הפנים .3.1

בהוראות כאמור, חלוקת הסמכויות הפנימית בין גופי צה"ל בנושא הגנת הסביבה מפורטת בין השאר 

 היא שכןעדכנית הפקודה אינה  אתזהיש לציין כי בעת  20."הגנת הסביבה בצה"ל" ,2.076פיקוד עליון 

פי תשובת צה"ל  עלנהל הגנת הסביבה מאט"ל לאג"ת. ימתארת את חלוקת הסמכויות טרם המעבר של מ

                                                           
 .1720באוגוסט  13, תאריך כניסה: תחולתם ואכיפתם של חוקי הגנת הסביבה במסגרת הצבאיתרקליטות הצבאית, אתר הפ 17

של  פניית מרכז המחקר והמידעתשובת אט"ל על צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  18
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון הכנסת

בר( באגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים, משרד הביטחון, מכתב, הועבר אורנה עידו ליכטמן, ראש מערכת הגנת הסביבה )לשע 19
 .2017בינואר  12עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי

פניית מרכז המחקר והמידע בנושא תשובת אט"ל על צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  20
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , הגנת הסביבה במערכת הביטחון

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/HazardousMaterials/Documents/HazardousMaterials-Law-1993.pdfhttp:/www.law.idf.il/719-4542-he/Patzar.aspx
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של למרכז המחקר והמידע של הכנסת, בעקבות השינוי הארגוני מושם בימים אלה דגש על תיקוף ועדכון 

  21המדיניות, הפקודות וההוראות בתחום הגנת הסביבה.

דע בדבר חלוקת הסמכויות בתחום הגנת הסביבה יתבסס על תשובת שהפקודה אינה עדכנית, המי מפני

 22כמפורט להלן: ,2017צה"ל למרכז המחקר והמידע מיוני 

 אחריות אגף התכנון )אג"ת(

באחריותו לגבש את מדיניות צה"ל ש ,המקצועי בתחום הגנת הסביבה המטכ"ליהגורם לשמש  .1

תוך שיח מקצועי מים אלה יתקיימו בתחום ולהגדיר את היעדים הסביבתיים של צה"ל. תהליכ

ועם גופים אזרחיים נוגעים בדבר ושיתוף פעולה עם משרד הביטחון, עם משרדי הממשלה ה

אזרחית( החברה ההנוגעים לתחום הגנת הסביבה. העבודה מול גופים חיצוניים )משרדי הממשלה ו

 תיעשה בשיתוף משרד הביטחון. 

 ר אג"ת.יפי העקרונות, היעדים והמדיניות שהגד ול עללהנחות את צה"ל, על גורמיו השונים, לפע .2

שנתית לכלל צה"ל; להגדיר את המשאבים הנדרשים למימוש -כנית עבודה שנתית ורבולאשר ת .3

 כניות העבודה. ותחומי האחריות של הגופים השונים, ולבקר את ביצוע ת

הגנת הסביבה,  לגבש המלצה בדבר היקף המשאבים הדרושים למימוש האחריות של צה"ל בתחום .4

 פני סגן הרמטכ"ל. לולהביאה 

להנחות את צה"ל בדבר טיפול במפגעים סביבתיים וגורמי סיכון סביבתיים, כולל מפגעים  .5

 סביבתיים בתשתיות הצבא ובמקרקעין. 

להנחות את הגורמים בצה"ל ולבקר את פעולותיהם בנושא חיסכון במשאבים )לרבות מים,  .6

 פסולת(.  של קיימא בפסולת )מיון, פינוי ומחזור-קיימא וטיפול בר-אנרגיה, דלק ושמן(, בנייה בת

תכנון בכלל זה להנחות גורמים בצה"ל בדבר הטמעת שיקולים סביבתיים בתהליכים ובפרויקטים,  .7

התשתית הפיזית והפריסה הצבאית, תהליכי רכש, מיזמי בינוי ואחזקה ותהליכי הסדרה 

 ה. סטטוטורית הנובעים מחוק התכנון והבניי

לרכז את עבודת המטה בתחום הגנת הסביבה בצה"ל ולייצג את עמדת צה"ל בנושא מול משרדי  .8

 ממשלה וגופים אזרחיים, בשיתוף משרד הביטחון.

ידי גורמי הצבא, בלרכז את הטיפול במפגעים סביבתיים בתחום הפעולה של צה"ל או שנגרמו  .9

זה מבלי לגרוע הטיפול האופן לרבות קשר עם משרדי ממשלה וגופים אזרחיים, ולבקר את 

על באופן ישיר.  ולטפל בהם מפגעיםאת המהאחריות והסמכות של המפקדים והחיילים למנוע 

 יידע את משרד הביטחון בדבר טיפול במפגעים שהוזכרו לעיל.לאג"ת 

ואת ממוני הגנת הסביבה ביחידות הצבא,  23להכשיר את קציני הגנת הסביבה בסמכויות הצבא .10

 ודתם. ולבקר את עב

 כני הגנת הסביבה במסגרות הכשרה והסמכה. ות את להנחות גורמים בצה"ל כיצד לשלב .11

                                                           
מרכז המחקר  פנייתעל  תשובהצבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  21

 25הביטחון, עו"ד רות בר, עוזרת לשר  על ידי הועבר, הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןל והמידע של הכנסת
 .2017ביוני 

 שם. 22

סמכויות הצבא כוללות את אט"ל, אג"ת, אגף התקשוב, אגף כוח אדם, אגף מבצעים, אגף המודיעין, זרוע היבשה, זרוע  23
 זרועית(. -האוויר והחלל, זרוע הים, הפיקודים המרחביים, פיקוד העורף ויחידות מעו"ז )מפקדה על
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מידע סביבתי ונתוני מיפוי של ידי ריכוז ואיסוף  את תמונת המצב הסביבתית בצה"ל על סרטטל .12

המפגעים בצה"ל, בתשתיותיו ובמקרקעיו. כמו כן, אג"ת אחראי להנחיה המקצועית בדבר מיפוי 

 ידי הסמכויות.  המפגעים על

 לסייע לגורמים השונים בצה"ל ליישם את דיני הגנת הסביבה ולבקר את יישומם. .13

 

 בעליבתחום הגנת הסביבה בצה"ל, יש גופים  המטכ"ליתהאחריות  רובשעליו מוטלת נוסף על אג"ת, 

סמכויות ואחריות בתחום, אם במסגרת קביעת מדיניות, אם במניעה בפועל של מפגעים סביבתיים 

 הפעילות הצבאית ואם בטיפול במפגעים אלה: במסגרת

כני וכני הגנת הסביבה בהכשרות בצה"ל, בהתאם לתולקבוע כיצד ישולבו תאחראי : אגף מבצעים )אמ"ץ(

 סביבתיים בהוראות התורהלשלב שיקולים והיבטים ו ,ההכשרה ומדיניות ההסמכה שתיקבע באג"ת

 "ל. וההדרכה, בתכנון המבצעי ובהפעלת הכוח בצה

  24נושא באחריות לחינוך הסביבתי בכלל צה"ל. אגף כוח אדם )אכ"א(:

מדיניות  בדברמדיניות הגנת הסביבה בצה"ל והנחיות אגפי המטכ"ל אחראיות ליישם את : הצבא סמכויות

 למפותנאמני הגנת הסביבה ביחידות שבסמכותם; להכשיר המשאבים הנדרשים לכך;  להקצות את, וזו

כניות ות לגבשנגרמים מפעילותן; ש כאלהבשטח היחידות שבסמכותם ושנמצאים  מפגעים סביבתיים

 עבודה בסמכויות לטיפול במפגעים.

על מפקדי בפועל ככלל, האחריות להגנת הסביבה במתקני הצבא, במחנות ובשטח מוטלת מפקד היחידה: 

מפקדי . ת הסביבהאחריות זו היא אחריות אישית ופלילית מתוקף חוקי מדינה בתחום הגנהיחידות. 

פקודות הצבא; פרסום  על פיודיווח עליהם  םמיפוי ,מונים על טיפול במפגעים סביבתייםהיחידות מ

כנית עבודה בתחום ובנושא הגנת הסביבה; הגברת המודעות לנושא הגנת הסביבה; הכנת ת פקודות קבע

טפת ובתכנון המבצעי הגנת הסביבה; הטמעת שיקולים הקשורים בהגנת הסביבה במסגרת הפעילות השו

  25מינוי בעלי תפקידים בתחום הגנת הסביבה ביחידות ובמתקנים.ו)כולל תרגילים ואימונים(; 

בעלי תפקידים שעוסקים  500-בצה"ל כיש פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, כיום  על

 בנושא הגנת הסביבה תפקידיםב. העיקרי תפקידםנוסף על זה תפקיד  רובםלובנושא הגנת הסביבה, 

ונאמני הגנת הסביבה הגנת הסביבה כללים קציני הגנת הסביבה באגפים, בזרועות ובפיקודים, ממוני נ

בכל שנה מתקיימות שש הכשרות ייעודיות בתחום הגנת הסביבה: שתי  26ביחידות וקציני שימור אנרגיה.

וע לנאמני הגנת הסביבה ביחידות. הכשרות בנות שבועיים לממוני הגנת הסביבה, וארבע הכשרות בנות שב

  27בעלי תפקידים בתחום הגנת הסביבה. 150-שנה בצה"ל כ בכלל מוכשרים ובסך הכ

                                                           
 .2016, הפקודה עודכנה באוגוסט הגנת הסביבה בצה"ל – 2.0706עליון  הוראות פיקודצבא ההגנה לישראל,  24

מרכז המחקר תשובה על פניית צבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  25
 25זרת לשר הביטחון, עו"ד רות בר, עו על ידיהועבר  ,הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןלוהמידע של הכנסת 

 .2017ביוני 
של פניית מרכז המחקר והמידע תשובת אט"ל על צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  26

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר  ,בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןהכנסת 
 .שם 27
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באחריות ממוני הגנת הסביבה  נמצאחלק ניכר מהעיסוק השוטף בתחומי הגנת הסביבה ביחידות, אשר 

ההכשרות הסביבתיות  בעל אופי לוגיסטי. לפיכך התבקש צה"ל להבהיר אם ואונאמני הגנת הסביבה, ה

פי תשובת צה"ל,  על .וכיצד (להלן 3.2)ראו פרק  נהל להגנת הסביבה מאט"ל לאג"תיממעבר המיושפעו 

נהל ילא השתנה בעקבות מעבר המ –בגופים וביחידות  –מדרג העיסוק בתחומי הגנת הסביבה בצה"ל 

  28ג"ת.כעת בתחום סמכותה של אנמצא מאט"ל לאג"ת, ותחום ההכשרות הסביבתיות 

את תפקידם בפועל  מבצעיםחשוב לציין כי אין בידינו הכלים לבחון באיזו מידה הגורמים השונים בצה"ל 

כניות והגדרות האחריות והסמכות שפורטו לעיל. פירוט תקציב צה"ל ות על פיבתחום הגנת הסביבה 

. , ובאיזו מידהלבחון אם הוטמעו בהם שיקולים סביבתיים אפשר-איהעבודה של צה"ל הם חסויים, ו

בוועדת החוץ  ה,עליהן )לדוגמ הליכי הפיקוחכניות העבודה של צה"ל, וכן ויתר על כן, תהליכי בניית ת

לבחון אם נושא הגנת הסביבה בצה"ל אכן נדון במסגרתם  אפשר-איוהביטחון של הכנסת( הם חסויים, ו

 באשר גםה )כפי שנכתב לעיל(. שיקולים סביבתיים אכן באים לידי ביטוי בגיבוש תוכניות העבודואם 

  .דומה קושי יש היחידות מפקדי שבאחריות לתפקידים

יישום תחומי האחריות של צה"ל בנושא הגנת  עלעל יכולת הפיקוח של גופים חיצוניים  אחרותמגבלות 

 הסביבה יידונו בהמשך מסמך זה.

 נהל הגנת הסביבה בצה"ל ימ .3.2

ידי ראש מדור הגנת הסביבה במחלקת תשתיות  "ל עלטופל תחום הגנת הסביבה בצה 2007עד לשנת 

נהל( במסגרת י)להלן: המ נהל הגנת הסביבה בצה"לימהוחלט על הקמת  2007בשנת  29ופריסה באג"ת.

נושא הגנת  המוביל אתגוף המטכ"לי נועד להיות הנהל יאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )אט"ל(. המ

-כניות עבודה כללוהכנת תלביעת מדיניות ופקודות, באחריות לקלשאת  –תוך כך מהסביבה בצה"ל, ו

 כניות עבודה בדרגים השונים, בהתאם לפקודות הצבא.ופיקוח על מימוש תלצה"ליות בתחום הסביבה, ו

נהל הגנת הסביבה מאגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה )אט"ל( לאגף התכנון יהועבר מ 2017בינואר  1-בכאמור, 

  30גרת ענף תכנון תשתיות והגנת הסביבה.במס ,בו הוא פועל כיוםו)אג"ת(, 

קצינים בשירות חובה וקבע  עשרהבעלי תפקידים: כ 15-נהל כישירתו במ מאט"ל לאג"תלפני המעבר 

קצינים במילואים )אשר ערכו במסגרת שירות המילואים שלהם ביקורות מקצועיות בתחומי  חמישהוכ

כשמונה  בתחום יםמטפלכיום, לאחר המעבר,  אלוף. היה קצין בדרגת סגן נהליראש המהגנת הסביבה(; 

המשרתים במסגרת שלושה מדורים בתוך ענף תשתיות והגנת  31,בעלי תפקידים בשירות סדיר וקבע

מתחומי  כמה כמו כן, 32.הסביבה )מדור הכשרות וביקורת, מדור מדיניות ותכנון סביבתי ומדור תשתיות(

                                                           
מרכז המחקר  תשובה על פנייתישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, צבא ההגנה ל 28

 25עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי הועבר, הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןלוהמידע של הכנסת 
 .2017ביוני 

 
טיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה תגובה על צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  29

 .2017בנובמבר  20ידי עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  , הועברה בדואר אלקטרוני עלבצה"ל
של  מרכז המחקר והמידע פניית על"ל אט תשובת צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל, 30

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , הגנת הסביבה במערכת הביטחון בנושא הכנסת
 .2017במאי  16ראש ענף תשתיות ופריסה באגף התכנון, צה"ל, שיחת טלפון,  31

 .2017בספטמבר  17רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, אגף התכנון בצה"ל, מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון,  32
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בעלי תפקידים בענף תכנון תשתיות והגנת כמה ן נהל בוזרו בייבעבר בטיפול המ הגנת הסביבה שהיו

באג"ת פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע, תחום הגנת הסביבה  הסביבה, מחוץ למדורים שלעיל. על

ענף תכנון תשתיות והגנת הסביבה )בתוך המדורים שצוינו  בכלל תפקידים בעלי 14 הם שלמטופל בידי

מדורים בענף שאינם לינה בדרגת סגן אלוף. לפי צה"ל, גם עומדת קצ הענףבראש  33.לעיל ומחוצה להם(

כניות עבודה ובניהול ת מטפלים באופן ייעודי בתחום הסביבה, כגון מדורים העוסקים בתכנון תשתיות,

 34ממשקים עם התחום. ישוברגולציה, 

ים השינויים שחלו בתחומי האחריות של בעלי התפקיד עלמרכז המחקר והמידע ביקש מצה"ל נתונים 

נהל הגנת הסביבה מאט"ל לאג"ת. צה"ל לא העביר מידע זה יבתחומי הגנת הסביבה בעקבות מעבר מ

יצוין כי לדברי רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות במחלקת תשתיות ופריסה באג"ת,  35מטעמי ביטחון מידע.

ם באופן בתחומי הפעילות של המדורים העוסקי ניכרלצמצום  גרםנהל מאט"ל לאג"ת לא יהמעבר של המ

)צומצם תקן אחד בעקבות  לתחוםתקנים המוקצים מספר ב ניכרישיר בתחום הגנת הסביבה או לצמצום 

  36המעבר(.

שנתית -כנית רבויודגש כי השינוי הארגוני שתואר לעיל אינו ייחודי לתחום הגנת הסביבה, שכן במסגרת ת

 37ם וכן תהליכי צמצום כוח אדם.גדעון )להלן: תר"ש גדעון( נערכו בצה"ל שינויים ארגוניים נרחבי

בין גורמים שונים בדבר ההשפעה האפשרית של השינויים הארגוניים שתוארו  מחלוקת לציין שישחשוב 

לעיל על הטיפול בתחום הגנת הסביבה בצה"ל. לדברי ראש ענף תכנון תשתיות והגנת הסביבה באג"ת, 

תחום התשתיות במסגרת נת הסביבה שילוב תחום הגשאת השינוי הארגוני הייתה  נחתההתפיסה שה

, שכן חלק ניכר מהמפגעים הסביבתיים בצבא נושא הסביבתי בצה"לב טיפולייעל וישפר את הבצה"ל 

חלק מהותי  אמקורם בתשתיות לקויות או במחסור בתשתיות. נוסף על כך, תחום הגנת הסביבה הו

ניות במחלקת תשתיות ופריסה לדברי רמ"ד תכנון סביבתי ומדי 38מההליך התכנוני שבסמכות אג"ת.

הטמעת  בתחוםשיפר את יכולות הבקרה המטכ"לית באג"ת, המעבר של תחום הגנת הסביבה לאג"ת 

כניות העבודה המתבצע וידי גופי צה"ל השונים, במסגרת תהליך אישור ת שיקולים סביבתיים על

  39.באג"ת

אגף התכנון וממייסדי תחום הגנת הסביבה ( ויקטור וייס, לשעבר רמ"ד איכות הסביבה ב'מנגד, רס"ן )במיל

נהל ינפגעו סמכויותיו של משינוי הארגוני הנוכחי, בעקבות הכי במהלך השנים, ובמיוחד  סבורבצה"ל, 

הוא מציין כי הקיצוץ  ,בין השאר סוגיות סביבתיות שונות.ב טפלהגנת הסביבה בצה"ל, ופחתה יכולתו ל

נהל לתת מענה מקיף לתחום יים פגם ביכולתו של המבכוח האדם בתחום הגנת הסביבה במהלך השנ

                                                           
מרכז המחקר  תשובה על פנייתצבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  33

 25עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןלוהמידע של הכנסת 
 .2017ביוני 

 .2017בספטמבר  17אגף התכנון בצה"ל, מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  34

מרכז המחקר  תשובה על פנייתצבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  35
 25ר, עוזרת לשר הביטחון, עו"ד רות בעל ידי הועבר , הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןלוהמידע של הכנסת 

 .2017ביוני 
 .2017בספטמבר  17רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, אגף התכנון בצה"ל, מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון,  36

 . 11–6(, עמ' 0172מאי ) 471 מערכות ,"שנתית-למה ואיך: התכנית הרב –גדעון' ' 37
 .2017במאי  16ראש ענף תשתיות ופריסה באגף התכנון, צה"ל, שיחת טלפון,  38

 .2017בספטמבר  17רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, אגף התכנון בצה"ל, מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון,  39

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/1/114041.pdf
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ההכשרות הסביבתיות המקצועיות בצה"ל וביכולתו של חיל החינוך והנוער לתת מענה לתחום החינוך 

  40הסביבתי בצה"ל.

ליכטמן, עד לא מכבר ראש המערכה להגנת הסביבה באגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים )אמו"ן( -אורנה עידו

את היכולת  ןנהל להגנת הסביבה מקטייכוח האדם במ צמצוםורה אף היא כי במשרד הביטחון, סב

הסביבה נדון באופן ישיר בדרגים לדבריה, בעבר תחום הגנת  הביצועית בתחום הגנת הסביבה בצה"ל.

שילוב נהל, בדרגת סגן אלוף, היה כפוף ישירות למפקד אט"ל. כיום, עם יהגבוהים בצה"ל שכן ראש המ

 41.הייחודי והעצמאי הוא איבד במידת מה את מעמדווך ענף תשתיות ופריסה באג"ת, בת כמדור המינהל

נהל להגנת הסביבה מאט"ל לאג"ת התרחש בינואר יפי עמדת צה"ל, המעבר של המ בהקשר זה יצוין כי על

, ולפיכך מוקדם מדי לנתח את השפעת השינוי הארגוני על טיב הטיפול בתחומי הגנת הסביבה 2017

  42בצה"ל.

 

 דיני הגנת הסביבה בצה"ל  .4

בקרה בשלושה מעגלים עיקריים:  נעשיתצה"ל )על גופיו השונים( בתחום קיום דיני הגנת הסביבה בהבקרה 

על , בתוך מערכת הביטחוןהנעשית בקרה )בקרה שוטפת, סקרי מפגעים, ניטור סביבתי(;  צה"לית-פנים

אום עם מנהל הגנת הסביבה יה "לוודא בתידי מערכת הגנת הסביבה במשרד הביטחון )אמו"ן(, שתפקיד

 מטעםבקרה  43בצה"ל... ביצוע המדיניות וההנחיות לטיפול בנושא ההגנה על הסביבה במערכת הביטחון";

באמצעות המשטרה הירוקה ואגפי  המשרד להגנת הסביבה הם , אשר העיקריים שבהםגורמים חיצוניים

 ת הביטחון, בעיקר באגן ניקוז הכינרת. באמצעות מפקח על מערכרשות המים המשרד השונים, ו

 

טיפול במפגעים סביבתיים  עלובקרה צה"לית: ניטור המצב הסביבתי -בקרה פנים .4.1

 בצה"ל

עמידת התשתיות בפקודות ובדין הסביבתי והמצב הסביבתי )ניטור מפגעים( בתחום בקרה צה"ל עורך 

יבתיות ועל תקינות התשתיות ההוראות הסב קיוםמפקח על הוא . כמו כן, תייםיסקרי מפגעים עב

ידי ענף תכנון תשתיות והגנת על הסביבתיות במסגרת פעילותו השוטפת, הן באמצעות ביקורת מטכ"לית )

, מצה"ל נמסר כי בשנים האחרונות נוסף על כךהסביבה באג"ת( והן באמצעות ביקורות במסגרת היחידות. 

                                                           
בצה"ל, שיחת טלפון, תחום הגנת הסביבה  רמ"ד איכות הסביבה באגף התכנון, ממייסדילשעבר רס"ן )במיל'( ויקטור וייס,  40

 . 2017במאי  16
 .2017במאי  21אורנה עידו ליכטמן, לשעבר ראש מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, משרד הביטחון, שיחת טלפון,  41

טיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה  לתגובה עצבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  42
 .2017בנובמבר  20ידי עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  ועברה בדואר אלקטרוני על, הבצה"ל

עו"ד רות בר, עוזרת  על ידיאורנה עידו ליכטמן, לשעבר ראש מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, משרד הביטחון, מכתב, הועבר  43
 . 2017בינואר  12לשר הביטחון, 
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אולם לא נמסר מידע שיאפשר , ות והכוננותבביקורות שוטפות בתחום הכשירשולב נושא הגנת הסביבה 

 44.לבדוק את היקף שילוב הנושא ומאפייניו

ניטור של המצב הסביבתי ושל  לערוךככלל, הפקודות המקצועיות בצה"ל מסמיכות את גופי צה"ל השונים 

, בדיקות תקופתיות של אטימות מתקני דלק סילוני בבסיסי התקינות התשתיות בתחום פעולתן )לדוגמ

צה"לי -מעקב פנים עורךאג"ת פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, על האוויר ועוד(.  חיל

. אם מתגלים מפגעים סביבתיים במסגרת הליכי הניטור הפקודות ואחר קיומם של מפגעים מילויאחר 

גוף מחויב . כמו כן, כל , המרכז מידע זהועבר לענף תכנון תשתיות והגנת הסביבה באג"תמהשוטף, המידע 

 עלבקרה  לערוךואג"ת אמור לדווח לענף תכנון תשתיות והגנת הסביבה על מפגעים סביבתיים בצה"ל, 

  45ות העבודה.תוכניתיקון הליקויים, הן באופן שוטף והן כחלק מ

 הקיים למצב הסביבתי הדין ביןמיפוי מפגעים סביבתיים ופערים 

פול של צה"ל ושל משרד הביטחון בנושא השמירה "הטי שכותרתוהמדינה דוח פרסם מבקר  2004בשנת 

ניכרים בין הדין הסביבתי לבין מצב התשתיות והעשייה  על איכות הסביבה בצה"ל", אשר הצביע על פערים

בסיס למדיניות  שיהיהצה"לי, -הסביבתית בצה"ל. הדוח התייחס לצורך לקיים סקר מפגעים כלל

 :נכתב כלהלן דוחבהסביבתית בצה"ל. 

משרד מבקר המדינה, לעריכת סקר המפגעים והסיכונים... יש חשיבות גדולה הן בנוגע לניהול "לדעת  

מיפוי כלל המפגעים  –הנושא ברמת המטה הכללי והן בנוגע לניהולו ברמת היחידות. ברמת המטכ"ל 

בצה"ל על פי חלוקה לחילות השונים ותוך כדי ציון רמת הזיהום או רמת פוטנציאל הזיהום, יאפשר 

ביעת סדר עדיפויות בראייה כוללת והקצאה יעילה יותר של המשאבים המוגבלים שמפנה צה"ל ק

מפת סיכונים ומפגעים הממפה את הזיהומים  –להסרה של מפגעים או למניעתם. ברמת היחידה 

הקיימים ואת הזיהומים הפוטנציאליים הינה כלי עבודה חשוב לכל מפקד יחידה, מחנה או מתקן, 

א יכול לתכנן פעולות למניעת מפגעים ולהסרת מפגעים, ולקיים פעילות תכליתית להגברת שבאמצעותו הו

  46".המודעות בקרב החיילים

ין הדין הסביבתי סגן הרמטכ"ל למפות את הפערים הקיימים בצה"ל ב 2004בעקבות הדוח הנחה ביולי 

ת עבודה בנושא תוכניל פי תוצאות המיפוי המלצהעל תחום הגנת הסביבה, ולגבש ובין המצב הקיים ב

ת היה תוכניפי ההנחיה, גיבוש העל (. 2008-2004שנתית שתוכננה לשנים -ת רבתוכניבמסגרת תר"ש קלע )

ווח צה"ל לוועדת יהנחיית סגן הרמטכ"ל ד על 47אמור להיעשות בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.

  2004.48גוסט אשר דנה בדוח המבקר שלעיל באו ,השרים לענייני ביקורת המדינה

                                                           
אט"ל על פניית מרכז המחקר והמידע של  תתשוביסטיקה, לשכת ראש אט"ל, צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוג 44

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון הכנסת
מרכז המחקר  פנייתעל  תשובהצבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  45

עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןל והמידע של הכנסת
 .2017ביוני  25

 .2004, ל ושל משרד הביטחון בנושא השמירה על איכות הסביבה בצה"ל"הטיפול של צה –א 55דוח שנתי דוח מבקר המדינה,  46

 26, "ללשעבר רמ"ד איכות הסביבה באגף התכנון וממייסדי תחום הגנת הסביבה בצה"ל, דוארס"ן )במיל'( ויקטור וייס,  47
 . 2017ביולי 

, א55הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה ת המדינה והביקורת הפנימית, משרד ראש הממשלה, אגף בכיר לביקור 48
 . 2004אוקטובר 

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=437&id=2&frompage=83&contentid=8122&parentcid=8112&bctype=1&startpage=8&direction=1&sw=1600&hw=1130&cn=%E4%E8%E9%F4%E5%EC%20%F9%EC%20%F6%E4%93%EC%20%E5%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E1%E9%E8%E7%E5%EF%20%E1%F0%E5%F9%E0%20%E4%F9%EE%E9%F8%E4%20%F2%EC%20%E0%E9%EB%E5%FA%20%E4%F1%E1%E9%E1%E4%20%E1%F6%E4%93%EC
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5osPbm8rVAhXE1hoKHcQ-AZUQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.pmo.gov.il%2FBikoretHamedina%2Ffiles%2F55%25201.doc&usg=AFQjCNFPnA99a365veEUd3riIsU7M7nGDQ
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( ויקטור וייס, לשעבר רמ"ד איכות הסביבה באגף התכנון וממייסדי תחום הגנת 'לדברי רס"ן )במיל

לסגן הרמטכ"ל סקר פערים סביבתיים  ונהל( הוצגי)עוד טרם הקמת המ 2005הסביבה בצה"ל, בשנת 

ת העבודה ניתוכשנתית שמטרתה צמצום הפערים שאותרו )הסקר ו-ת עבודה רבתוכניוהצעה ל לבצה"

למימוש מלא של התוכנית לסגירת הפערים הסביבתיים הערכת העלות  נערכו בהובלת אגף התכנון(.

לדבריו, אף שהתקבלו החלטות  מיליון שקלים. 900-ולהבאתו של צה"ל לעמידה בדין הסביבתי הייתה כ

ת תוכנילמימוש ה שנה, לוחות הזמנים בכל, בפועל תחום הסביבה בתר"ש קוצץ ה"ש ולתקצובלמימוש התר

 49.תתוכניגדול בין התכנון לבין הביצוע של ה הבדלהיה הורחבו, ולפיכך 

מגוון נושאים: מצב תשתיות הדלק, תקינות ונבחנו בו  צה"לי,-נערך סקר מפגעים כלל 2010בשנת 

חנות , מצב הנשקיות, חיבור מכלי רכבתשתיות ייעודיות של זרוע האוויר וזרוע הים, מצב סדנאות הטיפול ב

נהל בשנת ילהקמת המלדברי רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות באג"ת, עד  50 צה"ל לביוב, מפגעי אסבסט ועוד.

בידי  שהיוהמוגבלות סמכויות הכוח האדם ו היקף בשלהיו סקרי המפגעים נקודתיים או חלקיים,  2007

נהל הגנת הסביבה,  ינערך לראשונה בהובלת מ 2010בעלי התפקידים בתחום הגנת הסביבה. הסקר בשנת 

לפי צה"ל,  51הנחה את גופי צה"ל השונים בדבר הנתונים שעליהם לאסוף וריכז את תוצאות הסקר.אשר 

מיפוי נקודתי וחלקי הן של המפגעים שלעיל והן של מפגעים נוספים, כגון מפגעי  נערך 2015-2010בשנים 

נושאים אלה אף נבחנו באופן סדור  פסולת לפינוי, קרקעות החשודות כמזוהמות, מפגעי קרינה ורעש.

 2015.52בסקר מורחב שנערך בשנת 

קרוב בעקבות באט"ל בנושא ניהול הגנת הסביבה בצה"ל )אשר, כאמור, יעודכנו של פי הוראות קבע על 

, במסגרת בשנה מדי שנהנהל מאט"ל לאג"ת(, יש לערוך סקר לקבלת התמונה הסביבתית ימעבר המ

לדברי רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות באג"ת,  53.ת העבודה לשנה העוקבתניתוכהיערכות לתהליך תכנון 

שנה נתונים עדכניים בדבר הפערים הסביבתיים  בכלות העבודה בגופים עליהם להציג תוכניבהליך אישור 

לא תמיד יש בידי אג"ת הכלים לוודא את הוא ציין כי  ,פי קריטריונים שהציב אג"ת. עם זאתעל בתחומם, 

. עוד הוא מציין, יך המיפוי בפועל ואת אמיתות הנתונים הנמסרים בדבר הפערים הסביבתייםקיום הל

 54עולה חשש בדבר אופן המיפוי בפועל, נערכת בדיקה מטכ"לית ביחידה הרלוונטית.אם כי 

 . 5.1בפרק  מובאים 2015-2016נתונים בדבר תוצאות הסקר אשר תוקף לאחרונה בשנים 

באופן מסוימים צה"לי, צה"ל עורך ביקורת וניטור של תחומים סביבתיים -מלבד סקר המפגעים הכלל

ביקורות  150-כ נערכוהשנים האחרונות חמש פי צה"ל, בעל  שוטף, בהתאם לפקודות ולהוראות.

                                                           
 26לשעבר רמ"ד איכות הסביבה באגף התכנון וממייסדי תחום הגנת הסביבה בצה"ל, דוא"ל, רס"ן )במיל'( ויקטור וייס,  49

 .2017ביולי 

מרכז המחקר  פנייתעל  תשובהתכנון סביבתי ומדיניות, צבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד  50
עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןל והמידע של הכנסת

 .2017ביוני  25
 .2017טמבר בספ 17רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, אגף התכנון בצה"ל, מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון,  49
, לטיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה בצה"ל תגובהצבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  52

 .2017בנובמבר  20ידי עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על דוא"להועברה ב
 .ניהול הגנת הסביבה בצה"ל – 13.04הוראת קבע אט"ל צבא ההגנה לישראל,  53

 .2017בספטמבר  17מ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, אגף התכנון בצה"ל, מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון, ר 54
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

ם עצמאית הסמכויות והיחידות, בהתאות ביקורות שמבצעעל המטכ"ליות ביחידות צה"ל השונות, נוסף 

  55.להנחיות אג"ת

מוסדרים בכמה הוראות  תחומי אחריותם של בעלי התפקיד המוסמכים בתחום הגנת הסביבה ביחידות

הוראות קצין לוגיסטיקה ו ניהול הגנת הסביבה בצה"ל – 13.04הוראת קבע אט"ל ופקודות בצה"ל, ובהן 

אחראי הגנת כי נקבע משל, . ללמניעה וטיפול בזיהומי דלקים ושמנים בצה" – 11.0110ראשי )קל"ר( 

הסביבה ביחידה ינטר ויתעד מידע סביבתי בנוגע לחומרים שנפלטו או הושלכו לסביבה, וכן יערוך 

  56.מדידות של רעש, ריח וקרינה שאינם בתחום היחיד

 ביצוע ההוראות הסביבתיות בצה"ל לענייןתדירות הבקרה כמו כן, ההוראות והפקודות מסדירות את 

ניטורי קרינה,   בקביעותפי הפקודות וההוראות שלעיל ביחידות השונות אמורים להיערך ל ע. הייואת אופ

קרקעיות בתחנות דלק ודלק סילוני, בדיקות חזותיות -ניטורי שפכים, בדיקת אטימות של תשתיות תת

  57ועוד. לגילוי תקלות הגורמות לנזילת דלקים ושמנים, בדיקות תקינות לאמצעי הבקרה של מכלי הדלק

בשיתוף עם מערך  ,נהל הגנת הסביבהי, מניהול הגנת הסביבה בצה"ל – 13.04הוראת קבע אט"ל פי על 

יפעלו לשם פרסום המידע הסביבתי באתר חופש המידע של דובר צה"ל, בהתאם לתקנות חופש  ,הדוברות

המידע , 2017נכון לדצמבר . 2009-המידע )העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור(, התשס"ט

בדוחות  מוזכראף אינו הוא הסביבתי המפורט לעיל אינו מפורסם באתר חופש המידע של צה"ל, ו

 מוזכרד בדבר עשייה סביבתית בצה"ל ומידע חלקי מא 58השנתיים של צה"ל המפורסמים באתר זה.

כת נושא הגנת הסביבה ופעילות מערבבו פרק ש, 2015בדוח משרד הביטחון לפי חוק חופש המידע לשנת 

הגנת הסביבה באמו"ן. יודגש כי הדוח מתמקד במהלכים הסביבתיים שמרכזת מערכת הגנת הסביבה 

לדברי רמ"ד תכנון  59מיפוי המפגעים ותוצאות הניטור.לא נכלל בו מידע על במשרד הביטחון אולם 

סביבתי ומדיניות באג"ת, בעבר פורסם מידע סביבתי רב באתר האינטרנט של אט"ל, אולם בעקבות 

פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע על  60שינויים שנערכו באתר צה"ל, המידע שפורסם בעבר הוסר.

של הכנסת, בימים אלה מוקם באתר האינטרנט של צה"ל דף חדש בנושא הגנת הסביבה, ובו יפורסמו 

 2017.61 הדוחות הסביבתיים הרלוונטיים, בכפוף למגבלות ביטחון מידע. עדכון האתר צפוי להסתיים בסוף

 ( טרם עלה הדף האמור. 2017מועד סיום כתיבת המסמך )אמצע דצמבר עד לנציין כי 

, וצה"ל תהליכים פנימיים בצה"לככלל, מיפוי המפגעים הסביבתיים וכן תהליכי הניטור השונים, הנם 

על תוצאותיהם לגורמים חיצוניים כגון המשרד להגנת הסביבה או משרד בדיווח כולל אינו מחויב 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, במקרים מסוימים על פניית פי תשובת צה"ל על יצוין כי ביטחון. ה

                                                           
תשובה על פניית מרכז המחקר  ,צבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות 55

עו"ד רות בר, עוזרת  על ידי ההועבר, במערכת הביטחון לבקשת הבהרות בנושא הגנת הסביבה תגובהוהמידע של הכנסת,  
 .2017ביוני  25לשר הביטחון, 

 שם. 56
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  57

 .2016בדצמבר  18וזרת לשר הביטחון, עו"ד רות בר, ע על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון
למצוא אפשר היה  2017.  עד מרס 2017במאי  8תאריך כניסה:  ,מאגר מידע –חוק חופש המידע אתר צבא ההגנה לישראל,  58

יום, מידע זה וכל מידע רשמי אחר של צה"ל בדבר מיפוי כ. 2013באתר אט"ל נתונים חלקיים בדבר מיפוי מפגעים משנת 
 מפגעים סביבתיים אינו זמין ברשת האינטרנט. 

 .115-215, עמ' הגנת הסביבה :חופש המידעעל פי חוק  2015דוח לשנת משרד הביטחון,  59

 .2017בספטמבר  17רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, אגף התכנון בצה"ל, מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון,  60

, לטיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה בצה"ל תגובהצבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  61
 .2017בנובמבר  20ו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון, ידי עעל הועברה 

https://www.idf.il/%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.mod.gov.il/About/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20-%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%90%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA2%202015%20(4).pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

, דליפת דלק בכמות גדולה, או חשש לפגיעה אפשרית במקורות מים( צה"ל מדווח הובמידת הצורך )לדוגמ

 62על ממצאי הניטור לגורמים חיצוניים.

חייב ומלא של תוצאות סקרי המפגעים, אשר על דיווח מ שלבהקשר זה יש לבחון אם היעדר מדיניות 

באפשרויות שיתוף אינו פוגע ת העבודה של צה"ל בנושאי סביבה, תוכניבסיסן אמורה להיות מגובשת 

, וביכולת של משרדים אלה גיסא מחדהנוגעים בדבר הפעולה עם גורמי המקצוע במשרדי הממשלה 

סמכויות הפיקוח של משרד הביטחון והמשרד . גיסא לפקח על ההתנהלות הסביבתית של צה"ל מאידך

 נושא הגנת הסביבה בצה"ל יידונו להלן. בלהגנת הסביבה 

 

 פיקוח ובקרה חיצוניים על ההתנהלות הסביבתית בצה"ל  .4.2

מערכת הגנת הסביבה ותשתיות באגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים )אמו"ן(  .4.2.1

 במשרד הביטחון

ת באגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים )אמו"ן( במשרד הוקמה מערכת הגנת הסביבה ותשתיו 2011בשנת 

לקדם את נושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון. חלוקת הסמכות והאחריות בין משרד  כדיהביטחון, 

הגנת הסביבה  – 45.23בהוראת משרד הביטחון הגנת הסביבה מעוגנת  בענייניהביטחון לגופי צה"ל 

 .במערכת הביטחון

לוודא את עמידת  :לרכז את הטיפול במפגעים סביבתיים במערכת הביטחון ככלל, משרד הביטחון אחראי

תהליכי הפקת לקחים ותיקון ליקויים שעולים מדוחות  עללפקח  ;מערכת הביטחון בחוקים סביבתיים

לרכז ולהפיץ מידע בדבר חקיקה, תקנים,  ;להכין נהלים פנימיים בנושא הגנת הסביבה ;ביקורת בנושא

, מערכת נוסף על כךקיים פעילויות הסברה והדרכה בגופים השונים במשרד הביטחון. ל ;טכנולוגיה ועוד

הצעות חוק בנושאים סביבתיים להגנת הסביבה באמו"ן מעבירה את התייחסותה להחלטות ממשלה ו

 הרלוונטיים למערכת הביטחון. 

רשויות והביטחון חלק מרכזי בתפקיד מערכת הגנת הסביבה במשרד הביטחון הוא לתאם בין גופי משרד 

אחרות )משרדי ממשלה, רשות המים ועוד( לבין צה"ל בכלל וענף תכנון תשתיות והגנת הסביבה בפרט. בין 

השאר, משרד הביטחון אחראי לבצע התקשרויות ומכרזים בנושאי הגנת הסביבה במערכת הביטחון 

  63וטיפול בה, ניטור הסביבה ועוד.חיבור מחנות צה"ל לביוב, פינוי חומרים מסוכנים, פינוי פסולת  :ובצה"ל

על סמך דיווחים  ,נוסף על כך, משרד הביטחון מפקח באופן פרטני על טיפול צה"ל במפגעים סביבתיים

מקבל מידי גופים חיצוניים )כגון המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, תאגידי מים, המשרד ופניות ש

מרכז המחקר והמידע על פניית תשובת משרד הביטחון פי על  64רשות המים, עמותות ואזרחים פרטיים(.

                                                           
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  62

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון

 
עו"ד רות בר, עוזרת  על ידיעידו ליכטמן, לשעבר ראש מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, משרד הביטחון, מכתב, הועבר אורנה  63

 . 2017בינואר  12לשר הביטחון, 
 שם 64
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של הכנסת, עד כה טיפל המשרד בפניות בנושא אסבסט, זיהום, שפכים, ניקוז והצפות, מצבורי פסולת 

  65ורעש.

בהגדרת הסמכויות והאחריות של מערכת הגנת הסביבה בהוראת משרד הביטחון שהוזכרה לעיל צוין כי 

פי סעיף על נון פיקוח על עמידת מערכת הביטחון בחוקי הגנת הסביבה. מערכת הגנת הסביבה תקיים מנג

נהל הגנת הסביבה יאום עם מיבתנוסף בהוראה, תפקידה של מערכת הגנת הסביבה באמו"ן הוא "לוודא 

ההדגשה ... ביצוע המדיניות וההנחיות לטיפול בנושא ההגנה על הסביבה במערכת הביטחון..." )בצה"ל

לת השאלה אם הגדרת התפקיד של מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, וחלוקת נשא 66אינה במקור(.

על מערכת הביטחון  מפקחכגוף   פועלת שהיא לכךהאחריות והסמכות בינה לבין גופי צה"ל, מביאות 

את הפעילות הסביבתית בצה"ל )בעיקר כלפי  המאפשר כגוף משמשת שהיאבתחומי הגנת הסביבה, או 

רזים, עבודה מול רשויות מקומיות ומערכת התכנון, העברת התייחסות פרסום מכ :גופים חיצוניים

 וחקיקה רלוונטית ועוד(. למדיניות

הטיפול על פיקוח שוטף וסדור  מקיימת, מערכת הגנת הסביבה במשרד הביטחון אינה נראה כי בפועל

וי המפגעים, , צה"ל אינו מדווח למשרד הביטחון על תוצאות מיפלדוגמה בתחומי הגנת הסביבה בצה"ל.

שנתית של הצבא בתחום הגנת -ת העבודה השנתית והרבתוכנית ולהיות מגובש ותעל בסיסן אמורש

אין גורם במשרד ליכטמן, לשעבר ראש מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, -הסביבה. לדברי אורנה עידו

 אינוטחון הביטחון אשר מקבל מצה"ל באופן מסודר את נתוני המיפוי והניטור השוטף, כך שמשרד הבי

לתפיסתה, ראוי שיהיה גורם במשרד  ות הסביבתיות בצה"ל.תוכניה יישוםמבצע פיקוח כולל על 

הביטחון המרכז את המידע הסביבתי המתקבל מצה"ל, ומפרסם את המידע לציבור במסגרת חוק חופש 

 67המידע.

 

 המשרד להגנת הסביבה .4.2.2

. זרוע הפיקוח המשרד להגנת הסביבה הואתם אכיפלדיני סביבה בישראל ו על הגוף המרכזי לפיקוח

עוסקת המשטרה  הפיקוח. בתחום המשטרה הירוקהוהאכיפה העיקרית העומדת לרשות המשרד היא 

המשטרה הירוקה  האכיפההירוקה באיתור מפגעים סביבתיים ובמעקב אחר הטיפול בהם; בתחום 

 68.ואגפיו המשרד במסגרת מחוזות נהליתימאכיפה מיושמת  הדילצו ,פליליתבאכיפה מתמקדת 

מפקחי היחידה הארצית לשמירת הסביבה  12פקחי המשטרה הירוקה וכן  36פקחים מתוך  30-יום, ככ

 לשם, שבאחריותםבאזורים להיכנס למחנות צה"ל  מוסמכיםחלק מהמשטרה הירוקה(  שהיאהימית )

נהל תחום המפקח עצמו וממטפלים במפגעים המתגלים במסגרת הסיורים שעורכים הפקחים אכיפה. 

 , הואכאמור ,נוסף על פקחי המשטרה הירוקה )שעיסוקם 69אכיפה במערכת הביטחון במשטרה הירוקה.

                                                           
עו"ד רות בר, עוזרת  ידי עלאורנה עידו ליכטמן, לשעבר ראש מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, משרד הביטחון, מכתב, הועבר  65

 . 2017בינואר  12הביטחון, לשר 

עו"ד רות בר, עוזרת  ידי עלאורנה עידו ליכטמן, לשעבר ראש מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, משרד הביטחון, מכתב, הועבר  66
 . 2017בינואר  12לשר הביטחון, 

 .2017במאי  21אורנה עידו ליכטמן, ראש מערכת הגנת הסביבה באמו"ן, משרד הביטחון, שיחת טלפון,  67

, מרכז המחקר והמידע של 2011-לחוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א 19יישום סעיף  ,מתוך עדי ענבר 68
 . 2015ביולי  7הכנסת, 

 . 2017במאי  8מערכת הביטחון במשטרה הירוקה, דוא"ל, ב נהל תחום אכיפהיחגי בלכנר, מ 69
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גורמים מקצועיים במשרד להגנת הסביבה פועלים מול הצבא ומערכת הביטחון לקידום  ,אכיפה ופיקוח(

קעות מזוהמות, מחוזות המשרד, אגף אסבסט ואבק מזיק, אגף קר לדוגמהפתרונות למפגעים סביבתיים )

  70אגף מים ונחלים ועוד(.

המשרד להגנת  מצדהתערבות הלפי חגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה במערכת הביטחון במשטרה הירוקה, 

: המפגע הסביבתי חורג מגבולות אלהבמקרים  היאמפגעים סביבתיים במתקני צה"ל טיפול בהסביבה ב

בסיורים יזומים של המשרד להגנת הסביבה מידע שנאסף יש צורך בהתערבות לנוכח השטח הצבאי; 

מידע שמקורו בגורמים שונים )חיילים, הורים לחיילים, אזרחים, רשויות , במתקני צה"ל ובסביבותיהם

בהם הצבא נדרש לדיווח. בהקשר זה נציין שמקומיות, ועוד( ומידע שמועבר על ידי רשויות הצבא, במקרים 

ומתוקף  ,1959-יבה על מפגעים מתוקף חוק המים, התשי"טכי צה"ל מחויב להודיע למשרד להגנת הסב

פי תשובת צה"ל למרכז המחקר על . כמו כן, 2011-החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א

: דליפת דלק בכמות העולה אלה, הצבא מדווח למוקד המשרד להגנת הסביבה במקרים של הכנסת והמידע

  71על ליממה; דליפת דלק למקורות מים; מפגע אסבסט.ליטר; דליפת דלק המתמשכת מ 000,1על 

, מפקח על מערכת הביטחון מטעם המשטרה של הכנסת פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידעעל 

עשרות ביקורות בשנה בבסיסי צה"ל  עורכיםהירוקה וכן גורמים נוספים מטעם המשרד להגנת הסביבה 

עשרות  עורכתרשות המים גם משך הטיפול במפגע. נהל הגנת הסביבה, להיומעבירים דוחות סיור למ

, כך לפי תשובת צה"ל, בשנים על כך ביקורות בשנה, בעיקר במחנות ובמוצבים ברמת הגולן והגליל. נוסף

בצה"ל במחוזות השונים של המשרד להגנת הסביבה  מפקדים שלנערכו ארבע שיחות בעניינם  2016-2015

 72ומה היו תוצאותיהם(. ה)לא נמסר מה היה הרקע לשימועים אל

 ובייחודסוגיית הפיקוח והאכיפה של משרדי ממשלה בתחומי הגנת הסביבה בצה"ל ובמערכת הביטחון, , 

השנים  15-נדונה בשורה של דוחות מבקר המדינה ב המשרד להגנת הסביבה,הפיקוח והאכיפה של 

דוח בנושא פינוי  2011,74ת ובשנ 200473, דוחות בנושא הגנת הסביבה בצה"ל בשנת לדוגמההאחרונות )

הדוחות (. 201475בסיס חיל האוויר והחלל ממבנים ומתשתיות וניקוי קרקע מזוהמת בשטחו משנת 

מצביעים על קשיי פיקוח ואכיפה של המשרד להגנת הסביבה מול צה"ל ומערכת הביטחון בכלל בשלושה 

 : תחומים מרכזיים

)בין  ית של מערכת הביטחון ושל צה"לקשיים בקבלת מידע מקצועי בדבר ההתנהלות הסביבת .1

ת להסרת תוכניהשאר, מידע בנושא חומרים מסוכנים, תוצאות בדיקות תקינות תשתיות דלק, 

צוינו בנושא הגנת הסביבה בצה"ל  2011דוח המבקר משנת ב, לדוגמהלוחות אסבסט ועוד(. 

ים המסוכנים, קשיים של המשרד להגנת הסביבה בפיקוח על צה"ל בכל הנוגע לתחום החומרה

מכיוון שצה"ל אינו מדווח על כמויות החומרים המסוכנים, על אופן אחסונם ועל תנאי אחסונם. 

                                                           
להגנת הסביבה, וחגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה במערכת הביטחון יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד  70

 .2016בדצמבר  11במשטרה הירוקה, פגישה, 
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  71

 .2016בדצמבר  18ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון, עו" על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון
 שם.  72

 .2004, ביבה בצה"לל ושל משרד הביטחון בנושא השמירה על איכות הס“הטיפול של צה –א 55דוח שנתי משרד מבקר המדינה,  73
מעקב  –פעילותם של צה"ל ושל משרד הביטחון בתחום הגנת הסביבה בצה"ל  –  א61דוח שנתי משרד מבקר המדינה,  74

 .221-245עמ' , 2011מורחב, 
עמ' , 2014, ב, פינוי בסיס חיל האוויר והחלל ממבנים ומתשתיות וניקוי קרקע מזוהמת בשטחו 64דוח שנתי משרד מבקר המדינה,  75

224-197 . 

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=437&id=2&frompage=83&contentid=8122&parentcid=8112&bctype=1&startpage=8&direction=1&sw=1600&hw=1130&cn=%E4%E8%E9%F4%E5%EC%20%F9%EC%20%F6%E4%93%EC%20%E5%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E1%E9%E8%E7%E5%EF%20%E1%F0%E5%F9%E0%20%E4%F9%EE%E9%F8%E4%20%F2%EC%20%E0%E9%EB%E5%FA%20%E4%F1%E1%E9%E1%E4%20%E1%F6%E4%93%EC
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_240/e963debd-6b63-4fcc-9d0b-b49c7e8192c0/2014-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%20%D7%97%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%20%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C%20%D7%9E%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%20%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%95.pdf
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סיכמו מנכ"לי משרד הביטחון והמשרד להגנת הסביבה כי יתכנס צוות  2009פי הדוח, ביולי על 

מרים פי חוק החועל משותף לסיכום נוהל עבודה לטיפול בחומרים מסוכנים בצה"ל. יצוין כי 

, החוק אינו חל על פעילות מבצעית או ביטחונית של צה"ל, כך שצה"ל 1993-המסוכנים, התשנ"ג

. לעומת זאת, הקשורים בפעילות צבאיתאינו מחויב בהוצאת היתרי רעלים על חומרים מסוכנים 

מאפיינים שימוש בחומרים מסוכנים במסגרת עיסוקים בעלי לצה"ל מחויב בהשגת היתר רעלים 

יה, הדברה, יבריכות שח לדוגמה, כלומר עיסוקים שאינם מבצעיים ואינם ביטחוניים )םאזרחיי

העוסקת בחומרים  7.19חובה זו מעוגנת בהוראת קבע אט"ל  76מכוניות ועוד(.לתחנות דלק 

פי המשרד להגנת הסביבה, בפועל אין הפרדה בין סוגי השימושים השוניםואין כיום על  77מסוכנים.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה  78ם ככלי פיקוח ואכיפה על צה"ל.שימוש בהיתר רעלי

הגשת בקשות להיתרי רעלים בעבור שימושים  עללקבל מידע ונתונים  כדיפעמים  כמהלצה"ל 

 אזרחיים בחומרים מסוכנים, אולם עד מועד סיום המסמך טרם התקבלה תשובה בעניין. 

 צה"ל באמצעות פקחי המשטרה הירוקה. קשיים בפיקוח שוטף על ההתנהלות הסביבתית של .2

מגבלות המוטלות על פקחי המשטרה הירוקה בעריכת סיורי ביקורת הדוחות נדונו בהשנים  במשך

גם מערכת הביטחון במשטרה הירוקה, ב בבסיסי צה"ל. לדברי חגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה

שאר הוא ציין כי אף . בין הכיום מתקשה המשטרה הירוקה לפקח על הנעשה בתוך בסיסי צה"ל

שכניסת פקחי המשרד לבסיסים אמורה להיות מוסדרת בהתאם לנוהלי עבודה מוסכמים בין 

תים ילע מעוכבים בכניסה לבסיסיםצה"ל לבין המשרד להגנת הסביבה, פקחי המשטרה הירוקה 

, מקשה על פעולת הפיקוח(עניין זה  ,)לדבריו לבסיסים עם כלי רכב הכניסמהם נמנעת  ,קרובות

. עוד מציין בלכנר, כי בשל מגבלות הכניסה של הפקחים, רוב נמנעת כניסתם כלילולפעמים אף 

שהן כלי  –שבדיקות פתע מול צה"ל, ומכאן  מתואמיםסיורי הפיקוח של המשרד בבסיסי צה"ל 

לדבריו, בשנת . במידה מעטה נערכות במתקני הצבא – חיוני בעבודת המשרד להגנת הסביבה

 20-בכ אך, בבסיסי צה"ל לא מתואמיםסיורי פיקוח  50-שטרה הירוקה לערוך כביקשה המ 2016

פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע של על . לבסיסים מקרים נמנעה כניסתם של הפקחים

בכניסת פקחים מורשים לבסיסי צה"ל, יכול המפקח לפנות לרמ"ד קושי הכנסת, בכל מקרה של 

ר את הבעיה לאלתר. עוד נמסר מצה"ל כי ההנחיה בנושא שיפתו כדיהכשרות וביקורות באג"ת 

  2017.79עת, ועדכון אחרון הועבר בחודש ינואר מעת למועברת למפקדי הבסיסים 

, סמכויות מפקחי המשטרה הירוקה במתקני מערכת הביטחון טרם הוסדרו בנוהל יוםעד ה

 . (בפרק הבא)נושא זה יידון  80כמתחייב על פי החוק

סמכויות המשרד להגנת  תחום הגנת הסביבה בצה"ל.כי חקירה ואכיפה בהלי בקיוםקשיים  .3

חשדות לעבירות על דיני הגנת הסביבה בצה"ל באמצעות המשטרה הירוקה, חקור הסביבה ל

, הזמנה לשימוע, לדוגמהפי חוק )על נהלית והפלילית שניתנו לו יולהשתמש בכלי האכיפה המ

                                                           
ל בן עמוס, רפרנטית לנושא חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות, הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה, שיחת עו"ד יע 76

 . 2017באוגוסט  14טלפון, 
, מסוכנים קליטה, הרכשה, שימוש, אחזקה וגריטה של חומרים – 7.19אט"ל -הוראת קבע מטכ"לצבא ההגנה לישראל,  77

 .2012: ינואר עודכן, 1986יוני  :רסםופ

עו"ד יעל בן עמוס, רפרנטית לנושא חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות, הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה, שיחת  78
 . 2017באוגוסט  14טלפון, 

, לטיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה בצה"ל תגובהצבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  79
 .2017בנובמבר  20י עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון, ידעל  דוא"להועברה ב

יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, וחגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה במערכת הביטחון  80
 .2016בדצמבר  11במשטרה הירוקה, פגישה, 
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במוקד המחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה לבין חקירה באזהרה, הטלת סנקציות ועוד(, היו 

צה"ל ומשרד הביטחון במשך שנים. ככלל, עמדת צה"ל היא שלצבא יש כלים וסמכות לערוך 

)באמצעות המשטרה הצבאית החוקרת ובאמצעות בתחומי הגנת הסביבה בעצמו חקירה ואכיפה 

ומת זאת, גורמים הפרקליטות הצבאית(, כשם שנעשה בכל תחום אחר בפעילות הצבאית. לע

 רבלהם פוטנציאל שיש במשרד להגנת הסביבה גורסים כי צה"ל, כמו שאר הגופים בישראל 

הגורם  שהואלפגיעה בסביבה, צריך להיות נתון לרגולציה ולפיקוח של המשרד להגנת הסביבה, 

המקצועי המרכזי בישראל בנושא הגנת הסביבה. הסדרת האכיפה של המשרד להגנת הסביבה 

 בפרק הבא במסמך זה.נדונה  בצה"ל

 

 

  אכיפת דיני הגנת הסביבה בצה"ל .4.3

 נוהל אכיפה סביבתית במערכת הביטחון

)להלן: הנוהל נוהל אכיפת חוקי איכות הסביבה בצה"ל גיבשו המשרד להגנת הסביבה וצה"ל  2001בשנת 

ע סביבתי שיש הישן(. נוהל זה הסדיר את אופן הפעולה במקרים שבהם המשרד להגנת הסביבה איתר מפג

יסוד סביר להניח שצה"ל אחראי לו; את ערוצי הפנייה ואופני הפנייה לרשויות צה"ל; את הליכי החקירה 

והבדיקה שהמשרד להגנת הסביבה יכול לנקוט; את סמכותו של צה"ל לבחון את חומר החקירה ולהכריע 

אופי פעולתו של צה"ל  לערער עלהמשרד להגנת הסביבה הדרך של כיצד לפעול בנוגע לממצאיה; את 

  81.בנושא

, שמטרתו 2011-חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"אחוקקה הכנסת את  2011בשנת 

עניינו של פרק ד' לחוק זה  .עיגון והרחבה של סמכויות הפיקוח והאכיפה של עובדי המשרד להגנת הסביבה

להסדיר את הפיקוח ואת האכיפה כלפי מערכת " הוא הוראות מיוחדות לעניין מערכת הביטחון, ומטרתו

. הביטחון באופן שיאזן בין השמירה של איכות הסביבה והגנתה לבין ביטחון המדינה ושלום הציבור"

מגבלות  צוינו בו השארובין סייגים לפעולתם של פקחי הגנת הסביבה במתקני צה"ל,  הוגדרובפרק האמור 

וני של הפקחים, מגבלות על כניסת פקח למתקני צה"ל מסיבות הקשורות בכללי אבטחת מידע וסיווג בטח

מבצעיות או משיקולי ביטחון המדינה, מגבלות על ניהול חקירה )מסירת מסמכים, תפיסת חפצים או 

לעיל כאמור עריכת מדידות ודגימות( אם הדבר עלול לפגוע בביטחון המדינה ועוד. בשל המגבלות שהוטלו 

לחוק נקבע כי על השר להגנת הסביבה,  19של מערכת הביטחון, בסעיף  ובשל המאפיינים הייחודיים

לצה"ל ולתעשיות הביטחוניות,  בכל הקשור)שר הביטחון  טחונייבהסכמתו של השר הממונה על אותו גוף ב

לקבוע נוהל, או לתקן נוהל ישן, שיורה על אופן יישום הוראות למשטרה(  בכל הקשורהשר לביטחון פנים 

פי החוק, הנוהל המתוקן יובא לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת על . ביטחוניים החוק בגופים

המחלוקת תובא להכרעת ראש  ,יום מיום תחילתו של החוק. אם לא תושג הסכמה בין הצדדים 90תוך ב

 יום נוספים.  30הממשלה והנוהל יועבר לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה בתוך 

                                                           
 ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת2011-ה(, התשע"אלחוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפ 19יישום סעיף עדי ענבר,  81

 .2015ביולי  7
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שחלפו אף רם הובא נוהל מוסכם לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ט 2017ספטמבר עד 

הבאת הנוהל לאישור הוועדה נדונה בוועדת הפנים והגנת -יצוין, כי אישש שנים מאז חקיקת החוק. 

 . 2016ובפברואר  2015: ביולי 20-הסביבה פעמיים בכנסת ה

ים הנוגעים בדבר, פעל צה"ל לעדכונו של הנוהל קבע שיגובש נוהל המוסכם על שני השרנחוק במכיוון ש

הציע למשרד להגנת הסביבה טיוטת נוהל )נוהל ישן מעודכן(. באותו הזמן פעל גם  2012הישן, ובשנת 

שאר משרדי הממשלה הנוגעים בדבר )המשרד לביטחון הפנים, משרד ראש  עםהמשרד להגנת הסביבה 

פי כל גופי מערכת הביטחון, כפי שנקבע בחוק. הנוהל הממשלה ומשרד הביטחון( להסדרת נוהל אחיד כל

)להלן:  נוהל הפעלת סמכויות מפקח הגנת הסביבה כלפי מערכת הביטחוןשגובש בדיונים המשותפים הוא 

נוהל המוצע עוסק בין השאר בנושאים האלה: תנאים להפעלת סמכויות פיקוח ואכיפה; הנוהל חדש(. 

יישוב מחלוקות בין מפקח הגנת הסביבה לגורם המשתייך  תיעוד ממצאים; סמכות תפיסה; מנגנון

הלך המשותף לגיבוש הנוהל, מעל אף ה .למערכת הביטחון; הליך התביעה הפלילית מול מערכת הביטחון

לא הושגה הסכמה בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד הביטחון בדבר פרטי הנוהל החדש בהתייחס 

 82לצה"ל.

כ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, המחלוקת העיקרית בין דוד, סמנ לדברי מר יצחק בן

; הטיעון המרכזי של מערכת הגורם אשר יחקור עבירות בתחום הגנת הסביבה עלשני המשרדים נסובה 

כל תהליכי האכיפה והשיפוט הפלילי של חיילי צה"ל )הן בתחום הצבאי והן את שהביטחון הוא 

באמצעות גורמי החקירה והאכיפה הצבאיים )המשטרה הצבאית החוקרת יש לבצע בתחומים אזרחיים( 

אינם שונים במהותם מתחומים  תחומי הגנת הסביבהטענה נוספת היא כי והפרקליטות הצבאית(. 

הליכי חקירה ואכיפה גם  לערוךאזרחיים אחרים המטופלים במערכת האכיפה הצבאית, וצה"ל יכול 

מנגד,  83.מי החקירה והאכיפה העומדים לרשותו בכל נושא אחרבתחומי הגנת הסביבה, באמצעות גור

גורמים במשרד להגנת הסביבה טוענים כי חקירות בתחומי הגנת הסביבה דורשת התמקצעות והתמחות 

חקירות בנושאים אלה על הכך משום בתחומי ידע אשר אינם מצויים בידם של גורמי החקירה במצ"ח, ו

 84מם.יורמי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה או בשיתוף פעולה עידי המשטרה הירוקה וגעל להיערך 

כמו כן, לתפיסת גורמי האכיפה במשרד, האכיפה הפנימית בצה"ל בתחום הסביבה אינה מספקת, 

)נתונים בנושא אכיפת הדין  85רות משמעת אחרותיעבלעומת הענישה בגין  מקילהוהענישה בתחום זה 

(. נציין כי בפרק הבאמובאים ן על ידי המשרד להגנת הסביבה, ידי צה"ל והעל הן  ,הסביבתי בצה"ל

האכיפה של עבירות בתחומים שונים בצה"ל, אין בידינו לבסס טיעון זה או על מידת בהיעדר נתונים 

 . כולהפרי

משנת  מערכת הביטחון מבוססת על החוקבבהיעדר נוהל מוסכם, האכיפה של המשרד להגנת הסביבה 

להגנת , סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד דוד בן. אולם לדברי יצחק 2001ועל הנוהל הישן משנת  2011

                                                           
, מרכז המחקר והמידע של הכנסת , 2011-לחוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א 19יישום סעיף עדי ענבר,  82

 .2015ביולי  7
 .2017ר בספטמב 14ארי, לשעבר היועץ המשפטי למשרד הביטחון, שיחת טלפון, -עו"ד אחז בן 83

 .2017בספטמבר  17מערכת הביטחון במשטרה הירוקה, שיחת טלפון, ב חגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה 84

יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, וחגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה במערכת הביטחון  85
 .2016בדצמבר  11במשטרה הירוקה, פגישה, 
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בהם הושגה שפי הנוהל החדש, ובפרט בתחומים  לפעול ככל האפשר עלמשתדל בפועל המשרד , הסביבה

 86הסכמה בין המשרד להגנת הסביבה לבין צה"ל.

המשרד להגנת הסביבה לצה"ל בדבר סמכויות החקירה של המשרד  , בעקבות מחלוקת בין2016בספטמבר 

היועץ המשפטי לממשלה דיון בנושא מדיניות  קייםבמסמך זה(,  8פרק בצה"ל )ראו  טיפול באסבסט בעניין

 בעקבות הפגישה החליט היועץאכיפת עבירות סביבתיות בצה"ל, בהשתתפות הצדדים הנוגעים בדבר. 

המשפטי לממשלה כי "בהסכמת הפרקליטות הצבאית ייערך פיילוט של שנה, במסגרתו יוקם צוות 

חקירה משותף שיורכב מגורמי מצ"ח ומגורמי המשרד להגנת הסביבה. הובלת צוות החקירה המשותף 

וההחלטה על פתיחה בחקירה תהיה בסמכות צה"ל, בכפוף לקבלת תעשה על ידי הפרקליטות הצבאית, 

 )ההדגשה אינה במקור(." משרד להגנת הסביבה ולמתן משקל משמעותי לעמדה זועמדת ה

המחלקה יהיה להתייעץ במנהל  אפשרמחלוקות במהלך החקירה, אם יתגלעו כי  היועמ"שעוד החליט 

וותרו מחלוקות מהותיות, יוכל המשרד להגנת הסביבה י, ואם ילאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה

משפטי לממשלה בהשגה על החלטות הפרקליטות הצבאית הראשית. בהמשך להחלטת לפנות ליועץ ה

מקרים  פרקליטות הצבאיתנהל להגנת הסביבה יעביר לילפיו המשהיועץ המשפטי לממשלה גובש מנגנון 

ח חקירה באמצעות ושתבחן אם יש מקום לפת כדיבהם מתעורר חשד לרשלנות בתחום הגנת הסביבה, ש

הפרקליטות הצבאית שפתיחה בחקירה אינה מוצדקת אם תסבור רת )מצ"ח(. המשטרה הצבאית החוק

  87ועדת חקירה וקצין בודק. ובכלל זהלגורמי חקירה ואכיפה אחרים בצה"ל, ו מקרים אלו יועבר

גורמים במשרד להגנת הסביבה מסרו כי החלטת היועמ"ש בנוגע לאכיפה סביבתית בצה"ל עלולה לפגוע 

מכאן ם במערכת הביטחון לחתום על הנוהל החדש, אף שהסכימו לכך בעבר. גם בנכונות גופים נוספי

להחלטה זו עלולות להיות השלכות רוחב על יכולתו של המשרד לבצע אכיפה סביבתית במערכת ש

  88הביטחון בכללותה.

עליו החליט היועץ המשפטי שתמה שנה מתחילת הפיילוט  – 2017ספטמבר  – מועד כתיבתו של מסמך זהב

למתווה הפיילוט על פי לה. בשנה זו נפתחו שתי חקירות משותפות של מצ"ח והמשטרה הירוקה לממש

 קרבי רכבשגיבש היועץ המשפטי לממשלה: האחת, כאמור, בנושא עריכת עבודות באסבסט בכלי רק"מ )

ד למועד זה, המשרעד קוב דלק סילוני בבסיס חיל האוויר בחצרים.  150בנושא דליפת  והאחרת( ןמשוריי

ע  היועץ ילהגנת הסביבה טרם גיבש את מסקנותיו מתקופת הפיילוט בדבר המשך השימוש במנגנון שהצ

הנדרשים  לוחות הזמניםהמשפטי לממשלה. עם זאת, מהמשרד נמסר כבר כעת כי יש לו השגות בדבר 

נציין כי  89 במקרים מסוימים, והוא יביאן בפני צה"ל. אופי החקירהלחקירה במסגרת מנגנון זה, וכן לגבי 

ידי על ה של המשטרה הירוקה לפתוח בחקירה נבחנת יקשר שוטף בין הצדדים, כל פני ישפי צה"ל על 

 90הפרקליטות הצבאית הראשית, ועדכונים עיתיים מועברים למשרד להגנת הסביבה.

                                                           
 .2016בדצמבר  11כ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, פגישה, יצחק בן דוד, סמנ 86
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  87

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון
יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, וחגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה במערכת הביטחון  88

 .2016בדצמבר  11במשטרה הירוקה, פגישה, 
 .2017בספטמבר  17מערכת הביטחון במשטרה הירוקה, שיחת טלפון, ב חגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה 89

, לטיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה בצה"ל תגובהה לישראל, לשכת הרמטכ"ל, צבא ההגנ 90
 .2017בנובמבר  20ידי עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון, על  דוא"להועברה ב
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 משא ומתן לגיבוש נוהל עדכני לאכיפהב והצבא החלוהמשרד להגנת הסביבה  ,במקביל להפעלת הפיילוט

יום, גיבוש הנוהל בתהליך כהיועץ המשפטי לממשלה. שהוצע בידי מתווה הסביבתית בצה"ל, שיעגן את 

 91 ניסוחו.של טיוטות  העבירועבודה, ושני הצדדים 

 

 תיאור מצב – : הגנת הסביבה בצה"לשלישיחלק 

 נת מצבתמולקבל  אפשרמהם ונתונים אשר התקבלו מצה"ל ומהמשרד להגנת הסביבה,  מוצגיםבחלק זה 

על. בפרק זה -בהיבטים סביבתיים בצה"ל ממבט עוסק הרביעיפרק ה"ל. מגוון נושאים סביבתיים בצהעל 

שהוזכר לעיל )אשר בוחן בעיקר עמידה של תשתיות בתנאים  נתונים מסקר מיפוי המפגעים מובאים

, ואופן קלותמפגעים סביבתיים ותנתונים בדבר  מוצגיםהמפורטים בהוראות ובדין הסביבתי(. בהמשך 

בפרק זה התייחסות לשימוש בכלי אכיפה )הן אכיפה פנימית בצה"ל והן אכיפה עוד מובאת הטיפול בהם. 

 מוצגות החמישינהלית ופלילית של המשרד להגנת הסביבה( כאמצעי לטיפול במפגעים סביבתיים. בפרק ימ

גובה למפגעים סביבתיים או בקצרה דוגמאות לעשייה סביבתית "יוזמת" בצה"ל )בניגוד לעשייה שהיא ת

סכון יחלשם דוגמאות לפעולות  מוצגותלתשתיות לקויות אשר עשויות ליצור מפגעים(. בין השאר 

השישי, השביעי והשמיני המודעות הסביבתית בקרב חיילי צה"ל. בפרקים פעולות להגברת במשאבים וכן ל

ת צה"ל לביוב, זיהום קרקעות )חיבור מחנו מסוימיםהטיפול של צה"ל בנושאים סביבתיים מפורט 

לדון במסמך זה בכל תחומי הגנת הסביבה אפשר והפסקת השימוש באסבסט(. חשוב לציין כי לא היה 

נבחרו הן בשל פוטנציאל ההשפעה בנושא. הסוגיות  בצה"ל, ולפיכך בחרנו להציג סוגיות מרכזיות

 הגנת הסביבה םהביטחון בתחו הוצאה התקציבית של צה"ל ומערכתההסביבתית שלהן, והן בשל שיעור 

 . בעטיין

 

 – עמידת התשתיות בהוראות ובדין הסביבתי: היבטים סביבתיים בצה"ל -מבט על .5

 סקר מיפוי פערים

 איכות דיני ביןפערים של המיפוי  לערוךהסביבה את גופי צה"ל הנחה מנהל הגנת  2010כאמור, בשנת 

, בכל שנה, 13.04הוראת קבע אט"ל על פי בצה"ל.  בתחומים סביבתיים שונים הקיים המצב ובין הסביבה

סקר לקבלת תמונת המצב הסביבתית,  נערך, תוכנית עבודה לשנה הקרובהבמסגרת ההיערכות להכנת 

ההיבטים הסביבתיים הנבחנים בסקר השנתי כוללים את בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים בצה"ל. 

מצב תשתיות הביוב; תקינות תחנות וחוות הדלק;  : מחנות שטרם חוברו למערכת הביוב האזורית;האל

תקינות סדנאות ונשקיות; מצבן של תשתיות ייעודיות של זרוע האוויר וזרוע הים; זיהום קרקעות; מפגעי 

 פסולת, אסבסט, רעש, קרינה, איכות אוויר, ועוד. 

תשתיות בפועל לבין פערים בין מצב ה ישעדיין , ולפי תוצאותיו 2016-2015הסקר תוקף לאחרונה בשנים 

. רוב הפערים נובעים מליקויים בתשתיות, אשר חלקן הוקמו בעת הקמת החוקים הסביבתיים המחייבים

 92בסיסי צה"ל לפני עשרות שנים. בטבלה שלהלן מוצג סיכום כללי של תוצאות הסקר.

 

                                                           
 . 2017באוקטובר  17עו"ד שי שנהר, יועץ משפטי למשטרה הירוקה, שיחת טלפון,  91
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 2016-2015 ,: ריכוז תוצאות סקר מיפוי מפגעים בצה"ל1טבלה 

מספר מוערך של מתקנים אשר אינם עומדים  המשתנה שתקינותו נבדקה
 בדרישות הסביבתיות

 מחנות 100 מחנות שאינם מחוברים לפתרון ביוב מספק

 תחנות 200 תחנות דלק

 200 מרכזי טיפולים וסדנאות לטיפול

 100 נשקיות לטיפול

 20 מפגעי פסולת לפינוי

 

כולל את כל  אינוידי צה"ל על מידע ריכוז תוצאות סקר מיפוי המפגעים אשר נמסר למרכז המחקר וה

מפגעי,  מידע עלפי צה"ל, להיבחן במסגרת הסקר. בין השאר, לא התקבל על ההיבטים אשר אמורים, כך 

 קרינה, רעש, זיהום אוויר וזיהום קרקע. 

 טיפול במפגעים סביבתיים בצה"ל .5.1

קה של המשרד להגנת ידי המשטרה הירועל פי הנתונים שנמסרו למרכז המחקר והמידע של הכנסת על 

המידע מקור . אירועים ומפגעים סביבתיים בתחום פעולתו של הצבא 38נרשמו  2016שנת הסביבה, ב

ציבור, בדיווחים של חיילים מן הבדבר מפגעים אלה בסיורים שגרתיים של המשטרה הירוקה, בדיווחים 

 מפקדים בשטח או בדיווחים רשמיים של הצבא. של או 

 מפגעים, 23מאותם  .טופלו באופן חלקי או מלא 23 ,המפגעים שדווחו באותה השנה 83, מתוך 2016סוף ב

שערך המשרד להגנת הסביבה )מכתב אזהרה למפקדים, הטלת  נהלייטופלו בעקבות הליך ממקרים ארבעה 

מקרים  13-, מתוכם בלא טופלומקרים דיווח המשרד להגנת הסביבה כי המפגעים  15 בעניין ;קנס ועוד(

המפגע. מספר אירועים  בדברמהתראות המשרד  מתעלםהמשרד להגנת הסביבה בדיווח כי צה"ל ציין 

. רוב האירועים באותה השנה היו קשורים בגלישת שפכים מבסיסים וממתקני 2015שנת בדומה דווח גם 

געי צה"ל, דליפת דלק )סולר ודלק סילוני, בעיקר בבסיסי חיל האוויר( מפגעי אסבסט, מפגעי יתושים, מפ

 פסולת ומפגעי רעש. 

, וסטטוס 2016אירעו בשנת שעליהם דיווח המשרד להגנת הסביבה שלמסמך זה מוצגים המפגעים  1נספח ב

לאירועים תגובה כמו כן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביקש מצה"ל  93סוף אותה שנה.בהטיפול בהם 

. תגובת בעניינם ה"ל לא טיפל בהם או התעלם מהתראות שקיבלאשר המשרד להגנת הסביבה דיווח שצ

יש להדגיש כי המידע המוצג בנספח מייצג את המפגעים , וכלולה גם כן בנספח. 2017צה"ל עדכנית למאי 

תמונה מלאה בהכרח של כלל המפגעים  ן בוידו, ואיעל שדווחו למשרד להגנת הסביבה או טופלו 

 ה"ל באותה השנה. הסביבתיים בתחום פעילותו של צ

)כך על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה(,  2016המקרים אשר טרם טופלו בדצמבר  רובעל פי נתוני צה"ל, 

. במקרים מסוימים ניכרים חילוקי דעות בין המשרד להגנת 2017טופלו באופן מלא או חלקי עד מאי 

הוראה  ניתנהדיווח צה"ל כי הסביבה ובין צה"ל בדבר חומרת המפגע והצורך בטיפול. בכמה מקרים 

                                                           
, דוא"ל, 2016עי הגנת הסביבה בצה"ל לשנת סיכום אירוחגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה במערכת הביטחון במשטרה הירוקה,  93

 . 2016בדצמבר  25
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 צפוי הטיפול במפגע מטכ"לית לגוף הרלוונטי בצה"ל לטפל במפגע, אולם מתשובה זו לא ברור אם

 מתי ובאיזה אופן. ולהסתיים, 

נוסף על נתוני המפגעים סביבתיים והטיפול בהם, מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביקש מצה"ל להעביר 

 2015-2010מנתונים אלה עולה כי בשנים . בירות סביבתיות בצה"להליכי האכיפה של ענתונים בדבר 

 :נערכו בתחום זה פעולות אלה

  הוגשו שני כתבי אישום בגין עבירות סביבתיות )עבודות באסבסט בניגוד לנהלים ואחריות לפריצת

ירי בניגוד לנהלים(. הנאשמים הורשעו ונענשו בקנס כספי ובמאסר בעקבות שריפה בשמורת טבע 

 תנה; מו

  שלושה אירועים של דליפה נרחבת של : חקירות מצ"ח בשל חשד לעבירות סביבתיות ששנפתחו

בעקבות דלק ודלק סילוני, דליפת שפכים מקו המים הראשי של מחנה והיווצרות מפגע יתושים 

 2,000-פה של כיאסבסט בניגוד להיתר של המשרד להגנת הסביבה; שרב; ביצוע עבודות זאת

במהלכה נפלטו גזים רעילים שם בסמוך למחסני תחמושת בבסיס ולשכונות מגורים, סוללות ליתיו

 לאוויר; 

 לו 14-מונתה ועדת חקירה אחת בנושא דליפת דלק. בעקבות ועדת החקירה נשפטו שני חיילים ל-

 :ימי ריתוק(; בשני מקרים מונה קצין בודק )דליפת דלק ועבודות אסבסט בניגוד לנהלים( 12

קצין הזמין השלכת פסולת בשמורת טבע בעקבות פינוי בסיס הועבר לטיפול בו ש , מקרה אחד

בו מפגע אסבסט במחנה פונה קרוב לשנה לאחר מתן ההיתר לביצוע ש ,פיקודי, ובמקרה נוסף

  94העברת כספים לקבלן, הומלץ על ריענון הנהלים.בסדרים -העבודה בשל אי

בה, האכיפה הפנימית בצה"ל בתחום הסביבה כאמור, לתפיסת גורמי האכיפה במשרד להגנת הסבי

. בד בבד, נתוני רות משמעת אחרותיעבלעומת הענישה בגין  מקילהאינה מספקת והענישה בתחום 

המשרד להגנת הסביבה אינו האכיפה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה במתקני צה"ל מראים כי גם 

מפגעים  38מתוך : ילית שבידיו מול צה"לנהלית והפלימרבה לממש את סמכויות החקירה והאכיפה המ

כלי השתמש בהמשרד ודווחו למשרד להגנת הסביבה,  2016ידי צה"ל בשנת על סביבתיים אשר נגרמו 

 ( בארבעה מקרים בלבד. וכדומהנהלית )הזמנה לשימוע, הטלת קנס כספי יאכיפה מ

ם בתחום הגנת הסביבה בה שני גורמי האכיפה המרכזיישמידה באשר למהדברים שלעיל עולה שאלה 

 – חיצוניהאכיפה הפנימי, והמשרד להגנת הסביבה, גורם האכיפה הצה"ל עצמו, גורם  – בצה"ל

. משרד הביטחון, כאמור, אינו משמש גורם אכיפה בתחום הגנת שבסמכותםבכלי האכיפה  משתמשים

יות סביבתית גורם מפקח )במגבלות שתוארו לעיל( וגורם מבצע של מדינהוא הסביבה בצה"ל אלא 

 במערכת הביטחון.

 החסמיםמהם – אם לא, ובהקשר זה יש מקום לשאול אם האכיפה הסביבתית בצה"ל ועל צה"ל מספקת

 בפרט:ו ביצועה?ל

 ( וצה"ל של האם יש מחסור בכלי אכיפה?)של המשרד להגנת הסביבה 
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 ?האם יש מחסור בכוח אדם ייחודי לנושא 

  בסדר העדיפויות של מערכת האכיפה הצבאית?התחום הסביבתי מדורג במקום נמוך האם 

  האם האכיפה המועטה של המשרד להגנת הסביבה נובעת מקשיי האכיפה של המשרד להגנת

או  האם השימוש החלקי בכלי אכיפה )חקירה פלילית ,הסביבה מול מערכת הביטחון? לחלופין

לה כאמצעי טיפול נהלית, העמדה לדין והטלת סנקציות( נובע מחוסר היעילות של כלים אימ

 במפגעים סביבתיים בצה"ל?

 

 ות הגנת הסביבה בצה"ל ותקצובןתוכני .5.1.1

מיליון  20-השקיע צה"ל כ 8200-9200על פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנים 

על כך, גופי צה"ל השונים הקצו בשנים נוסף שקלים ממקור מטכ"לי ייעודי בטיפול בנושאי הגנת הסביבה. 

 95.זה מיליון שקלים נוספים לתחום 30-כ אלו

ת התמקדה תוכנישנתית )תר"ש( המכונה "צה"ל שומר סביבה". ה-ת רבתוכניגובשה בצה"ל  2010בשנת 

, וראו להלן(, ולצד זאת עסקה בכמה 1770מס' בחיבור מחנות צה"ל לביוב )בהתאם להחלטת הממשלה 

קות אטימות של מכלי דלק והכשרה מקצועית הסרת אסבסט ממתקני צה"ל, בדי ובהםתחומים נוספים, 

תקציב ב, של הכנסת של בעלי תפקידים בתחום הסביבה. על פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע

מס' במסגרת החלטת הממשלה  96מיליון שקלים שהוקצו 400נכללו ת "צה"ל שומר סביבה" תוכנילמימוש 

אשר העמידו גופי  בשנהמיליון שקלים  50-(, וכ0120-5201נושא חיבור מחנות צה"ל לביוב )לשנים ל 1770

  97צה"ל השונים לקידום התחומים הסביבתיים האחרים שהוזכרו לעיל.

 

תר"ש גדעון כלולים ב(. 2020-2016תר"ש גדעון ) ,ת חמש שנתית חדשהתוכניהחל צה"ל לממש  2016בשנת 

 :האלההיעדים הסביבתיים 

ות עבודה והנחיות תכנון שמטרתן הגנה על כניתוחיזוק הרגולציה המטכ"לית בדבר מימוש  .1

 ;הסביבה, ווידוא הקצאת משאבים הולמת למטרות אלו

 ;חיזוק האכיפה הפנימית בצה"ל של מימוש הוראות הדין הסביבתי .2

 ;וידוא מתן מענה מהיר ויעיל של גופי צה"ל השונים לאירועים סביבתיים .3

 ;המשך חיבור מחנות צה"ל לביוב .4

, והמשך הסרת אסבסט 2011-ניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"אמימוש יעדי החוק למ .5

 ;פריך ממכלולים

                                                           
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  95

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועברהגנת הסביבה במערכת הביטחון,  בנושא הכנסת
 . זה מסמך לש שישיבלבד. ראו פרק  תתקציב זה מומש חלקי 96

על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  97
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועברהגנת הסביבה במערכת הביטחון,  בנושא הכנסת
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בדגש על התייעלות אנרגטית. התהליך כולל הטמעת טכנולוגיות  ,התייעלות בצריכת משאבים .6

סקרי אנרגיה והטמעת ההמלצות הנובעות מסקרים אלה ומימוש  עריכתלחיסכון באנרגיה; 

 ;חדשה עקרונות חסכון באנרגיה בבנייה

המשך ההכשרה של בעלי תפקידים בתחומי הגנת  :הגברת ההסברה בתחומי הגנת הסביבה .7

 98ם רלוונטיים בקורסים ובהכשרות ועוד.תוכניהסביבה, שילוב 

 

מיליון שקלים  20-שנים )כ מהלך חמשמיליון שקלים ב 100-התר"ש מתוכננת השקעה של כבמסגרת 

ות העבודה של דגש בתוכני יושםפי צה"ל, בשנים הבאות ל המשך חיבור מחנות צה"ל לביוב. עלבשנה( 

טיפול במפגעים סביבתיים, ובכלל זה מפגעים בתחום הדלק. בהנחיות לתכנון תוכניות הגופי צה"ל על 

צה"ל לא מסר  99לנושא זה. מתקציבםמיליון שקלים  24-הונחו הגופים להקצות כ 2018עבודה לשנת 

במסגרת תקציב לא  – ים סביבתיים שונים במהלך תר"ש גדעוןתשובה מפורטת בעניין השקעה בתחומ

 100.הגופים יבמסגרת תקציב ולאמטכ"לי 

 

 עשייה סביבתית בצה"ל .6

קד בעיקר בהתמודדות של צה"ל עם מפגעי סביבה. עם זאת, בצה"ל נעשות גם פעולות ומסמך זה ממ

מי הגנת הסביבה. בפרק זה פעולות יזומות של צה"ל בתחו – כלומר, "עשייה סביבתית" ןלכנות שאפשר

צה"ל מימש בתחום שבקצרה צעדים  מוצגיםכמה דוגמאות לעשייה מסוג זה: בחלק הראשון  מובאות

המודעות הסביבתית והחינוך  הגברתדון נושא נהבנייה הירוקה וההתייעלות האנרגטית, ובחלק השני 

 הסביבתי בצה"ל. 

 101בנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית .6.1

בתחום ההתייעלות  יעדיםבמימוש ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, צה"ל רואה פי תשובת צה"על 

 המונעתלמדיניות  המטפלת במפגעיםביותר במעבר מיישום מדיניות סביבתית  מרכזיהאנרגטית צעד 

 30. לפיכך, בשנים האחרונות מיפה צה"ל את צריכת האנרגיה בכלל המחנות, והגדיר את המפגעים אל

 הגבוהה ביותר. בהם היא החשמל והאנרגיה צריכת שהמחנות 

יום נערכת עבודת מטה לבחינת דרכים להתייעלות אנרגטית במחנות אלה, בין השאר באמצעות עריכת כ

שנתיות להתייעלות אנרגטית. מימוש -ות עבודה רבתוכניבסיס להן סקרי אנרגיה. המלצות הסקרים 

                                                           
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל, צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלו 98

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון

, הסביבה בצה"ל לטיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת תגובהצבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  99
 .2017בנובמבר  20ידי עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון, על  דוא"להועברה ב

על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  100
צבא ; 2016בדצמבר  18עוזרת לשר הביטחון, עו"ד רות בר,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון

מרכז המחקר  פנייתעל  תשובהההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, 
עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןל והמידע של הכנסת

 .2017ביוני  25

על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  101
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון
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ידי היועץ על הניתנות לגופי צה"ל  ות התייעלותהלוואות ממומן ממקורות ייעודיים, באמצעות תוכניה

 הכלכלי לרמטכ"ל. 

וחלק מהמלצותיהם )התקנת משאבות חום,  102מחנות צה"ל, 11-סקרי אנרגיה ב נערכו 2017ספטמבר עד 

 ישנים ועוד( נמצאות בשלבי ביצוע.  103התקנת פנלים סולריים על גגות, החלפת נורות, החלפת צ'ילרים

 ובהםאחרונות קודמו פרויקטים שמטרתם חיסכון במשאבים )אנרגיה, מים ועוד(, נוסף על כך, בשנים ה

ת תוכניהתחלת מימוש והטמעת השימוש בפנלים סולריים בבסיסים המוגדרים צרכני אנרגיה קטנים 

מיליון שקלים )הכוללת בין השאר התקנת  100-של כבעלות ידי זרוע האוויר על להתייעלות אנרגטית 

 ים, שדרוג מערכות מיזוג אוויר, התקנת מערכות בקרה ועוד(. סולריהקמת מתקנים  תאורה חסכונית,

מנגנונים לקידום תחום ההתייעלות האנרגטית והאנרגיות  כמהמוסדו  2017פי תשובת צה"ל, בשנת על 

, הוקמה ועדת היגוי עליונה בנושא התייעלות אנרגטית בראשות סגן הרמטכ"ל לדוגמההמתחדשות. 

ד הביטחון, וכן הוקם צוות היגוי מטכ"לי להתייעלות אנרגטית בראשות ראש מחלקת ומנכ"ל משר

, המותאמת ליעדי מדיניות מטכ"לית להתייעלות אנרגטיתתשתיות ופריסה באג"ת. בימים אלה מגובשת 

 2030מצריכת החשמל באמצעות התייעלות אנרגטית בשנת  17%יעד לצמצום הבין השאר והמדינה בנושא )

בצריכת החשמל  20%-לתרחיש "עסקים כרגיל"(. מימוש המדיניות מתוכנן להביא לחיסכון של כ בהשוואה

ים לייצור חשמל, סולרישנתית להתקנת מתקנים -ת רבתוכניגובשה בד בבד, . 2030של צה"ל בשנת 

התקנה במחנה נוסף(. כמו כן, בימים אלו נבחנים נשלמת ומימושה החל השנה )עד כה חובר מחנה רמון, ו

סיסים קיימים. בבסיסים חדשים והן בבפתרונות טכנולוגיים לשימוש מושכל במשאבים בבסיסי צה"ל, הן 

, החלה עבודה לבחינת פוטנציאל ההטמעה של שיטת "בסיסים חכמים" בבסיסים מתוכננים, תוך לדוגמה

כן, בבסיסים  יתר עלשיפור יעילות צריכת משאבים כגון אנרגיה ומים, בין השאר באמצעים דיגיטליים. 

חדשים מיושמים עקרונות בנייה ירוקה. נוסף על כך, במסגרת שיתוף פעולה בין משרד הביטחון לרשות 

 2018.104טכנולוגיות מתחום הקלינטק ליישום בצה"ל בשנת  ארבעהחדשנות, נבחרו 

 קיימא, והוטמעו בה דרישות-בשנים האחרונות מוסדו תהליכי הרגולציה המטכ"לית בנושא בנייה בת

קיימא בצה"ל, המחייבת כל -בנייה בת – 13.05הוראת קבע אט"ל סביבתיות שונות. בין השאר, פורסמה 

  105החיל על עצמו.שצה"ל קיימא -בנייה צבאית חדשה לעמוד בתקן בנייה בת

 חינוך סביבתי בצה"ל .6.2

תכנון  ככלל, צה"ל עוסק בתחום החינוך הסביבתי משתי זוויות: האחת, הכשרה מקצועית )באחריות ענף

 חינוך ערכי )באחריות חיל החינוך והנוער(.  והאחרת, ,תשתיות והגנת הסביבה באג"ת(

 

 חינוך סביבתי במסגרת ההכשרה המקצועית

מלבד ההכשרות המקצועיות של בעלי תפקידים בתחום הגנת הסביבה ביחידות )ממוני הגנת הסביבה 

בה בהכשרות הקצונה בצה"ל וכן בהכשרות ונאמני הגנת הסביבה(, שולבו תכנים הקשורים בהגנת הסבי

הלימוד בתחום החינוך הסביבתי לכל מדרג )טירונות, פיקוד זוטר וקורס קצינים(  נושאיחיילי החובה. 

                                                           
 .2017בספטמבר  18מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון,  רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות, אגף התכנון בצה"ל, 102
 .מים קירור על המבוססות אוויר מיזוג מערכות 103

, לטיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה בצה"ל תגובהצבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  104
 .2017נובמבר ב 20ידי עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון, על  דוא"להועברה ב

על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  105
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון
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טירונות כוללים הכרה ב, נושאי הלימוד לדוגמהתורת ההדרכה.  – מעוגנים בהוראות אגף המבצעים

הכשרת בשל כללים להגנת הסביבה בפעילות צה"ל. יסוד בו והבסיסית של נושא הגנת הסביבה ומושגי 

עם בעלי תפקידים בתחום הגנת הסביבה ביחידה נכללות גם היכרות הפיקוד הזוטר בנושאי הגנת הסביבה 

סכון במשאבים ועוד. ההכשרות יוהיכרות עם תחומים שונים בהגנת הסביבה: שמן ודלק, פסולת, ח

בקורסי  106של ענף תכנון תשתיות והגנת הסביבה באג"ת.הסביבתיות שצוינו לעיל הן בתחום אחריותו 

הקצינים, נוסף על הכשרה מקצועית בנושאי הגנת הסביבה, מתקיים שיתוף פעולה בין חיל החינוך לבין 

עוברים השתלמות בנושא הגנת הסביבה כחלק מהכשרתם )"קצין הצוערים במסגרתו ורשות הטבע והגנים, 

 107שומר טבע"(.

 רת החינוך הערכי בצה"לחינוך סביבתי במסג

חינוך הנוסף על ההכשרות המקצועיות בתחום הגנת הסביבה בצה"ל, חיל החינוך והנוער אחראי לנושא 

יום, יש בחיל החינוך והנוער קצינה בתקן סרן העוסקת כלשמירת הטבע והסביבה בקרב חיילי צה"ל. 

ככלל, היבטי החינוך הסביבתי גם בתחומי שמירת הטבע והסביבה.  –בתחום ידיעת הארץ, ובתוך כך 

 ידיעת הארץ המועברים ביחידות צה"ל בטיולים, סיורים, סדרות חינוך ועוד. נוסף תוכנימשולבים בתוך 

מערך הסברה בנושא  ,בין השאר ,מועבר שבאמצעותה, חיל החינוך והנוער מפעיל ניידת הסברה על כך

  108חינוך סביבתי.

והנוער בנושא החינוך הסביבתי צומצם בשנים האחרונות, בין  העיסוק של חיל החינוךחשוב לציין כי 

  109סביבתי.     בחינוך ייעודי לעיסוק השאר בשל קיצוצי תקינה שהוקצתה לנושא, ובפרט תקן סרן 

נוסף על עיסוק ישיר של סגל החינוך ביחידות בנושא הגנת הסביבה, כפי שתואר לעיל, גופים סביבתיים 

ועוד( זיהו את החשיבות  111המועצה לישראל יפה 110, החברה להגנת הטבע,שונים )רשות הטבע והגנים

פועלים בשיתוף פעולה עם צה"ל להטמעת מערכי הם הקניית ידע וערכים סביבתיים במסגרת הצבאית, ובש

פרויקטים סביבתיים. המערכים מתמקדים הן בהשפעות הסביבתיות הישירות של הצבא  ולקיוםהדרכה 

 סכון במשאבים ועוד(.ייומיות )משבר המים, פסולת, שטחים פתוחים, חמסביבתיות יווחייליו והן בסוגיות 

 בפועלחיילי צה"ל בנושאי הסביבה שמועברים ליש לציין כי מהאמור לעיל לא ברור מה היקף התכנים 

סגל החינוך ביחידות שמעביר ם תוכניהן במסגרת ההכשרה המקצועית והן במסגרת ה ,בשירותם הצבאי

חלק מנושא ידיעת הארץ ושמירת הטבע(. כמו כן, נשאלת  הואור, תחום הגנת הסביבה כאמ ,)שם

                                                           
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל, צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה וה 106

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון

מרכז המחקר  פנייתעל  תשובהצבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  107
עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןל והמידע של הכנסת

 .2017ביוני  25

 שם. 108
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  109

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, נושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןהכנסת ב
גנת הטבע בין צה"ל לחברה להשיתוף פעולה  הוא מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם" – פרויקט "צבא ההגנה לטבע 110

יחידות שונות בצה"ל מפעילות מיזמים סביבתיים  . במסגרת הפרויקט,2014מתקיים מאז שנת הורשות הטבע והגנים צה"ל 
באזור פעילותם. המיזמים כוללים שיקום בתי גידול, הגנה על מינים של צמחים ובעלי חיים בסכנת הכחדה בשטחי בסיסים 

: מתוך ומימונם. פרויקטים נוספים 14הוכרז על בחירת  2017מיזמים. במאי  25-נבחרו והופעלו כ 4201-6201ועוד. בשנים 
 .2017במאי  7כניסה: תאריך  צבא הגנה לטבע,החברה להגנת הטבע, 

ה "צהל למען הסביבה". הדרכות למפקדים ולחיילים, הקרוי כניתותלסגלי החינוך ביחידות המועצה לישראל יפה מציעה  111
כנית עוסקים הן בנושאים סביבתיים גלובליים, והן במטרדים סביבתיים הקשורים ומסגרת התהמערכים המועברים ב

הנזקים הנגרמים לקרקעות ולמאגרי מי התהום על ידי מערכות הניקוז של בסיסי  ,לפעילות צה"ל ובסיסיו. לדוגמה ותישיר
מתוך: המועצה לישראל שגרתיים ועוד.  צה"ל, פגיעה בשטחים הפתוחים ובבעלי החיים, הצומח והנחלים על ידי אימונים

 .2017בספטמבר  12כניסה: תאריך , חוויה ייחודית עם ערך מוסף –הדרכות לצה"ל יפה, 

https://www.teva.org.il/?CategoryID=881&ArticleID=20357
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=775
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השאלה אם הקיצוץ בתקן שעסק באופן ייעודי בחינוך סביבתי השפיע על הטמעת הנושא בקרב חיילי 

 ובאיזה אופן. צה"ל

יוב, הטיפול סוגיות מרכזיות בתחום הגנת הסביבה בצה"ל: חיבור מחנות צה"ל לב נדונותבפרקים הבאים 

 בקרקעות מזוהמות בצה"ל והסרת מפגעי האסבסט.

 

 חיבור מחנות צה"ל לביוב .7

סוגיית חיבור מחנות צה"ל למערכת הביוב נדונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כמה פעמים 

. פרק זה מבוסס בין השאר על מסמכים שהגיש מרכז המחקר והמידע של הכנסת לוועדה 20-בכנסת ה

 112דיונים אלה.לקראת 

 ת לחיבור מחנות צה"ל לפתרונות ביובתוכניביצוע  – 1770מס' החלטת הממשלה  .7.1

של שפכים וקולחים המטופלים באופן לקוי היא מפגע סביבתי, תברואתי ונופי. השפכים לסביבה הזרמה 

ום הקרקע ומזהמים את המעיינות ואת מי התהום. זיהום זה עלול לגר-המוזרמים לנחלים מחלחלים לתת

לפגיעה במערכות אקולוגיות, ליצור מפגעים תברואתיים )חשיפה לריחות, התרבות מזיקים ויתושים( 

 113לשימוש. יםהתהום הראוי ולהביא להפחתת כמות מי

הטיפול של משרד הביטחון בנושא השמירה על פורסם דוח מבקר המדינה בעניין  2004כאמור, בשנת 

"חלק ניכר ממערך הטיפול פי הדוח, על ל בשפכי מחנות צה"ל. , אשר עסק גם בטיפואיכות הסביבה בצה"ל

בצה"ל מושתת על בורות ספיגה, ופעילותו של צה"ל להתנתקות מבורות אלה  והסילוק של השפכים

, 1992והתחברות למערכות ביוב או לבורות רקב אטומים מאז כניסתן לתוקף של התקנות בנושא זה בשנת 

 114.הייתה מצומצמת"

ת לחיבור מחנות צה"ל לפתרונות תוכני יישוםובאה בפני הממשלה הצעת מחליטים שעניינה ה 2010בשנת 

בשפכים בחלק מהמחנות גורם לזיהום חמור ולפגיעה  טיפול-איפי דברי ההסבר להחלטה, על ביוב. 

אינם  הםפתרונות קצה מקומיים לטיפול בשפכים, אולם  ישבסביבה. עוד הוזכר כי בחלק מהמחנות 

  115פתרון הולם לסילוק השפכים. משמשיםתקני האיכות הנדרשים ואינם עומדים ב

ת לחיבור מחנות צה"ל תוכניביצוע  – 1770מס' החלטת הממשלה  2010ביוני התקבלה בעקבות זאת 

להיות ת הייתה אמורה תוכניהדרגתי של חיבור זה. ה ליישוםת תוכניבה קבעה נ, אשר לפתרונות ביוב

משרדי -פי סדרי העדיפויות שקבע צוות ביןעל (, 2015צי )עד סוף שנת במשך חמש שנים וח מיושמת

 ליישוםהחלטת הממשלה הוקצו  על פינהל לתשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות. יבראשות המ

מיליון שקלים( והמשרד להגנת  250מיליון שקלים, במימון משותף של משרד הביטחון ) 400ת תוכניה

                                                           
-; שירי ספקטור2017ביוני  13ע של הכנסת, , מרכז המחקר והמידחיבור מחנות צה"ל למערכת הביובבן ארי, -שירי ספקטור 112

במרס  2, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מסמך עדכון – חיבור מחנות צה"ל באזור יהודה ושומרון לתשתיות ביובבן ארי, 
2017 . 

בנחלי הזרמת שפכים וקולחים סבר, היחידה הסביבתית, רשות הטבע והגנים, " דינה פיימן, אבי ציפורי ויובלאריאל כהן,  113
 .132–126(, עמ' 2011) 2, 2, אקולוגיה וסביבה", 2009–2008יהודה ושומרון: הערכת מצב על בסיס הניטור בשנים 

. 2004, ל ושל משרד הביטחון בנושא השמירה על איכות הסביבה בצה"ל“יפול של צההט –א 55דוח שנתי המדינה, דוח מבקר  114
 .1992-, התשנ"בורות ספיגה ובורות רקב(תקנות המים )מניעת זיהום מים( )בהתקנות הן 

 . 2010ביוני  3, נית לחיבור מחנות צה"ל לביובוכהצעת מחליטים: ביצוע תמזכירות הממשלה,  115

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=437&id=2&frompage=83&contentid=8122&parentcid=8112&bctype=1&startpage=8&direction=1&sw=1600&hw=1130&cn=%E4%E8%E9%F4%E5%EC%20%F9%EC%20%F6%E4%93%EC%20%E5%F9%EC%20%EE%F9%F8%E3%20%E4%E1%E9%E8%E7%E5%EF%20%E1%F0%E5%F9%E0%20%E4%F9%EE%E9%F8%E4%20%F2%EC%20%E0%E9%EB%E5%FA%20%E4%F1%E1%E9%E1%E4%20%E1%F6%E4%93%EC
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM09.pdf
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פי ההחלטה, על (. 2015-2010ם שיוקצו כהלוואה למשרד הביטחון בשנים מיליון שקלי 150הסביבה )

 116 (.2016-2018משרד הביטחון אמור היה להחזיר את סכום ההלוואה בשנים 

מחנות )בין השאר בשל  23ת והוסרו ממנה תוכנימחנות. בהמשך עודכנה ה 143בהחלטת הממשלה נכללו 

מחנות שלא נכללו  57ת תוכני, נוספו ללעומת זאת(. כפילויות שאותרו בה, מחנות לא מאוישים ועוד

  117מחנות. 177 נכללו בהת תוכניבהחלטה המקורית, כך שבסופו של דבר ה

המחנות מכלל מחנות  27, בקשת המידע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לעפי תשובת צה"ל על 

ת חוברו או היו בתהליכי חיבור מחנו 54-, ו2010שבהחלטת הממשלה חוברו לפתרונות ביוב עוד לפני שנת 

מחנות שטרם חוברו  100-ת המעודכנת, נותרו כתוכנימחנות שב 177-, מ2017יוני ב 0201-5201.118בשנים 

  119לפתרונות ביוב.

חיבור לפתרונות ביוב במסגרת  הם בתהליכי אשר חוברו אומפורטים כלל המחנות  2בנספח בטבלה ש

. רוב המחנות המפורטים בטבלה חוברו במסגרת החלטת 2015-2010ודה של צה"ל לשנים ת העבתוכני

מחנות חוברו אף שלא היו חלק מהחלטת הממשלה. רשימת הבסיסים שבטבלה  14-, וכ1770 מס' הממשלה

 2016.121על מידע שהעביר צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת בדצמבר  120מבוססת ברובה המוחלט

ת העבודה לשנים האמורות הסתיים תוכניב שנכללות צה"ל לא צוין אם חיבור הבסיסים עם זאת, בתשוב

  122התקבל מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הביטחון. בפועלמצב חיבור הבסיסים  עלאם לאו. המידע 

חוברו לביוב בעלות של מיליוני  2015-2010בשנים פי הנתונים המוצגים בטבלה שבנספח, על יש לציין כי 

פי על אשר  ,, בסיס עמק הארזיםלדוגמה)( אינם פעילים עוד 2017יום )כאשר אחדים בסיסים  יםשקל

על אשר  ,; בסיס כרמיתמופי תאגיד המים הגיחון עבר ממקועל מיליון שקלים ו 3.5צה"ל הוקצו לחיבורו 

בסיס גדנ"ע נטוש כיום;  הואמיליון שקלים ועל פי המשרד להגנת הסביבה  2.2פי צה"ל הוקצו לחיבורו 

 אינו פעיל עוד(. הוא מיליון שקלים ועל פי המשרד להגנת הסביבה  4.9על פי צה"ל הוקצו לחיבורו ש ,ג'וערה

ות העבודה לחיבור מחנות צה"ל לביוב תוכני ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ככללל לתשובת צה"על פי 

במקרים מסוימים התקבלו החלטות  אולם הקרקעות, שיווקלמתואמות עם המהלכים לסגירה של מחנות ו

מראש. בתשובת צה"ל הודגש כי במקרים ספורים נסגרו מחנות  ןלצפות שלא היה אפשרסגירת מחנות  על

                                                           
  .2010ביוני  10, לחיבור מחנות צה"ל לביובביצוע תכנית  –1770החלטת ממשלה , משרד ראש הממשלה 116

על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  117
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון

על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל, צבא הה 118
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון

 .2017ביוני  11משרד הביטחון, דוא"ל, ; איתן ארם, ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות באגף אמו"ן בשם 119
ולא בתשובת צה"ל  2017נמסר רק בתשובת משרד הביטחון ביוני  עליהםמלבד הבסיסים מצדות יהודה ופלוגות, שמידע  120

 .2016מדצמבר 
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  121

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון
; חגי בלכנר, מנהל תחום אכיפה 2017בפברואר  19אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל,  122

ין כי המידע שהעביר המשרד להגנת הסביבה מבוסס על . יצו2017באפריל  3במערכת הביטחון, המשטרה הירוקה, דוא"ל, 
רים בשטח של נציג המשטרה הירוקה; איתן ארם, ראש מידע ממחוזות המשרד, תאגידי המים והביוב המקומיים וסיו

 .2017ביוני  11חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות באגף אמו"ן במשרד הביטחון, דוא"ל, 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1770.aspx
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חיבורם לביוב. במקרים  מהלךשחיבורם לביוב הסתיים, ובמקרים נוספים הוחלט על סגירת המחנות ב

  123ות אחרים.לחיבור מחנוהם משמשים ו התקציבים שטרם נוצלו ט, הוסהאל

 1770מס' חסמים לחיבור מחנות צה"ל לביוב ויישום החלטת הממשלה  .7.2

  :הקשורים במימון, תכנון ותשתיות ,נובע משורה של חסמים 1770מס' העיכוב ביישום החלטת הממשלה 

הקצאה בפועל -יישום החלטת הממשלה הוא איתהליך החסם העיקרי בפי משרד הביטחון וצה"ל, על 

מרכז המחקר לפי תשובת צה"ל על  124עליו הוחלט בהחלטת הממשלה, כאמור לעיל.שב של מלוא התקצי

 150מיליון שקלים מתוך  20.5-כוהמידע של הכנסת, הקצאת התקציב החלקית מהמשרד להגנת הסביבה )

וצב בהחלטת ה( פגעה קשות ביכולתו של צה"ל לעמוד ביעד שעליהם החליטה הממשלהש שקלים, מיליון

 125הממשלה.

ההקצאה החלקית של  126 רי מר אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה,לדב

 יישוםהמשרד נבעה מחילוקי דעות מהותיים בין המשרד להגנת הסביבה למשרד הביטחון בנוגע לאופן 

פי עמדת המשרד להגנת הסביבה, המחלוקת בין הצדדים נבעה מכמה על ת ולמנגנון המימון. תוכניה

 : גורמים

משרד הביטחון דרש מהמשרד להגנת הסביבה להעביר את התקציב האמור במזומן, טרם ביצוע   .א

הפעולות הנדרשות וסירב להסתמך על התחייבויות חשב עתידיות שהמשרד להגנת הסביבה היה מוכן 

 להעביר;

המשרד להגנת הסביבה העביר למשרד הביטחון סכומים בהתאם להתקדמותו בביצוע החלטת  .ב

ובכפוף לביצוע בפועל של הפעולות. ההתקדמות של משרד הביטחון ביישום החלטת הממשלה 

 הממשלה הייתה איטית ולא תאמה את לוח הזמנים בהחלטה; 

ות חיבור מחנות צה"ל לביוב במינהל לתשתיות ביוב ברשות תוכנימשרד הביטחון סירב לאשר את  .ג

  ביוב אחרות. המים, אף שזוהי הדרך שבה  מאושרות תוכניות

עמידת משרד -על פי עמדת המשרד להגנת הסביבה, יישום החלטת הממשלה לקה בחסר הן בשל אי

הביטחון בהוראות החלטת הממשלה )לוחות זמנים ותקצוב(, והן מכיוון שמנגנון הפיקוח של המשרד על 

 127.יעילההחלטה באמצעות מתן הלוואות למשרד הביטחון לא היה  יישום

לגבש מנגנון אפשר וקי הדעות הפרוצדורליים בין המשרדים, לא היה נשאלת השאלה אם על אף חיל

 .יישום החלטת הממשלהלשם מוסכם בין משרד הביטחון למשרד להגנת הסביבה 

2015-עולה, כי בשנים  2בנספח בהקשר זה יש לציין כי מנתוני חיבור הבסיסים לביוב, המוצגים בטבלה ש

מיליון  400מתוך  – מיליון שקלים. כלומר 203 לובחיבור בסיסי צה"ל לביוב בסך הכ פועלהושקעו ב 2010

מיליון  203-מיליון שקלים ומומשו כ 250-עליהם הוחלט בהחלטת הממשלה, הוקצו כשהשקלים 

                                                           
, הסביבה בצה"ללטיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת  תגובהכ"ל, צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמט 123

 .2017בנובמבר  20ידי עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון, על  דוא"להועברה ב

 .2010ביוני  10, ביצוע תכנית לחיבור מחנות צה"ל לביוב – 1770שלה החלטת ממהממשלה, משרד ראש  124
 שם 125

 . 2017בפברואר  19ל בכיר משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, אלון זס"ק, סמנכ" 126
המשרד להגנת הסביבה  תגובת – חיבור מחנות צה"ל לביובאלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה,  127

. הועבר בדוא"ל על ידי אתי נתן זלצמן, 2017ביולי  3, 2017ביוני  14-ברים שעלו בדיון בוועדה הפנים והגנת הסביבה בלד
 . 2017ביולי  3במשרד להגנת הסביבה,  ראש תחום שפכים עירוניים, אגף מים ונחלים

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1770.aspx
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לא רק שהמשרד להגנת הסביבה שמכאן עולה  128שקלים, כמחצית מהסכום שנקבע בהחלטת הממשלה.

חיבור מחנות למשרד הביטחון על ידי ציב שנקבע, אלא גם לא כל התקציב שהוקצה הקצה רק חלק מהתק

ולמה שימשו  צה"ל לביוב מומש בפועל. נשאלת השאלה מה היו הסיבות למימוש הלא מלא של התקציב?

 .תקציב שלא נוצלביתרות ה

גם הן את ביצוע  בין משרד הביטחון וצה"ל לבין רשויות מקומיות ותאגידי מים עיכבו מחלוקות כספיות

דרישה של ההחלטת הממשלה. לפי משרד הביטחון, חלק מהעיכוב במימוש פתרונות אפשריים נובע מ

מקומי או ישלם  מכון טיהור שפכיםרשויות מקומיות או תאגידי מים שצה"ל ישתתף במימון בניית 

ושא הביאו בין ההסכמות בנ-אי .אינו הולם את כמות השפכים שמקורה במתקני הצבאהיטלים בהיקף ש

 השאר לעיכובים בהליכי התכנון. 

מחסור בתשתיות אזוריות לטיפול פי משרד הביטחון, הוא על החלטת הממשלה, כך  ליישוםחסם נוסף 

עיתים להתחבר אליהן, ול שאפשרבמקרים רבים אין באזור הבסיסים מערכות ביוב אזוריות  .בשפכים

במקרים אלה יש להקים אינן יכולות לקלוט עוד שפכים.  הפעילות בסביבת הבסיסים,המערכות האזוריות 

שתלוי בגורמים נוספים מלבד צה"ל:  צעד, קייםההמערך או לשדרג את  מערך אזורי לטיפול בשפכים

פי נתוני המשרד להגנת על  129רשויות מקומיות ואזוריות, רשויות התכנון האזרחיות, תאגידי המים ועוד.

מחנות  13-מחנות בתחומי הקו הירוק ו 33קחי המשרד בשטח, יש כיום הסביבה, המבוססים על דיווחי פ

יש לציין כי חלק מהמחנות מרוחקים  130סיבה זו.ממחוברים לתשתית ביוב  שאינםביהודה ושומרון 

ואין בקרבתם פתרונות ביוב אזרחיים שאפשר להתחבר  131מיישובים או ממוקמים בשטחים גליליים,

 132פתרונות עצמאיים.של יבור מחנות אלה לביוב מחייב תכנון ומימוש פי משרד הביטחון, חעל אליהם. 

נהל לפיתוח יפי תשובת המשרד להגנת הסביבה למרכז המחקר והמידע של הכנסת, המשרד והמעל 

החלטת הממשלה  לקדם את יישוםתשתיות ביוב ברשות המים )מילת"ב( ניסו לסייע למשרד הביטחון 

: ליווי הליך מיפוי הבסיסים )במסגרת הכנת הצעת אלהבאמצעים החסמים שתוארו לעיל, להסיר את ו

ות לחיבור מחנות לביוב תוכני(; סיוע בהכנת ה1770על בסיסה התקבלה החלטת הממשלה שהמחליטים 

סיוע בתהליכים מול רשויות מקומיות. לדברי   ;ות ההנדסיות של חיבור המחנותתוכניבאמצעות שיפוט ה

פכים עירוניים במשרד להגנת הסביבה, המשרד היה מעוניין להקים ועדת אתי נתן זלצמן, ראש תחום ש

להוציא הערכות  ממצאיה פיועל החלטת הממשלה, הנקובים בשיפוט ייחודית וייעודית לפרויקטים 

רשות המים. לדבריה, משרד הביטחון סירב  שלות בהתאם לאמות המידה המקצועיות תוכניכספיות ל

. היא הואאצל גורמי המקצוע האמונים על כך והחליט להסתמך על כוחותיו ות לשיפוט תוכנילהביא את ה

וסיפה כי "מילת"ב למעשה ניתק מגע לאור העובדה שמשרד הביטחון התנהל שלא בהתאם להחלטת ה

                                                           
על פניית מרכז המחקר והמידע של  אט"ל תתשובצבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  128

איתן ; 2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי ההועבר, הכנסת בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון
 .2017ביוני  11ארם, ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות באגף אמו"ן במשרד הביטחון, דוא"ל, 

 .2017ביוני  11תשתיות באגף אמו"ן במשרד הביטחון, דוא"ל, איתן ארם, ראש חטיבת הגנת הסביבה ו 129

בה יהמשרד להגנת הסב תגובת – חיבור מחנות צה"ל לביובאלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה,  130
ראש תחום שפכים , הועבר בדוא"ל על ידי אתי נתן זלצמן, 2017ביוני  14-לדברים שעלו בדיון בוועדה הפנים והגנת הסביבה ב

 . 2017ביולי  3במשרד להגנת הסביבה,  עירוניים, אגף מים ונחלים
 בשטחה של רשות מוניציפלית.נמצא שטח שאינו  131

מצגת  – כנית חיבור מחנות צה"ל לביובותאיתן ארם, ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות באגף אמו"ן במשרד הביטחון,  132
 . 2017ביוני  14יבה בנושא חיבור מחנות צה"ל לביוב, שהוצגה בדיון ועדת הפנים והגנת הסב



 

 

   

 78 מתוך 45 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

הממשלה ובהתאם לסדרי העדיפויות הפנימיים שלו ללא קשר ללוחות הזמנים או למתווה החלטת 

  133הממשלה".

 134(2020-2016לביוב במסגרת תר"ש גדעון )חיבור בסיסי צה"ל  .7.3

שנתית של צה"ל -ת הרבתוכניבמסגרת הבסיסי צה"ל שאינם מחוברים לביוב.  100-יום נותרו כככאמור, 

מיליון שקלים.  100-בתקציב כולל של כ ,בסיסים 25)תר"ש גדעון( מתוכנן חיבורם של  2020-2016לשנים 

וברו כלל המחנות המיועדים לחיבור במסגרת תר"ש גדעון, אם יח ,פי תשובת משרד הביטחוןעל כלומר, 

 מחנות לא מחוברים. 75-יוותרו כי 2020בשנת 

מפורטים הבסיסים האמורים להתחבר לתשתיות ביוב במסגרת תר"ש גדעון. בכמה  3נספח בטבלה שב

ת תוכני)בסיסים שחוברו במסגרת  ללעי 1הובא מידע בטבלה  שעליהםמקרים ישנה חפיפה בין בסיסים 

( לבין בסיסים שאמורים להתחבר במסגרת תר"ש גדעון. הכפילות 2015-2010העבודה של צה"ל לשנים 

הוא , אולם 2015-2010ת העבודה לשנים תוכנינובעת מכך שחיבור הבסיסים תוקצב והחל בפועל בתקופת 

לק ניכר מהבסיסים שאמורים להתחבר לביוב (. כך, בח2020-2016סתיים בתקופת תר"ש גדעון )אמור לה

)חיבור מגבולות המחנה למתקן טיהור  מחוץ למחנהבמסגרת תר"ש גדעון, הסתיים זה מכבר שלב החיבור 

נמצא בשלבי ביצוע. עוד או הוא  בתוך המחנהשלב הקמת תשתית איסוף הביוב טרם החל שפכים(, אולם 

רשויות מקומיות  עםראשוניים של חתימת הסכמים פרויקטים נמצאים כעת בשלבים  שישהיצוין כי 

 טרם החל.  ויישומםותאגידי מים, 

 2020135אחרי שנת  – חיבור מחנות צבא לתשתיות ביוב .7.4

-יוותרו כי 2020כאמור לעיל, גם אם יחוברו כלל המחנות המיועדים לחיבור במסגרת תר"ש גדעון, בשנת 

משרד הביטחון, התקציב הדרוש לחיבור כלל  פי הערכתעל מחנות לא מחוברים לתשתיות ביוב.  75

 היום לא הוגדרה מסגרת תקציבית לחיבור מחנות אלה. עד שקלים.  מיליון 350–300-כהוא הבסיסים 

כלולים בתר"ש  שאינםמחוברים לביוב -את סדר העדיפויות לחיבור הבסיסים הלא קבעמשרד הביטחון 

המחנות שחיבורם החל לפני תר"ש גדעון; מחנות אשר : סיום חיבור פי שורה של קריטריונים , עלגדעון

תכנות כלכלית של יה למערכת ביוב אזורית; לחברם שאפשר מחנותסביבתיים; חיבורם גורם למפגעים -אי

ה מגורמים ייקולים הקשורים ברגולציה; פני(; שחיבור המחנות )יחס בין עלות החיבור לבין כמות השפכים

הגדלת ות מקומיות, תאגידי מים(; שינוי פריסת הכוחות במחנות צה"ל )חיצוניים )משרד הבריאות, רשוי

 כאמור, חיבור בסיסים אלה לביוב טרם תוקצב בפועל.המחנה, סגירתו ועוד(. 

 המחנות דורגו לארבע קבוצות עדיפות: 75

 מיליון שקלים; 90-מחנות, אשר עלות חיבורם מוערכת ב 23הוגדרו  בדרגת עדיפות א'

 מיליון שקלים; 85-מחנות אשר עלות חיבורם מוערכת ב 17הוגדרו  ב'בדרגת עדיפות 

                                                           
 .2017ביולי  11, דוא"לראש תחום שפכים עירוניים, אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, אתי נתן זלצמן,  133
 .2017ביוני  11איתן ארם, ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות באגף אמו"ן במשרד הביטחון, דוא"ל,  134

 . 2017ביוני  11טיבת הגנת הסביבה ותשתיות באגף אמו"ן במשרד הביטחון, דוא"ל, איתן ארם, ראש ח 135
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 מיליון שקלים; 46-מחנות אשר עלות חיבורם מוערכת ב 13הוגדרו  בדרגת עדיפות ג'

 מיליון שקלים. 65-מחנות אשר עלות חיבורם מוערכת ב 22הוגדרו  בדרגת עדיפות ד'ו

ארבע דרגות העדיפות יישום החיבור במחנות בלת של מהנתונים שצוינו לעיל עולה, כי הערכת העלות הכול

מיליון שקלים. נוסף על מחנות אלה מתוכנן שדרוג פתרונות הביוב הקיימים במחנות קטנים  285-היא כ

יצוין כי בחלק מהמחנות אומדן עלות החיבור  ,מיליון שקלים. עם זאת 50-מ"ק ליממה( בעלות כ 10)עד 

אומדן שבעקבותיו ייתכן ובכל מחנה יש לבצע סקר תשתיות ביוב עדכני,  , וכי2011מבוסס על סקרים משנת 

 עלות החיבור יהיה גבוה יותר.

ות לחיבור עתידי תוכניה , ולנוכח1770מס' התנהלות הגורמים השונים ביישום החלטת הממשלה לנוכח 

ם הכרוכים והקשיי הפרויקט קצב חיבור הבסיסים, תקצובבנוגע לשאלות , עולות של בסיסים נוספים

 .1770החלקי של החלטת הממשלה  מן היישוםנשאלת השאלה, אם הופקו כל הלקחים  בד בבדבו. 

 :לדוגמה

מהנתונים שהובאו בפרק זה בדבר ההערכות התקציביות לחיבור מחנות צה"ל לביוב עולה כי  .1

מיליון שקלים( לא תאמה את יעדי  400) 1770מס' הקצאת התקציב במסגרת החלטת הממשלה 

בין ההקצאה התקציבית  הבדלביצוע שהוגדרו בה. נשאלת השאלה, האם נבחנו הסיבות לה

מניתוח הפער  ותהנובעהמסקנות אם כן, אם , וצרכים התקציביים בפועללבהחלטת הממשלה 

  בעתיד. הוטמע בתחשיבים התקציביים בדבר חיבור מחנות צה"ל לביוב

מחסור בתשתיות אזוריות לטיפול היה  1770מס' אחד החסמים למימוש החלטת הממשלה  .2

להתחבר אליהן,  שאפשרבמקרים רבים אין באזור הבסיסים מערכות ביוב אזוריות  – בשפכים

בהקשר זה ראוי לבחון מהי המערכות האזוריות אינן יכולות לקלוט עוד שפכים. ובמקרים אחרים 

ביל העוסק במערכות ובין המערך המק "אזרחיות"רמת התיאום בין מערך תכנון מערכות הביוב ה

בחשבון בתכנון של תשתיות ביוב  מובאיםהצבאיות, ואם נתוני ייצור השפכים של מחנות צה"ל 

  .אזרחיות

אינם ( 2017כיום )אשר אחדים חוברו לביוב בעלות של מיליוני שקלים בסיסים  2015-2010בשנים  .3

-ות הכללתוכניאת הות לחיבור הבסיסים לביוב תואמות תוכניאם הפעילים עוד. יש לבחון 

 כדימה נעשה ואם כן, מה גרם למקרים שתוארו לעיל ו ,צה"ליות לשינוי בפריסת הבסיסים

 ה.למנוע הישנות מקרים כאל

 לקדם את חיבור כלל המחנות לביוב בעתיד כדיפי עמדת המשרד להגנת הסביבה, על בהקשר זה נציין כי 

 :ובהן, יש צורך להסדיר כמה סוגיות

 מחוברים לביוב, ובפרט כאלו שלא נכללו בהחלטה. שאינםכלל מחנות צה"ל ר תכנון חיבו. 1

 אומדנים מחודשים של עלויות המהלך הכולל והסדרת נושא התקצוב. עריכת. 2

 . קביעת מנגנון פיקוח יעיל יותר.3
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. קביעה מחודשת של לוחות זמנים לעמידה ביעד של חיבור כלל מחנות צה"ל, שכן עמדת המשרד להגנת 4

בסיסים שאינם מחוברים  75-וותרו כיי 2021לפיו בשנת ו ,משרד הביטחון שלהסביבה היא שלוח הזמנים 

 136אינו קביל. ,לביוב

 

כך שכיום אין מקור תקציבי חיצוני לחיבור , 2015כאמור, תוקפה של החלטת הממשלה הסתיים בשנת 

מחנות צה"ל לביוב, ומימוש התוכנית האמורה תלוי בהחלטה של צה"ל לתקצב זאת ממקורות 

 פנימיים. 

בנושא חיבור  2017ביוני  14-בהקשר זה יצוין כי בדיון שנערך בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ב

, בתוך שלושה מחנות צה"ל לביוב, התבקשו נציגי משרד האוצר ונציגי משרד הביטחון להביא בפני הוועדה

 עדת לחיבור מחנות צה"ל לביוב. תוכנימימוש ה משךמתווה תקציבי אשר יאפשר לצמצם את  שבועות,

 מהמשרדים הרלוונטיים.  תגובה, לא התקבלה בוועדה כל 2017ספטמבר 

הוא חלוט; כלומר,  2020-2015ההסכם התקציבי בין משרד האוצר למשרד הביטחון לשנים כיום יודגש כי 

פנימיים של צה"ל ובהתאם  תהיה ממקורות –הקצאה כזאת אם יוחלט על  – כל הקצאה תקציבית נוספת

 137. עם זאת, בהסכם מוגדר מנגנון שיפוי של משרד הביטחון בגין החלטות ממשלה.קבעלסדר העדיפויות שי

פניו, להפנות תקציבים -, עלאפשר, 2020כך, שאף שלפי ההסכם תקציב הביטחון הוא קבוע עד לשנת 

 יוב, באמצעות החלטת ממשלה חדשה. ת לחיבור מחנות צה"ל לבתוכנינוספים לקידום מהיר יותר של ה

 כדילמשרד הביטחון אחדות לדברי מר אלון זס"ק, סמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, המשרד פנה פעמים 

להתאים את לוחות הזמנים בה לקצב חיבור הבסיסים בפועל, אולם ולבחון מחדש את החלטת הממשלה 

אם המשרד  בשאלהה למשרד הביטחון יצוין כי מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנ 138נענה בשלילה.

, 1770מס' הארכת התוקף של החלטת הממשלה למתכנן להגיש לממשלה הצעת מחליטים לתקצוב נוסף ו

משרד  לא השיב אם מתוכננת החלטת ממשלה נוספת בנושא. עד מועד הגשת המסמך –ולחלופין 

 שאלתנו בעניין זה. על הביטחון 

 

 ניוהפסקת השימוש באסבסט בצה"ל ובמתק .8

 אסבסט – רקע .8.1

 הםאסבסט הוא מינרל בעל סיבים מיקרוסקופיים דקים, ארוכים ונפרדים, אשר להם תכונות ייחודיות: 

פני חום, בלייה, אש, כוח מכני חזק, פירוק ביולוגי, באינם מסיסים במים, אינם מתאדים, עמידים 

, ובשל מחירו הנמוך, ונות אלבמשך חיים ארוך. בשל תכו מתאפייניםכימיקלים ועוד. סיבי האסבסט אף 

                                                           
המשרד להגנת הסביבה  תגובת – חיבור מחנות צה"ל לביובאלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה,  136

ראש תחום ל ידי אתי נתן זלצמן, בדוא"ל ע ה, הועבר2017ביוני  14-לדברים שעלו בדיון בוועדה הפנים והגנת הסביבה ב
 . 2017ביולי  3במשרד להגנת הסביבה,  שפכים עירוניים, אגף מים ונחלים

 . 2015בנובמבר  24, 2015-2020עקרונות הסיכום התקציבי לתקציב הביטחון לשנים לשכת היועץ המשפטי למשרד הביטחון,  137

 .2017בפברואר  19ה, דוא"ל, אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר משאבי טבע במשרד להגנת הסביב 138
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 וחומרי חיכוך שימש האסבסט שנים רבות במגוון רחב של חומרי בידוד תרמי, בידוד אקוסטי, חומרי

  139.בנייה

 :עיקריים סוגים שני לאסבסט

"אסבסט, לרבות  וא, ה2011–כפי שמוגדר בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א אסבסט פריך

רובת המכילים אסבסט, הנמצא במצב מפורר, כתוש או בצורת אבקה או שהוא ניתן כל חומר, מוצר או תע

לכתישה או לצמצום לאבקה, על ידי מגע ידני, כאשר הוא במצב יבש". האסבסט הפריך שימש  לפירור,

השנים חומר בידוד בתעשייה, חומר בידוד אקוסטי במבנים שונים )לרבות מבני ציבור( ובמוצרים  שךבמ

מוש ביתי )פתיליות בתנורי נפט ועוד(. בצה"ל השתמשו בבדים טבולים באסבסט למטרות בידוד שונים לשי

גנרטורים. כמו כן, נעשה שימוש ברפידות  של ל צינורות פליטה בכלי רכב משוריינים ולבידוד צנרתשתרמי 

  140וד(.רק"מ, כלי טיס וע – קרביים משורייניםכלי רכב המכילות אסבסט בכלי רכב צבאיים שונים )

מבני בה במבני תעשייה, יחומר בני ואהמכיל תערובת של אסבסט ומלט במצב קשיח, ה אסבסט צמנט

מבני מגורים. לוחות האסבסט צמנט משמשים לכיסוי גגות וקירות, וכן משמשים במבני חקלאות ובציבור, 

צמנט בישראל היה  כצינורות מים וביוב, מרזבים, ארובות, רעפים, אדניות ומכלי מים. השימוש באסבסט

 .צמנט-מיליון מ"ר של לוחות אסבסט 100-מ יותרהשנים, ומוערך כי בישראל מותקנים  משךד בונפוץ מא

הם תקינים ואינם מתפוררים  אםחשוב לציין כי לוחות אסבסט צמנט אינם מהווים סכנה לבריאות הציבור 

הכרח להרחיק ממבנה מוצרים שעשויים  כך, איןלפי)בין השאר בשל עבודות קידוח, ניסור, ליטוש ועוד(. 

  141אסבסט צמנט, כל עוד הלוחות במצב תקין.

החשיפה העיקרית לאסבסט היא שאיפת סיבי אסבסט שנפלטו לאוויר ממוצרי אסבסט פריך בחומרי 

  142בידוד או ממוצרים המכילים אסבסט צמנט שאינו תקין.

-תית לבריאות הציבור. הסוכנות הביןהשנים התגלה כי השימוש באסבסט טומן בחובו סכנה מהו עם

( סיווגה את International Agency for Research Center-IARCלאומית למחקר בנושא סרטן )

. האסבסט גורם לסרטן ברקמת הריאות, וכן לסרטן של הקרום חומר מסרטן ודאי בבני אדםהאסבסט כ

 143בסרטן של הלוע וסרטן השחלות.מזותליומה. כמו כן, האסבסט נקשר לתחלואה  – שמקיף את הריאה

)"חשיפה  העבודה במסגרת לחומרמחשיפה חשיפה לאסבסט נובעת ל קשורותמחלות הבעיקר התחלואה 

עובדים שעבדו במפעלי אסבסט או מכרות אסבסט, פועלי בניין אשר ניסרו לוחות אסבסט  תעסוקתית"(:

עלי אסבסט, בני משפחה של עובדים לאסבסט )מגורים בסמיכות למפ חשיפה סביבתיתלאורך זמן ועוד. 

באסבסט, אנשים שנחשפו לאסבסט פריך במקום מגוריהם( נקשרה גם היא לתחלואה. על פי נייר מידע של 

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות בנושא אסבסט, אנשים שעובדים עם חומרים המכילים אסבסט 

 ודבר עלול לסכן את בריאותם. אלוהאוויר, ללא הגנה נאותה עלולים להיחשף לרמות גבוהות של אסבסט ב

עובדים המבצעים עבודות להסרת אסבסט, חיילים ועובדים העוסקים בהחלפת רפידות  ,בין השאר הם,

                                                           
מזהמים סביבתיים והשפעתם לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה ושירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות,  139

 .2014באוגוסט  20, אסבסט – תעל הבריאו
  . 2017ביוני  8, תאריך כניסה:  ,אסבסט פריךאתר המשרד להגנת הסביבה,  140
 . 2017ביוני  8, תאריך כניסה: אסבסט צמנטאתר המשרד להגנת הסביבה,  141

מזהמים סביבתיים והשפעתם לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה ושירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות,  142
 .2014באוגוסט  20, אסבסט – על הבריאות

 .שם 143

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0762/Asbestos.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0762/Asbestos.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/generalinformation/Pages/CrispAsbestos.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/generalinformation/Pages/CementAsbestos.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0762/Asbestos.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0762/Asbestos.pdf
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ת לולוחשיפה לאסבסט עמ הנגרמותיצוין כי מחלות  144צבאיים המכילים אסבסט ועוד. כלי רכבובלמים ב

 145שנה ויותר מתקופת החשיפה. 40עד  תפרץלה

 

 2011–החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א  .8.2

)להלן: חוק האסבסט(. מטרת  2011–התשע"א ,החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיקחוקק  2011בשנת 

 בין השארחשיפה לאסבסט, מהחוק היא למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים  

 : אלהבאמצעים ה

 ג שהוא.איסור שימוש חדש באסבסט מכל סו 

  קביעת מועד מחייב להסרת אסבסט פריך אשר נמצא כיום בשימוש )במבני תעשייה ומבני ציבור

שנים, ומהמתקנים ומהציוד שבשימוש צה"ל הוא יוסר בתוך  עשריוסר האסבסט הפריך בתוך 

 (. 2018שנים, כלומר עד קיץ  שבע

  ,לוחות האסבסט  של ורישוםמיפוי  ובכללהקביעת חובת תחזוקה של אסבסט צמנט במבני ציבור

 וצביעתם.

  .איסור גרימת מפגע אסבסט והגדרת הוראות לטיפול במפגע כאמור 

  הוראות בדבר החובה לקבל היתר מהמשרד להגנת הסביבה לביצוע עבודות אסבסט, וקביעת

 מפגעים ופגיעה בסביבה. לשם מניעת ,תנאים לביצוע עבודות באסבסט

קיים באסבסט בציוד ובכלי רכב בידי צבא הגנה השימוש רש הבמפו מצויןחוק האסבסט ל 7סעיף ב

"צבא הגנה לישראל יפסיק שימוש קיים באסבסט המותקן בציוד ובכלי  ,לחוק (א)7. על פי סעיף לישראל

רכב שבשימושו, ויפעל להסרתו ולהטמנתו בתוך שבע שנים מיום התחילה, וכן יסיר את האסבסט מכלי 

ל תחזוקה ברכיבים המותקנים בהם שיש בהם אסבסט אף אם טרם חלפו רכב ומציוד בעת שמבוצע טיפו

  'אסבסט'והכל בהתאם להוראות לפי חוק זה ולהוראות המנהל; בסעיף זה,  שבע שנים מיום התחילה,

 .למעט אסבסט צמנט"

לפיה "על אף הוראות סעיף קטן )א(, צבא הגנה לישראל רשאי ש ,הסתייגות מובאתלחוק  (ב)7סעיף ב

יך שימוש קיים באסבסט פריך המותקן בציוד במעמד חירום כמשמעותו בפקודות הצבא, וכן בכלי להמש

ובלבד שיפעל לפי הוראות המנהל לעניין  רכב שהוצא לגביו רישיון רכב צבאי לחירום לפי פקודות הצבא,

ול תחזוקה ויסיר את האסבסט מכלי רכב ומציוד בעת שמבוצע טיפ דיווח, ניטור, אחסנה, שילוט וסימון,

 " )ההדגשה אינה במקור(. ברכיבים המותקנים בהם שיש בהם אסבסט

  

                                                           
מזהמים סביבתיים והשפעתם לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה ושירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות,  144

 .2014באוגוסט  20, אסבסט – על הבריאות
 שם. 145

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0762/Asbestos.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0762/Asbestos.pdf
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 הטיפול באסבסט בצה"ל .8.3

 רקע .8.3.1

השימוש באסבסט בצה"ל ובמתקניו היה נפוץ עד לפני כעשור. השימוש העיקרי באסבסט בצה"ל היה בגגות 

שימשו לתליית אסבסט )אסבסט פריך(, אשר  40%המכילים  ,)בעיקר אסבסט צמנט(, וב"לוחות פיקל"

כמו כן,  מפות( באמצעות נעיצת סיכות, וכן הותקנו כמחיצות בקירות ובתקרות. העזרים ויזואליים )לדוגמ

  146משוריינים ובמטוסים, בין השאר למטרות בידוד תרמי. כלי רכבהותקנו בדים המכילים סיבי אסבסט ב

, 1998סבסט בצה"ל החלו בשנת הליכי הסרת לוחות האתבנושא,  2006על פי דוח מבקר המדינה משנת 

טרם חוקק חוק בנושא, בשל הצטברות הידע בדבר הנזקים הבריאותיים של החשיפה לאסבסט. בשנה זו 

החל צה"ל למפות את השימוש באסבסט במתקניו, ובפרט את השימוש בלוחות פיקל, והסרתם בפועל של 

ושא "הטיפול בהסרת לוחות אסבסט פורסם דוח מבקר המדינה בנ 2006. בשנת 2002בשנת  ההלוחות החל

 עלהליכי הסרת האסבסט הפריך בצה"ל ות על ונמתחה בו ביקורת חריפהבצה"ל ובמשרד הביטחון", 

בדוח מעקב מורחב שערך מבקר המדינה בדבר פעילותם של צה"ל ושל משרד  147ם.יישומהליקויים ב

הליכי הסרת אסבסט מבסיסים תום נדונו עיכובים בייש 2011הביטחון בנושא הגנת הסביבה בצה"ל בשנת 

  148לא מאוישים, מבסיסי מג"ב ומאזור כלא קציעות.

 . 2011–ע"אהתש ,החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיקחוקק  2011כאמור, בשנת 

פקודת מטכ"ל בבעקבות חקיקת החוק, נקבעו בצה"ל הוראות בדבר מניעת מפגעי אסבסט והסרתם 

. מטרת הפקודה היא "ליישם את הוראות החוק בצה"ל, ולקבוע מניעת מפגעי אסבסט בצה"ל – 63.0105

עים של את האחריות ואת הסמכות למזעור החשיפה לסיבי אסבסט ולאופן הטיפול במוצרים ובמפג

במתקני צה"ל ובסיסיו למטכ"ל,  149אסבסט בצה"ל". על פי הפקודה, יש חובה לדווח על כל מפגע אסבסט

למפקח האסבסט במרחב הבינוי הרלוונטי ולמוקד המשרד להגנת הסביבה. בפקודה נקבע כי כל עיסוק 

ד להגנת המשרשנתן היתר עבודה על פי על ידי קבלני אסבסט מורשים,  ובאסבסט ואחזקתו יתבצע

הסביבה, ובפיקוח של גורמי בינוי ומפקח אסבסט פריך בצה"ל. מפקדי צה"ל וחייליו יעסקו בעצמם 

  150באסבסט רק כאשר הדבר חיוני, ובהתאם להוראות מקצועיות שמפרסם קצין רפואה ראשי )קרפ"ר(.

ת להסרת תוכני יושמתעל פי נתונים שמסר צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, זה כחמש שנים מ

. עד כה תוקצב הנושא 2018קיץ  בחוק למניעת מפגעי אסבסט שנקבעה בדרישה לעמודמפגעי אסבסט כדי 

תוכניות האחזקה במיליון שקלים. כמו כן, מפגעי אסבסט צמנט מטופלים באופן שוטף ומתוקצבים  20-בכ

השטח הכולל  ,2016–2015של הגופים והיחידות. על פי מיפוי מפגעים ואיתור תקלות שערך צה"ל בשנים 

                                                           
  .2006, דצמבר 132–119עמ'  ,הטיפול בהסרת לוחות אזבסט בצה"ל ובמשרד הביטחוןא, 57דוח שנתי משרד מבקר המדינה,  146

  שם. 147

מעקב  –א, פעילותם של צה"ל ושל משרד הביטחון בתחום הגנת הסביבה בצה"ל 61דוח שנתי משרד מבקר המדינה,  148

  .245–221עמ' , 2011, מורחב

שכותרתה מניעת מפגעי אסבסט בצה"ל, "מפגע אסבסט" מוגדר "נוכחות של סיבי אסבסט  ,63.0105"ל על פי פקודת מטכ 149
באוויר או שחרור של סיבי אסבסט לאוויר. לעניין הגדרה זו, כל אחד מאלה הוא מפגע אסבסט: אסבסט צמנט במצב שרוף 

, במצב שבור או מרוסק במידה ניכרת, או או מרוסק, וכן אסבסט צמנט שבור במידה ניכרת; אסבסט פריך החשוף לאוויר
שיש חשש סביר לכך שיתפורר בעת מגע; מצבור של אסבסט, החשוף לאוויר; פליטה של אבק נראה לעין, שנגרמת מעבודה 

 .באסבסט"

של  פניית מרכז המחקר והמידעתשובת אט"ל על צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  150
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון תהכנס

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_569/ba0e96ff-6ea1-46da-8aeb-38a0368abe84/2006-57a-104.pdf
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בעיקר גגות נכללים נתון זה במיליון מ"ר ) 2.7-כ הואם של אסבסט בצה"ל ביימרכשל המבנים המכילים 

   151.עמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוקיהצבא צפוי שעל פי הערכת צה"ל, . המכילים אסבסט צמנט(

אסבסט צמנט ופריך ממבנים  תהליך הסרתעל פי האגף לאסבסט ואבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, 

מתקיים לשביעות רצון המשרד, באופן מסודר,  ,וציוד כלי רכבוכן תהליך הסרת אסבסט צמנט מ ,בצה"ל

  152.בהתאם להיתרים שמנפיק המשרד וכפוף לדיווחים סדורים של צה"ל בנושא

סט פריך הקשיים העיקריים שעלו בשנים האחרונות בתחום הסרת האסבסט בצה"ל נוגעים להסרת אסב

כפי שתובא  ,כי השתלשלות העניינים נתמקד בנושא זה בהמשך הפרק. יודגש על כןמכלי רכב משוריינים, ו

נבחנת כיום בחקירה משותפת של המשטרה הצבאית החוקרת ושל המשטרה הירוקה. המידע  זה,בפרק 

נהלי לעניין יו משיובא להלן מבוסס על תשובות רשמיות של המשרד להגנת הסביבה; על מידע שהוצג בצ

שהוציא המשרד להגנת הסביבה לצה"ל; על פרוטוקולים של הוועדה המקצועית  ,הפסקת עבודה באסבסט

 ועל התייחסויות צה"ל לנושא ככל שהועברו למרכז המחקר והמידע של הכנסת.  153לאסבסט ואבק מזיק

 

 אסבסט בכלי רכב בצה"ל .8.3.2

נהל להגנת הסביבה בצה"ל לאגף ילפונית ראש המדיווח ט 2015על פי המשרד להגנת הסביבה, בפברואר 

אסבסט ואבק מזיק במשרד להגנת הסביבה כי בכלי רק"מ )רכב קרבי משוריין( התגלו בדי בידוד תרמי 

 154חודשים.כמה אסבסט, וכי בעקבות הגילוי מתבצעת עבודת מיפוי ובדיקה אשר תיערך  %50-המכילים כ

על פי דוחות הוועדה המקצועית לאסבסט  ל זה עשרות שנים.נמצאים בשימוש צה" ואלכלי רכב יצוין כי 

ואבק מזיק ועל פי דיווחי צה"ל למשרד להגנת הסביבה, צה"ל לא היה מודע לקיומו של רכיב אסבסט 

  155.זה בכלי הרק"מ עד לאותו המועד

מה , התגלו בכ2011–בהקשר זה ראוי לציין כי מאז נכנס לתוקפו החוק למניעת מפגעי אסבסט, התשע"א

עליהם לא היה ידוע לפני כן )כלי רק"מ כפי שתואר שמקרים נפרדים רכיבי אסבסט בכלי רכב צה"ליים, 

נשאלת השאלה אם בעת כניסתו של חוק האסבסט לעיל, כלי טיס בחיל האוויר, רכבי ריו במצב חירום(. 

כלי הרכב , ובעת הכנת תוכנית העבודה להסרת רכיבי האסבסט מכל המתקנים ו2011בשנת  ,לתוקף

, נערכה בדיקה מקיפה של כל כלי הרכב והמתקנים שעשויים להכיל רכיבי 2018בצה"ל עד שנת 

 ים רכיבי אסבסטשנים לאחר כניסתו של החוק לתוקף מתגלכי  להסביר אפשראם כן, כיצד  ;אסבסט

 ?נוספיםובמתקנים כלי רכב ב

                                                           
 .שם 151

 תשובה על – טיפול באסבסט בכלי הרק"מ בצה"לעל המידע און, מנהלת אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, -תמר בר 152
, הועבר בדואר אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק 2017ביוני  8מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום  פניית

 .2017ביוני  18מזיק במשרד להגנת הסביבה, 
קובע כי על השר להגנת הסביבה למנות ועדה מקצועית לנושא  2011–החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 153

ביבה בקבלת החלטת בנושא האסבסט. בין השאר תייעץ אשר תסייע לדרג הבכיר של המשרד להגנת הס ,אסבסט ואבק מזיק
נציגים מורכבת מהוועדה בעניין התקנת תקנות, בעניין השימוש באסבסט, ניטורו ומניעת מפגעי אסבסט ועוד. הוועדה 

מהמשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, המוסד לבטיחות ולגהות, צה"ל, רשות מקומית, נציג ציבור, 
הוועדה המקצועית לאסבסט ואבק לושה אנשי מקצוע בעלי מומחיות בתחום. מתוך: אתר המשרד להגנת הסביבה, ועוד ש

 .2017במאי  14-עודכן לאחרונה ב ,מזיק

 
, 2011 –לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 94לפי סעיף  –נהלי לעניין אסבסט יצו מלהגנת הסביבה,  המשרד 154

 .2017ביוני  18, הועבר בדואר אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, 2016במרס  6
, הועבר 2016בנובמבר  1, 2016 בספטמבר 12אבק מזיק מיום סיכום ועדה מקצועית לאסבסט והמשרד להגנת הסביבה,  155

און, ראש אגף -; תמר בר2017ביוני  18בדואר אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, 
 . 2017ביוני  8אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה )בחל"ת(, שיחת טלפון, 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/ProfessionalCommitte/Pages/ProfessionalCommittee.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/ProfessionalCommitte/Pages/ProfessionalCommittee.aspx
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החוק לתוקף, פנה מנהל הגנת הסביבה לדברי רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות באג"ת, לקראת כניסתו של 

אסבסט במתקנים השונים, ועל בסיס  בדבר הימצאות)דאז( לגופים הטכנולוגיים בצה"ל כדי שיערכו סקר 

המבנים בצה"ל. מהמתקנים ומ, כלי הרכבתוצאות הסקרים הוכנה תוכנית העבודה להסרת האסבסט מ

של אסבסט במתקנים  הימצאותו מודעים למהמקרים הגופים הטכנולוגיים לא הי כמההוא מוסיף כי ב

אסבסט  הימצאותהאסבסט בעת הבדיקה. לדבריו, גילויים חדשים של  הימצאותשנבדקו או לא גילו את 

ה בתוכניות העבודה של שולב בעניינם הנדרשת הפעילותבשנים האחרונות דווחו למשרד להגנת הסביבה ו

 156צה"ל להסרת האסבסט.

פעמים בשנה שאחרי הדיווח כדי לקבל מידע על  כמההמשרד פנה לצה"ל  על פי המשרד להגנת הסביבה,

נתוני דגימות אוויר מאזור העבודה בכלי הרק"מ, כדי לקבל אופן ביצוע העבודה ווהיקפי העבודות, מהותן 

לא הגיש בקשה להיתר עבודה . כמו כן, על פי המשרד להגנת הסביבה, בתקופה זו צה"ל אולם לא נענה

"התיאור  ,ת צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסתשובעל פי ת 157.לדרישות החוק באסבסט בהתאם

של המשרד להגנת הסביבה כי פנה לצה"ל מספר רב של פעמים במהלך השנה ולא נענה אינו נכון, וקיים 

  158תיעוד של שיח שהתקיים בין צה"ל לבין המשרד להגנת הסביבה בנושא".

משרד להגנת הסביבה ערך סיור במש"א )מרכז שיקום ואחזקה( אף שדרישות המשרד למידע לא נענו, ה

כלומר כשנה לאחר הדיווח הראשוני של צה"ל על גילוי , 2016בו נערכו העבודות רק בפברואר שתל השומר, 

למשרד להגנת הסביבה כי בשנה זו  תברררק במועד הסיור ה. יצוין כי מרכיבי האסבסט בכלי הרק"מ

, לכאורה בניגוד לדרישות שה של רכיבים המכילים אסבסט בכלי רק"מהמשיך צה"ל לבצע התקנה חד

  159.החוק

הפרות  כמהמדיווח המשרד להגנת הסביבה לוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק עולה כי בסיור נבדקו 

ביצוע עבודה באסבסט ללא היתר עבודה מהמשרד להגנת הסביבה, ושלא  ובהןלכאורה של החוק, 

נערך  2016יצוין כי באוגוסט  160בסט, אלא על ידי חיילים ואזרחים עובדי צה"ל.באמצעות עוסקים באס

במקום סיור נוסף על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה. על פי דיווח המשרד להגנת הסביבה 

לוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק, בסיור נצפו שיפורים חלקיים בעמדות העבודה והאחסון, אולם 

 161בתהליך העבודה באסבסט. ניכריםבמקום ליקויים עדיין היו 

לפיו על ו, נהלי לעניין אסבסטיצו מבעקבות הסיור הוציאה מנהלת אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה 

שמבוצעת ללא היתר עבודת אסבסט, ובכלל זה  ,צה"ל "להפסיק לאלתר כל עבודה באסבסט בכלי רק"מ

ת(; להפסיק התקנה של רכיבים המכילים אסבסט, ולשם כך במש"א וביחש"מים )יחידות חימוש מרחביו

ימים לממונה  10ביצוע בדיקה של נוכחות אסבסט בחומרים החלופיים הנמצאים באחסון; להגיש בתוך 

במשרד להגנת הסביבה, באמצעות מפקח אסבסט פריך, תוכנית עבודה מסודרת, המפרטת את מהלך 

                                                           
 .2017בספטמבר  17ף התכנון בצה"ל, מחלקת תשתיות ופריסה, שיחת טלפון, תכנון סביבתי ומדיניות, אגרמ"ד  156

 תשובה על – טיפול באסבסט בכלי הרק"מ בצה"לעל המידע און, מנהלת אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, -תמר בר 157
פכט, מ"מ ראש אגף אבק  , הועבר בדואר אלקטרוני על ידי איה2017ביוני  8מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום  פניית

 .2017ביוני  18מזיק במשרד להגנת הסביבה, 
טיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה תגובה על צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  158

 .2017בנובמבר  20עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי, הועברה בדואר אלקטרוני בצה"ל
 תשובה על – טיפול באסבסט בכלי הרק"מ בצה"לעל המידע ון, מנהלת אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, א-תמר בר 159

, הועבר בדואר אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק 2017ביוני  8מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום  פניית
 .2017ביוני  18מזיק במשרד להגנת הסביבה, 

, הועבר 2016בנובמבר  1, 2016בספטמבר  12מיום סיכום ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק הסביבה, המשרד להגנת  160
און, ראש אגף -; תמר בר2017ביוני  18בדואר אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, 

 .2017ביוני  8אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה )בחל"ת(, שיחת טלפון, 

, הועבר 2016בנובמבר  1, 2016בספטמבר  12מיום סיכום ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק המשרד להגנת הסביבה,  161
 2017ביוני  18בדואר אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, 
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דה המקובלות לעבודה באסבסט בישראל, במטרה למזער העבודה על לכל שלביה, בהתאם לשיטות העבו

 162.חשיפה לאסבסט של העוסקים בעבודה באסבסט ופיזור סיבים לסביבה"

האם במהלך השנה שבין הודעת צה"ל על מציאת רכיבי האסבסט מהדברים שלעיל עולות כמה שאלות: 

ות ליקויים שנמצאו המשרד להגנת הסביבה בעקבשהוציא ( לבין צו הפסקת העבודה 2015)פברואר 

נהל הגנת יפיקחו הגורמים הרלוונטיים בצה"ל )מ ,(2016בסיור שנערך במש"א תל השומר )פברואר 

אזרחים עובדי צה"ל בתנאי העבודה המחמירים או  העמידה של החיילים עלהסביבה/מקרפ"ר( 

ורשים לעבודה העבודה על ידי חיילים ולא על ידי קבלנים מ נעשתההדרושים לעבודה באסבסט? מדוע 

כנדרש על פי חוק? אם כן, מדוע לא  ,באסבסט? האם בוצע ניטור של סביבת העבודה במהלך שנה זו

 הועברו נתוני הניטור למשרד להגנת הסביבה? 

במרס  30ביום על פי מכתב שהעביר המשרד להגנת הסביבה לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, 

נהלי והורה לרמטכ"ל להמשיך בביצוע עבודות בפריטים יאות הצו המביטל שר הביטחון דאז את הור 2016

)ד( לחוק, הקובע כי "שר הביטחון, לאחר התייעצות עם השר 49סעיף על פי מכילי אסבסט בכלי רק"מ, 

להגנת הסביבה, רשאי, בחתימת ידו, לאשר את המשך ביצוע העבודה או השימוש שלגביהם ניתן הצו בידי 

קבע כי העבודה או השימוש שלגביהם ניתן הצו הם חיוניים והפסקתם או צמצומם  צבא הגנה לישראל אם

. תוקף אישור זה מוגבל "עלולים לפגוע באופן מהותי בביטחון המדינה ויש הכרח להבטיח את ביצועם

בחוק לשישה חודשים. עוד נכתב כי השר להגנת הסביבה דאז התנגד לביטול הצו, וכי עמדת המשרד להגנת 

  163לגבור על הוראות החוק. כדיסמכות שר הביטחון ב איןהיא כי  הסביבה

בתום שישה חודשים ממועד ביטול הצו, פנה שר הביטחון לשר להגנת הסביבה והודיע כי בכוונתו להמשיך 

לאפשר לצה"ל להתקין מחדש אסבסט חצי שנה נוספת, מכיוון שטרם נמצא חומר חלופי שיאפשר את 

לא בוצעו עבודות פי דיווח צה"ל לוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק,  בפועל, על 164הפעלת הרכבים.

 למציאתלאחר הפסקת העבודות בפועל פעל צה"ל  2016.165הסרת אסבסט בכלי רק"מ לאחר ספטמבר 

חומר חלופי לרפידות המכילות אסבסט, ופנה למשרד להגנת הסביבה כדי לבקש היתר להסרת רכיבי 

  166האסבסט הקיימים בכלי הרק"מ.

חיילים ל)ולא   קבלן מבצעלנכון להיום, צה"ל פרסם מכרז לאספקת חומר חלופי לאסבסט, והיתר עבודה 

על פי תשובת צה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת,  2017.167במאי  צאאו אזרחים עובדי צה"ל( הו

הנחיות ל ובהתאםעל פי היתר המשרד להגנת הסביבה,  נעשיתכיום כל העבודה באסבסט בכלי הרק"מ 

  168.העבודה של המשרד

ללוח הזמנים שתואר לעיל עלתה השאלה אם היו חסמים אשר הגבילו את יכולתו של צה"ל לקדם  בקשר

עניין זה נמסר מצה"ל כי בעת ב .2015צעדים אלו כבר עם גילוי רכיבי האסבסט בכלי הרק"מ בפברואר 

                                                           
, 2011 –ניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"אלחוק למ 94לפי סעיף  –צו מינהלי לעניין אסבסט המשרד להגנת הסביבה,  162

 .2017ביוני  18, הועבר בדואר אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, 2016במרס  6

, מסמך רקע – התקנה חדשה של אסבסט ברק"מ בצה"לאון, מנהלת האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, -תמר בר 163
 .2016בספטמבר  28הכנסת דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,  חברלמכתב 

 שם 164
, הועבר בדואר 2017במאי  10, 2017במרס  29סיכום ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק מיום המשרד להגנת הסביבה,  165

 .2017 ביוני 18אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, 
 שם 166

 .2017ביוני  8און, ראש אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה )בחל"ת(, שיחת טלפון, -תמר בר 167
מרכז המחקר  תשובה על פנייתצבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  168

 25עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , טחוןהבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הבילוהמידע של הכנסת 
 .2017ביוני 
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אסבסט וצה"ל  נדרש לפתח ולייצר חלפים  גילוי רכיבי האסבסט בכלי הרק"מ לא היו קיימים חלפים נטולי

 169אלו.

הליכים המתוארים לעיל, המשרד להגנת הסביבה פתח בחקירה פלילית בגין חשד להפרת בד בבד עם ה

חקירה שבה ועלתה בבידי צה"ל.  ,2011–הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א

חון וצה"ל בדבר הסמכות של המשרד להגנת המחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד הביט

במסגרת פעילות צה"ל. הנושא הובא לפתחו של היועץ  נעשותהסביבה לחקור עבירות סביבתיות לכאורה ה

  2016.170בספטמבר  20המשפטי לממשלה ביום 

פרקליטות הצבאית, החלטת היועץ המשפטי לממשלה, שניתנה בהסכמת הלפי  ,4.3 בפרק כאמור לעיל 

יוקם צוות חקירה המשותף לגורמים במשטרה הצבאית החוקרת  שבו ,כי ייערך פיילוט של שנה נקבע

עשה על ידי יהובלת צוות החקירה המשותף תנקבע כי )מצ"ח( ולגורמי המשרד להגנת הסביבה. 

קבלת עמדת , כפוף לבסמכות צה"להפרקליטות הצבאית. כמו כן, ההחלטה על פתיחה בחקירה תהיה 

מנגנונים ליישוב  הוגדרוהחלטת היועץ המשפטי ב. המשרד להגנת הסביבה ולמתן משקל מרכזי לעמדה זו

  171מחלוקות בין הצדדים בפעילות צוות החקירה המשותף.

על פי תשובתו של חגי בלכנר, הממונה על מערכת הביטחון במשטרה הירוקה, צוות החקירה המשותף של 

, החקירה 2017ספטמבר עד אכן הוקם על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה. מצ"ח והמשטרה הירוקה 

  172.נמצאת בשלבים מתקדמיםהיא טרם הסתיימה, אולם 

בין  ,צה"ל זה עשרות שנים הביא למחלוקת נוספת המשמשים אתגילוי רכיבי האסבסט בכלי הרק"מ 

ר הצורך ליידע את החיילים משרד הבריאות, בדב ובהםהמשרד להגנת הסביבה לבין משרדים אחרים, 

השנים בשגרת עבודתם בהתקנת אסבסט בכלי רק"מ בדבר חשיפה אפשרית. עמדת המשרד  שךשעסקו במ

יש ליידע את הרופאים  ד בבדלהגנת הסביבה היא כי יש ליידע את החיילים הרלוונטיים בדבר החשיפה, וב

ר לחשיפה לאסבסט( בדבר דרכי המתמחים במזותליומה )סרטן אשר שיעור גבוה מהתחלואה בו מקוש

  173החשיפה האפשריות.

בהן גורמים ש ,ארצות הברית ובריטניה( למשלמדינות ) בכמהעל הנעשה  ,בין השאר ,עמדה זו מתבססת

חשיפה  בדבררשמיים )בין השאר הצבא עצמו( וגורמים לא רשמיים )עמותות( מיידעים חיילים ויוצאי צבא 

אפשרויות לקבל פיצויים, אם הצבאית, ואף מיידעים אותם בדבר אפשרית לאסבסט במסגרת הפעילות ה

יודגש כי רמת החשיפה ואופן החשיפה של חיילים לאסבסט במסגרת הפעילות הצבאית  174יש בכך צורך.

צבאות השונים בנושא החשיפה לאסבסט המדיניות  ההשוואה של על כן, וומדינה בכל מדינה יםשונ

 מוגבלת. 

און, -פ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ותמר ברמחלופת מכתבים בין פרו

שהשתתפו , 2017מנהלת האגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, עולה כי בפגישה שהתקיימה בינואר 

                                                           
טיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה תגובה על צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  169

 .2017בנובמבר  20עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי, הועברה בדואר אלקטרוני בצה"ל

 27, 2016בספטמבר  20סיכום דיון מיום  – עבירות הגנת הסביבה בצה"להמשפטים, לשכת היועץ המשפטי לממשלה,  משרד 170
 .2016בדצמבר  18חגי בלכנר, ממונה על מערכת הביטחון במשטרה הירוקה,  על ידי, הועבר בדואר אלקטרוני 2016בספטמבר 

 שם. 171

 תשובה על – טיפול באסבסט בכלי הרק"מ בצה"לעל המידע הסביבה,  און, מנהלת אגף אבק מזיק במשרד להגנת-תמר בר 172
, הועבר בדואר אלקטרוני על ידי איה פכט, מ"מ ראש אגף אבק 2017ביוני  8מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום  פניית

 .2017ביוני  18מזיק במשרד להגנת הסביבה, 
 שם. 173

174 US Department of Veterans Affairs, Compensation – Asbestos Exposure, last updated: 23 October 2013, last 

accessed 10 July 2017. 

http://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/claims-postservice-exposures-asbestos.asp
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נציגי צה"ל הוחלט כי צה"ל צריך  כןמשרדי הגנת הסביבה, הבריאות, הכלכלה והביטחון ושל נציגים  בה 

, כדי שיעברו בדיקה מבוטלת לא במידהנחשפו לחומר ם שעסקו בפירוק אסבסט בצה"ל ולאתר אנשי

רפואית במסגרת הרפואה התעסוקתית. על פי הערכת ד"ר לובה פושנוי, רופאה תעסוקתית ראשית במשרד 

כלל להכלכלה, מדובר בקבוצה מצומצמת של אנשים. על פי הערכת סיכונים שערכה ד"ר פושנוי, הסיכון 

, עמדת לפיכך. מזערי ואאשר עבדו בסביבות עבודה שונות עם מרכיבים הכוללים אסבסט, ה יםהחייל

  175.משרדי הבריאות והכלכלה הייתה שאין מקום להתערבות נוספת בנושא

יש לבחון אם ובאיזה אופן פועל צה"ל לקידום האמור בהחלטה, ובפרט אם צה"ל פועל כדי ליידע חיילים 

אסבסט, אמצעי הזהירות הדרושים ומוקדי חשיפה אפשריים עם בודה הסכנות הכרוכות בע בדבר

בשירות הצבאי )באמצעות הכשרות לחיילים, פרסום מידע רלוונטי באתר האינטרנט של צה"ל באופן 

 נחשפו לאסבסט בשירותם הצבאי ועוד(.שהנגיש גם לאזרחים שייתכן 

אופי ההתנהלות של צה"ל  בדברת , השתלשלות העניינים בסוגיה שתוארה לעיל מעלה שאלולסיכום

והממשקים בינו ובין המשרד להגנת הסביבה גם בסוגיות אחרות הקשורות להגנת הסביבה. למשל, האם 

כי הוא לא היה  הלפני שנים לא העלה את הימצאות האסבסט כבר אז מעיד נעשההעובדה שהמיפוי ש

האם היו  בתיים אחרים שצה"ל עושה? והאם הדבר בא לידי ביטוי גם במיפויים סבימקיף ומעמיק דיו, 

כבר עם גילוי רכיבי  ,2017חסמים אשר הגבילו את יכולתו של צה"ל לקדם את הצעדים שעשה במאי 

צה"ל ווח יבו דשהזמן שחלף בין המועד  עליש לתהות  בד בבד,? 2015האסבסט בכלי הרק"מ בפברואר 

המשרד באתר העבודות  מטעםד הסיור משרד להגנת הסביבה על הימצאות האסבסט ברק"מ לבין מועל

 כשנה, כאמור.  –

 

 זיהום קרקעות בצה"ל .9

 רקע – זיהום קרקע בישראל .9.1

קרקע מזוהמת היא קרקע שבה חומרים מזהמים בריכוז גבוה מערכי הסף הקבועים במסמכי מדיניות 

נים, דלקים, שמ ,בין השאר ,לליםנכחומרים הגורמים לזיהום הקרקע ב 176ובתקינה המקובלת בעולם.

חומרים אורגניים ואנאורגניים, כימיקלים, חומרים רפואיים, חומרי נפץ וחומרי  177מתכות, ממסים,

 178לעיל חשודים או ידועים כחומרים מסרטנים.הוצגו מהחומרים ש כמההדברה. 

להיחשף  עלוליםמזהמים בקרקע עלולים להוות סכנה לבריאות האדם ולסביבה. בני אדם ובעלי חיים 

שאיפת גזי קרקע  באמצעותקע בדרכים שונות, למשל באמצעות מגע עם הקרקע או למזהמים בקר

לנוע בקרקע ולהגיע למקורות מים עיליים ולמי  עלוליםהנפלטים מקרקע מזוהמת. זאת ועוד, מזהמים 

 179.לפגיעה בסביבה ולזיהום מקורות מים גרוםל וכךהתהום, 

                                                           
 מכתב , פוטנציאלית לאסבסט בצה"ל בחינת נושא חשיפהאיתמר גרוטו, ראש מינהל בריאות הציבור במשרד הבריאות,  175

 .2017במרס  5און, מנהלת אגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, -לתמר בר
 .2017ביולי  30 :, תאריך כניסה2017במרס  15-, עודכן לאחרונה בלקיםקרקעות מזוהמות ודאתר המשרד להגנת הסביבה,  176
 ממסים הם חומרים שיש ביכולתם להמיס חומר אחר. 177

מכרז פומבי  –הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות. דוח סופי אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ,  178
 . 2014, מאי 09/13מספר 

 . 2016באוקטובר  13, המותמדיניות המשרד בנושא קרקעות מזוהמשרד להגנת המשרד,  179

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminatedSoilIntroduction/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/documents/contaminated-soil-policy.pdf
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קרקע שיש בהם  שידועאתרים  700-ישראל כהיו ב 2011על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, בשנת 

תחנות דלק, מתקני טיהור שפכים, בסיסי צבא, תחנות כוח לייצור חשמל, קווי צנרת נפט, מפעלי  :מזוהמת

שימוש בהם נעשה שתעשייה שונים, אתרי אחסון דלקים ושמנים, אתרי סילוק ומחזור פסולת, אתרים 

יום אין בידי המשרד להגנת הסביבה מיפוי כיצוין כי  180עוד.בחומרים מסוכנים, קידוחי נפט, בתי זיקוק ו

על פי עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות במשרד, בימים אלו  .עדכני של קרקעות מזוהמות בישראל

 181מקודמת הקמתו של מסד נתונים מפורט בנושא.

ה, מניעת זיהום במסגרת קידום חקיקה ממשלתית בנושא הטיפול בקרקעות מזוהמות )חוק הגנת הסביב

ביקש המשרד להגנת הסביבה להעריך את היקף ) 2008–קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות, התשס"ט

עבור המשרד להגנת הסביבה  נערך על כן, 182תופעת הקרקעות המזוהמות בישראל ואת עלות הטיפול בהן.

 23,100-בישראל כלפיו ש, סקר הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות 2014בשנת 

פעילות שהתקיימה בהם בעבר או מתקיימת בהם בהווה. בשל  פוטנציאל לזיהום קרקעאשר בהם  מוקדים

מוקדים(, ומתקני  2,300להם פוטנציאל לזיהום קרקע )שמכלל המוקדים  10%-כ הםבסיסי הצבא 

ים להיות לולצבאי( ע. יצוין כי בבסיס אחד )אתר מוקדים( 800מהמוקדים ) 3% הםהתעשייה הביטחונית 

מוקדי הזיהום הפוטנציאלי בצה"ל  2,300על פי הסקר, כמה מוקדים של זיהום קרקע פוטנציאלי. 

  183.בסיסים 320-כנמצאים ב

משטח זה הוא  %34דונם.  4,069-בישראל הוא כ מתכמזוה ההחשוד קרקעשבו שטח העל פי הסקר, כלל 

 184.(%9( ותעשיות ביטחוניות )%25צה"ל ) בסיסי נמצאים כיום או היו בעברקרקעות שעליהן 

והטיפול בקרקעות  כלל המוקדיםשל  ניטור וסקירההעלות המוערכת של על פי נתוני הסקר שלעיל, 

 שטחי מחנות צה"ל תסקירהמוערכת של עלות ה. מתוכם, מיליארד שקלים 9-א כיה המזוהמות שבהם

העלות המוערכת של נקיטת צעדים אלו  ;מיליון שקלים 795-כהיא בהם קרקעות המזוהמות והטיפול ב

   185מיליארד שקלים. 1.4-כהיא  בתעשיות הביטחוניות

נתונים בדבר חסרים )בעיקר  ראשוני, ומבוסס על מסד נתונים חסר הואהסקר שתואר לעיל חשוב לציין כי 

 186ייםבו התקיימה הפעילות, וכן נתוני סקרים היסטורשסוג הפעילות שהתקיימה במקום מסוים והשטח 

                                                           
מכרז פומבי  –הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות. דוח סופי אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ,  180

 . 2014, מאי 09/13מספר 

 .2017באוגוסט  8ביצוע במשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון,  – עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות 181
 . 2017ביולי  30 :, תאריך כניסה2017במרס  15-, עודכן לאחרונה בזוהמות ודלקיםקרקעות מאתר המשרד להגנת הסביבה,  182

מכרז פומבי  –קרקעות מזוהמות, דוח סופי הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול באל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ,  183
  .2014, מאי 09/13מספר 

קרקעות שעליהן הן  %15מהקרקעות החשודות כמזוהמות הן קרקעות שמשמשות או שימשו לתעשייה;  %29נוסף על כך,  184
שעליהן מטמנות קרקעות  – 9%קרקעות שעליהן יש או היו תחנות תדלוק; מהן  10%יש או היו חוות מכלי דלק ובתי זיקוק; 

הערכת קרקעות שעליהן אגני חמצון ושיקוע תעשייתיים. מתוך: אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ,  – %16פסולת; 
 . 2014, מאי 09/13מכרז פומבי מספר  –דוח סופי  ,רקעות מזוהמותעלויות ארצית של סקירה וטיפול בק

מכרז פומבי  –דוח סופי  ,הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמותאל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ,  185
 . 2014, מאי 09/13מספר 

בהווה ובעבר, זיהוי מקורות  בו ועל תהליכי הייצור באתר סקר שמטרתו לתת מידע על הפעילותהוא  סקר היסטורי 186
פוטנציאליים לזיהום קרקע ומיקומם, הגדרת החומרים המזהמים שנעשה בהם שימוש בעבר ובהווה, העברת מסמכים 

לוונטיים, ראיונות עם עובדים או כל תיעוד אחר. תוצר הסקר ההיסטורי הוא מפה של האתר, הכוללת סימון ורישומים ר
מתוך: אתר  שאינם חשודים, וכן תוכנית לביצוע סקר קרקע, גז קרקע ומי תהום.אזורים החשודים בזיהום לעומת אזורים 

, 2017במרס  15-, עודכן לאחרונה בקרקע ושיקומהתהליך חקירת ה – קרקעות מזוהמות ודלקיםהמשרד להגנת הסביבה, 
 .2017ביולי  31תאריך כניסה: 

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminatedSoilIntroduction/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
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ככל שהיו זמינים בעת עריכת הסקר(. לדברי עפרי חזיז מהמשרד להגנת הסביבה, בשנים  187,וסקרי קרקע

האחרונות, במסגרת תהליכי שיקום הקרקעות הנערכים בישראל, השתפרה המתודולוגיה להערכת 

סקרי חלה התקדמות בביצוע סקרים היסטוריים ו ,; כמו כןבמידה ניכרת זיהום הקרקעותלפוטנציאל ה

שהוכח קרקע באזורים שונים. ואולם, כפי שנאמר לעיל, אין כיום מסד נתונים עדכני ומלא בנושא קרקעות 

  188הפוטנציאל לזיהום קרקעות בישראל.בנושא מזוהמות ושהן 

 

 ובמתקניו זיהום קרקע בבסיסי צה"ל .9.2

ע: פעילות הקשורה לזיהום קרק גרוםל עלולותופעילויות שוטפות אשר שונות בבסיסי צה"ל יש תשתיות 

ומשטחי בניסויי ירי, מטווחים ושטחי אש; טיפול בציוד הנדסי; סדנאות לטיפול בכלי רכב; מתקני תדלוק 

; עמדות לשימוש בשמן בהםושימוש  חומרים מסוכנים, דליקים ונפיצים תחנות תדלוק; אחסוןתדלוק, 

ובנזין(; דוודים ותחנות אנרגיה לחימום  כלי נשק; אחסון מכלי דלק עיליים )סולרשל וסולר; אחסון וניקוי 

וקירור; שטחי אחסון של חומרים מסוכנים ושל כימיקלים )הן בזרוע היבשה והן בחיל האוויר(; שימוש 

 במפרידי שמנים בחדרי אוכל ובמכבסות ניקוי יבש ועוד. 

לזיהום קרקע: להביא  לולותנוסף על הפעילויות השוטפות שמוזכרות לעיל, יש פעילויות נוספות אשר ע

; תםקרביים משוריינים )רק"מ( וטנקים ואחזקבכלי רכב  נעשית פעילות ענפה של טיפול בזרוע היבשה

קרקעיים של -עיליים ותת םאחסון מכלי  של פעולות נעשותיש תשתיות ייחודיות ו חיל האווירבסיסי ב

י תדלוק למטוסים ולמסוקים, פעולות אחזקה של צנרת דלק סילוני, משטחוכן דלק סילוני, סולר ובנזין, 

, טיפול בכלי שיט במספנות נכלל לחיל היםייחודיות הפעילויות במנחתים, סדנאות טיפול בכלי טיס ועוד; 

בדלקים, שמנים, סוללות ניקל, קדמיום ואבץ וממסים שונים, אשר מביא לייצור  רבכרוכות בשימוש  אשר

  189מתכות כבדות ופסולת אורגנית.פסולת ושפכים המכילים הן את החומרים שלעיל והן 

יצוין כי מקור אפשרי נוסף לזיהום קרקע ומים בבסיסי צבא הוא הזרמה של ביוב ללא טיפול מספק לבורות 

לאפיקי נחלים, בבסיסים אשר אינם מחוברים  אףספיגה ובריכות חמצון שאינם בהכרח אטומים, ו

 למסמך זה.  7פרק לפירוט בנושא זה ראו  190למערכת הביוב.

פעילות ביטחונית, הן בעקבות של זיהום קרקע ומים  מסוימיםמקרים בפעמים  כמה ה עסק מבקר המדינ

למשל, דוח בדבר פינוי בסיס חיל האוויר והחלל ממבנים  ,של צה"ל והן של התעשיות הביטחוניות

-א הגנת הסביבה בצה"ל שפורסמו בשני דוחות בנוש ;2014191-מומתשתיות וניקוי קרקע מזוהמת בשטחו 

עסקו, בין השאר, בזיהום אקוויפר החוף באזור חצור בעקבות דליפת דלק סילוני מבסיס ו 2011-וב 2004

                                                           
הנבדק, בין השאר, על ידי לקיחת  ,סקר שמטרתו איתור ומיפוי של זיהום קרקע באתר –תהום  סקר קרקע, גז קרקע ומי 187

אורגניים נדיפים או חצי  תהום. סקר גז קרקע יידרש במקרה שקיים חשד לזיהום בחומרים דגימות קרקע, גז קרקע ומי
, עודכן לאחרונה תהליך חקירת הקרקע ושיקומה –קרקעות מזוהמות ודלקים מתוך: אתר המשרד להגנת הסביבה,  ,נדיפים

 .2017ביולי  31, תאריך כניסה: 2017במרס  15-ב

 .2017 טבאוגוס 8ביצוע במשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון,  – עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות 188
מכרז פומבי  –דוח סופי ,הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמותאל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ,  189

 .2014, מאי 09/13מספר 
 שם. 190

–197, עמ' י בסיס חיל האוויר והחלל ממבנים ומתשתיות וניקוי קרקע מזוהמת בשטחופינו – ב64דוח שנתי מבקר המדינה,  191
224 ,2014. 
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בנושא היבטים בהגנת הסביבה בתעשיות  2013-מדוח  192זרוע האוויר בחצור ובחיבור מחנות צה"ל לביוב;

  193.תעש ומפעילות התעשייה האווירית זיהום קרקע ומים שנבע מפעילותבנושא הביטחוניות 

אתרים צבאיים, אשר בהם  320-היו כ 2014כאמור, על פי תוצאות הסקר הראשוני שצוין לעיל, בשנת 

פעילות בעקבות חשודה כמזוהמת. השטח של הקרקעות החשודות כמזוהמות המוקדים של קרקע  2,300

ראל, והעלות המוערכת לסקירה מכלל שטח הקרקעות החשודות כמזוהמות ביש 25% הואצבאית 

  194.מיליון שקלים 795-ולשיקום של קרקעות החשודות כמזוהמות בבסיסי הצבא היא כ

את פוטנציאל זיהום הקרקעות בבסיסי צה"ל, יש צורך במידע ובנתונים בדבר  באופן מיטביכדי להעריך 

קרקע בין בסיסי הדרכה, בפוטנציאל זיהום ה גדול, יש פער ה. לדוגמשימושי הקרקע השונים ומיקומם

בהם נערכת "פעילות יצרנית", שאשר שימושי הקרקע המרכזיים בהם הם בנייני כיתות, לבין בסיסים 

מתקנים שדליפה מהם עלולה לזהם את  יש שבתחומםסדנאות לטיפול במנועים, או בסיסים  הלדוגמ

עורכי הסקר שעית ועוד. יצוין קרק-הקרקע, כגון מתקני ציפוי מתכות, מאגרי דלק גדולים, צנרת דלק תת

הם נתונים חלקיים שהתקבלו  ,הערכה שלעילל הבסיס שהיוהדגישו כי הנתונים שמסר על ידי צה"ל, 

במסגרת מגבלות ביטחון השדה של צה"ל. עורכי הסקר אף תיארו את הקשיים שהיו כרוכים בקבלת 

ניות חוזרות ונשנות לגורמי הצבא "לאחר פ ,המידע הנחוץ מגורמי הצבא לשם עריכת הסקר. על פי הסקר

הועבר בשלב ראשון מידע חלקי על מתקני הדלק בבסיס צה"ל. בהמשך, לאחר שנה של ניהול מגעים 

והורדת רמת סיווג ביטחוני למידע המבוקש התקיימה ישיבה עם נציגי זרועות הצבא השונים בה התקבלו 

עלי פוטנציאל זיהום בבסיסי צה"ל, תוך במידת הניתן בהתייחס למתקנים ב וחלקייםנתונים כלליים 

  195הימנעות מחשיפת המספרים והנתונים המדויקים".

, בכלל ישראלנוסף על הקשיים המתודולוגיים בהערכת פוטנציאל זיהום קרקעות מדברים אלו עולה כי 

של  מוגבלת, בשל הגישה הגדול אף יותר בבסיסי צה"להדיוק בהערכת פוטנציאל הזיהום הספק בדבר 

גישתם של גורמי פיקוח חיצוניים )ובפרט המשרד להגנת הסביבה( לנתונים  סוקרים לנתונים מהותיים.ה

 בהמשך מסמך זה.  תידון בהןוטיפול קרקעות מזוהמות בצה"ל החיוניים לקידום איתור 

 

 ליקויים בתשתיות והטיפול בהםאחר בקרה ומעקב אחר מפגעי זיהום קרקע ו .9.3

 ותמיפוי מפגעים ותקינות תשתי

 400-מ יותר אותרו, 2016–2015ותוקף בשנים  2010בכלל צה"ל בשנת  נעשהכאמור, במיפוי הסביבתי ש

( אשר כלי רכבסדנאות רכב ומרכזי טיפול ב 200-תחנות וקווי דלק וכ 200-מתקני דלק ותשתיות דלק )כ

 . הום סביבתיאינם בהכרח גורמים לזי ו. יצוין כי מתקנים אלאינם עומדים בהגדרות הדין הסביבתי

                                                           
–75, עמ' הטיפול של צה"ל ושל משרד הביטחון בנושא השמירה על איכות הסביבה בצה"ל –א 55דוח שנתי מבקר המדינה,  192

, פעילותם של צה"ל ושל משרד הביטחון בתחום הגנת הסביבהתיקון ליקויים,  –א 61דוח שנתי ; מבקר המדינה, 2004, 113
 .2011, 245–221עמ' 

 .2013, יולי 257–233, עמ' היבטים בהגנת הסביבה בתעשיות הביטחוניות –ב 63דוח שנתי מבקר המדינה,  193

מכרז פומבי  –הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות. דוח סופי אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ,  194
 . 2014, מאי 09/13מספר 

 שם. 195

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?id=2&bookid=437&contentid=8112&direction=1&frompage=85
http://www.amiramoren.com/wp-content/uploads/2011/06/Sec.Fec_.Envi_.2013.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0701-p0800/p0763.pdf
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כגון  ,גורמים חיצונייםעם תיאום  נערךפנימי, אולם במקרים מסוימים  ואעל פי צה"ל, תהליך המיפוי ה

על פי האגף לשפכי תעשייה, דלקים וקרקעות  196משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה או רשות המים.

תקינות התשתיות  עלם השנים נתוניבמשך צה"ל לא העביר למשרד מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, 

דים על דליפות דלקים לקרקע, בעיקר אחמפגעי זיהום קרקע, למעט דיווחים  עלודיווחים שוטפים 

הועברה  2014. בשנת דלק של של הובלה ואחסון לא מבוטלתבהם תשתית שיש מבסיסי חיל האוויר, 

על אף כו בהן. מאז, למשרד רשימה חלקית של תחנות תדלוק צה"ליות ותוצאות בדיקות אטימות שנער

עמידת תחנות התדלוק בתקנות המים )מניעת זיהום  עלדרישות המשרד, צה"ל לא העביר מידע משלים 

ביצוע בדיקות אטימות של מכלים על . כמו כן, לא הועברו כלל הנתונים 1997–תחנות דלק(, התשנ"ז)מים( 

  197.וצנרת

 תקינות תשתיות דלק ושמנים – בקרה ומעקב

בקרה צעדי במסגרת פעילותו השוטפת  נוקטצה"ל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, צה"ל  על פי תשובת

ומעקב אחר תקינות התשתיות, ניטור זיהום קרקע ומים הנובע מדליפת שמנים ודלקים, מניעת דליפות 

נזילות ודליפות דלק. המערך מבוסס  עלוטיפול בקרקעות מזוהמות. בשנים האחרונות שודרג מערך הבקרה 

הלי פיקוח ובקרה המעוגנים בפקודות ובהוראות. על פי פקודות שונות והן על אמצעים טכנולוגיים והן על נ

מניעה וטיפול בזיהומי דלק ושמנים בצה"ל(, יש  – 11.0110)בין השאר, הוראת קצין לוגיסטיקה ראשי 

ת כדי לוודא היעדר בדיקה חזותייש לערוך לנטר באופן קבוע דליפות של שפכים ושל דלק )אחת לשבוע 

אמצעי הבקרה של אמצעי הדלק(.  יש לבדוק אתתקלות הגורמות לנזילת דלקים ושמנים, ואחת לחודש 

  198קרקעיות בתחנות דלק ודלק סילוני.-כמו כן, אחת לחמש שנים יש לבדוק את האטימות של תשתיות תת

ק. חלק מהטיפול מתבצע שנתית לטיפול בתשתיות הדל-בימים אלו מיושמת תוכנית רבעל פי צה"ל, 

. כמו כן, חלק שיתקיימו בהמשךשנתיות -תוכניות הרבב תבצעבמסגרת תר"ש גדעון, וחלקו אמור לה

מהלך שוה"ם להעברת בסיסי  הפרויקטים להקמת תשתיות חדשות, לדוגמ מהטיפול מתבצע במסגרת

"ל, על פי קריטריונים החלה עבודת מטה לצמצום תחנות דלק בצה 2017נוסף על כך, בשנת  199צה"ל לנגב.

ק"מ מתחנת דלק אזרחית. על פי צה"ל,  כעשרה, ייסגרו תחנות בבסיסים הממוקמים עד השונים. לדוגמ

  200הליך סגירת התחנות יינתן מענה לנושא קרקעות מזוהמות, אם יהיה צורך בכך.בת

גיים לגילוי מוקדם התקנת אמצעים טכנולושמטרתן שנתיות -תוכניות רב יישום שלזאת ועוד, צה"ל פועל ל

יוני עד  201של דליפות דלק סילוני והתקנת מערכות חיישנים וגלאים שיתריעו על גלישה אפשרית של דלק.

 מתוכננת התקנה של 2021הותקנה מערכת בקרה ושליטה מתקדמת במחנה אחד, ועד סוף שנת  2017

                                                           
של  פניית מרכז המחקר והמידעתשובת אט"ל על צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  196

 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , יבה במערכת הביטחוןבנושא הגנת הסב הכנסת
אסדרה, אגף שפכי תעשייה,  – ורחלי דוד, מנהלת תחום קרקעות מזוהמות ,ביצוע – עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות 197

ביולי  5מחקר והמידע של הכנסת מתאריך פניית מרכז העל תשובה על דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, 
 . 2017ביולי  26, הועבר בדואר אלקטרוני, בנושא ניטור ושיקום קרקעות מזוהמות בשימוש צה"ל ומערכת הביטחון 2017

של  פניית מרכז המחקר והמידעתשובת אט"ל על צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  198
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , הגנת הסביבה במערכת הביטחון בנושא הכנסת

מרכז המחקר  תשובה על פנייתצבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  199
 25עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיועבר ה, הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןלוהמידע של הכנסת 

 .2017ביוני 

טיוטת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה תגובה על צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  200
 .2017בנובמבר  20עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי, הועברה בדואר אלקטרוני בצה"ל

של  פניית מרכז המחקר והמידעתשובת אט"ל על ישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל, צבא ההגנה ל 201
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון הכנסת
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בור תחנות דלק למערכת שנתית לחי-תוכנית רב מיושמתכמו כן, בימים אלו  202.ארבע מערכות נוספות

מתחנות הדלק  60%-חוברו כ 2017יוני עד חיישנים אשר תתריע על מקרים אפשריים של דליפת דלק. 

. נוסף על 2020בצה"ל למערכות התרעה שכאלה, והצפי להשלמת חיבור התחנות שנותרו הוא סוף שנת 

גם למשרד להגנת  –במקרה הצורך לפיהם היחידות והגופים צריכים לדווח למטכ"ל  )ווכך, הוגדרו נהלים 

   203הסביבה( על תקלות ודליפות דלק.

דליפות דלק ושמנים, לשדרוג תשתיות הדלק,  עללשדרוג מערך הבקרה  תהליכים מוצגיםבטבלה שלהלן 

החל שבוצעו או שביצועם  מוצגים צעדיםטבלה בלהבטחת תקינות התשתיות ולטיפול בקרקעות מזוהמות. 

 204.כךן התקציב שמומש לשם , וכ2016–2012בשנים 

 

 2016–2012 ,טיפול בהםעל זיהומי שמנים ודלקים ו עלבקרה שדרוג ה: 2טבלה 

 תקציב טיפול בהםעל הל זיהומי שמנים ודלקים ועבקרה הליכי 

 מיליון שקלים 2 בדיקות אטימות למכלי דלק 300-כ

מהתחנות טרם הסתיים  כמהתחנות דלק )ב 12-שדרוג של כ
 הטיפול(

 יליון שקליםמ 13

 מיליון שקלים 3 רכישת מערכות למחזור מים לסדנאות הרכב

-גלישות דלק במכלים וצנרת תת עלהרכבת מערכות בקרה 
 קרקעית

 מיליון שקלים 10

 מיליון שקלים 2 רכישת אמצעים למניעת דליפות דלק

 מיליון שקלים 5 סקירת קרקעות וטיפול בקרקעות מזוהמות

 205לטיפול עצמאי במי שיפוליים הקמת מערכת ביולוגית
 בספינות חיל הים )בתהליכי הקמה(

 מיליון שקלים 10-כ

 

לשדרוג  (2020–2016נוסף על האמור לעיל, התקציב המתוכנן ממקורות גופי צה"ל בתר"ש גדעון )

תשתיות בתחום הדלק והשמן שאינן עומדות בדין הסביבתי ולטיפול במפגעים הנגרמים מליקויים אלו 

  206.מיליון שקלים 40הוא 

  

                                                           
מרכז המחקר  תשובה על פנייתסביבתי ומדיניות, צבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון  202

 25עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןלוהמידע של הכנסת 
 .2017ביוני 

 שם. 203
מרכז המחקר  פניית תשובה עלצבא ההגנה לישראל, אגף התכנון, מחלקת תשתיות ופריסה, רמ"ד תכנון סביבתי ומדיניות,  204

 25עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , הבהרות בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחוןלוהמידע של הכנסת 
 .2017ביוני 

נוזל המצטבר בתחתית המחסנים, בחדר המכונות, בחדר המשאבות או בכל מקום אחר בכלי שיט לרבות  –"מי שיפוליים"  205
ה בעת הפלגתה(. מתוך: תקנות המים )מניעת זיהום מים( )סילוק יני)מים המשמשים לייצוב האו נטל דלקים, שמנים ומי

 1998–שפכים מכלי שיט(, התשנ"ט

של  פניית מרכז המחקר והמידעתשובת אט"ל על צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  206
 .2016בדצמבר  18עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידיהועבר , חוןבנושא הגנת הסביבה במערכת הביט הכנסת
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 ניטור זיהום קרקע ושיקום קרקעות בצה"ל .9.4

סקרים לאיתור זיהומי קרקע ומים. על פי צה"ל, סקרים  30-בחמש השנים האחרונות ערך צה"ל כ

הנחיות המטכ"ל והמשרד להגנת הסביבה, ובאישורו של על פי היסטוריים וסקרי קרקע נערכים בצה"ל 

על  ת מהלך שוה"ם לפינוי מחנות צה"ל ממרכז הארץ לדרומה. נוסףמהסקרים נערכו במסגר כמההמשרד. 

מקרים עקב הקרקע, או את להן פוטנציאל לזהם שיש , צה"ל עורך סקרי קרקע בעת פירוק תשתיות דלק כך

  207של שפיכת דלק ושמן.

 דוגמאות לסקרים שנערכו בשנתיים האחרונות:  כמהבטבלה שלהלן מפורטות 

 

 2016208–2015קרקע שערך צה"ל בשנים  : דוגמאות לסקרי3טבלה 

 מהלכים עתידיים תוצאות הסקר מיקום

משאב דרומי )פרויקט מעבר 
 כוחות למחנה עמנואל(

נמצא זיהום בקרקע במקומות 
תשתיות  של פירוקשנעשה בהם 

 דלק. 

תוכנית הסקר והטיפול העתידי 
מתבצעים בליווי המשרד להגנת 

 הסביבה. 

ק מתוכנית סקר קרקע בוצע כחל שדה דב
פינוי המחנה. לא נמצאו מזהמים 

 חריגים.

 

התגלה זיהום בקידוח מים בתוך  חצור
המחנה, ככל הנראה מדליפת דלק 

 סילוני מקו הולכה באזור.

 מתבצע תהליך טיהור בשיתוף
 רשות המים.

נמצא זיהום קרקע היסטורי  ג'וליס
. הזיהום ביובל של נחל אבטח

שפכי דלק אשר בעקבות   נגרם
מו למערכת ביוב ונשפכו מחוץ זר

גובשה למחנה. בוצע סקר ו
המשרד באישור  תוכנית טיפול

 להגנת הסביבה.

 

 מתוכנן סקר משלים בהמשך.

 

על פי צה"ל, כל תוכנית לסקר קרקע מקבלת אישור והתייחסות של המשרד להגנת הסביבה, ובחירת 

  209הגנת הסביבה.אף היא בתיאום מלא עם המשרד ל נעשיתאת הסקר  עורכתהחברה ש

ככלל, פעילות  צה"ל  ,על פי תשובת אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה

אינה מתואמת כראוי עם בנושא מניעת זיהום קרקע, חקירת זיהומי קרקע היסטוריים ושיקום קרקעות 

בשגרה מקיים "ל לא . למיטב ידיעתם של הגורמים הרלוונטיים במשרד, צההמשרד להגנת הסביבה

רק במקרים של פינוי  ופעולות אלו ננקטות פעולות של חקירת זיהומי קרקע היסטוריים ושיקום קרקעות 

בסיסים או כאשר מוגשת בקשה להיתר בנייה בבסיס מסוים. עוד נמסר מהמשרד להגנת הסביבה כי 

                                                           
 שם. 207

 שם. 208

של  פניית מרכז המחקר והמידעתשובת אט"ל על צבא ההגנה לישראל, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשכת ראש אט"ל,  209
 .2016בדצמבר  18ר הביטחון, עו"ד רות בר, עוזרת לש על ידיהועבר , בנושא הגנת הסביבה במערכת הביטחון הכנסת
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 לגרוםפוטנציאל  שיש להםים כגון שדרוג תשתיות וביצוע בדיקות תחזוקה באתר ,פעולות למניעת זיהום

 210מו.ילזיהום קרקע ומי תהום אינן מתואמות ע

על פי תשובת המשרד להגנת הסביבה למרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנתיים האחרונות פנה 

פעמים לגורמים בצבא כדי לתאם איתם את תוכנית הפעולה של צה"ל למניעת זיהום  כמההמשרד 

לדברי  211.של ממשות כמזוהמות, אולם עד כה לא הושגה התקדמות קרקעות ולחקירת קרקעות החשוד

רחלי דוד, מנהלת תחום אסדרה באגף קרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, גם אם צה"ל פועל כנדרש 

ואין לו אמצעים  מודע לכךהמשרד להגנת הסביבה אינו בנושא מניעת זיהום קרקעות וחקר זיהומי קרקע, 

סת המשרד להגנת הסביבה, אופן הטיפול של צה"ל כיום בנושא קרקעות מזוהמות לתפי .לפקח על היישום

  212הוא חלקי ואינו מערכתי.

לכלול מיפוי מלא של יש מערך הטיפול המיטבי בנושא הקרקעות המזוהמות בצה"ל בעל פי רחלי דוד, 

תוכנית עבודה  ןיש להכי – לזיהום קרקע; כפועל יוצא מהמיפוי רב לגרוםפוטנציאל  שיש להםשימושים 

המבוססת על תיעדוף הליכי ניטור, טיפול בתשתיות ומתקני דלק תקולים והליכי חקר קרקע; ובהמשך, 

התוכנית על פי לוחות זמנים ותקציבים מוגדרים. לתפיסתה, המשרד להגנת הסביבה צריך את  ליישםיש 

 213זה הן גורם מקצועי מייעץ והן גורם מפקח. נושאלהיות ב

 –המיפוי התקופתי שעורך צה"ל לבדיקת תקינות התשתיות ולאיתור מפגעים עולה כי מהאמור לעיל 

משרד לפנימי ואינו מועבר באופן סדור ומלא לגורמים חיצוניים, כגון  ואה –לרבות מפגעי זיהום קרקע 

משרד הביטחון )למערכת הגנת הסביבה באמו"ן(. לפיכך, יכולתו של המשרד להגנת ללהגנת הסביבה או 

שנתיות בנושא -יבה לעקוב אחר תקינות התשתיות, טיפול במפגעים וביצוע תוכניות העבודה הרבהסב

 . תשתיות דלקים ושמנים היא מוגבלת ביותר

התקיימה פגישה בין נציגי צה"ל לנציגי המשרד להגנת  2017בהקשר זה נמסר מצה"ל כי בחודש ספטמבר 

 214שאר בנושא העברת מידע למשרד להגנת הסביבה.נקבעו עקרונות לשיתוף פעולה, בין ה ובההסביבה, 

להלן תוצג מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות והחסמים לאכיפת מדיניות זו 

 צה"ל. ב

 

 מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות .9.5

ם השונים מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות וההנחיות המקצועיות בתחומי

במסמך מדיניות שפרסם המשרד באוקטובר  ות, מפורטןהנוגעים בסקירת קרקעות מזוהמות והטיפול בה

2016.215 

                                                           
אסדרה, אגף שפכי תעשייה,  – ורחלי דוד, מנהלת תחום קרקעות מזוהמות ,ביצוע – עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות 210

 2017ביולי  5פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת מתאריך  לע תשובהדלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, 
 . 2017ביולי  26, הועבר בדואר אלקטרוני, ום קרקעות מזוהמות בשימוש צה"ל ומערכת הביטחוןבנושא ניטור ושיק

 שם. 211

 . 2017באוגוסט  10אסדרה, המשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון,  – מזוהמותרחלי דוד, מנהלת תחום קרקעות  212
 .שם 213

ר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה טיוטת מסמך מרכז המחקתגובה על צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  214
 .2017בנובמבר  20עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי, הועברה בדואר אלקטרוני בצה"ל

 . 2016באוקטובר  13, ת המשרד בנושא קרקעות מזוהמותמדיניו, סביבההמשרד להגנת ה 215

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/contaminatedsoil/documents/contaminated-soil-policy.pdf
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: מניעת זיהומי אלהדרישות המשרד להגנת הסביבה בתחום הטיפול במזהמים בקרקע נחלקות לתחומים ה

סקירה ושיקום של קרקע ידי בדליפת חומר מזהם לקרקע וכן יקרקע, דיווח על זיהומי קרקע, טיפול מ

 המכילה מזהמים. 

המדיניות הוא "למקד את הטיפול באתרים שהטיפול בהם יביא לתועלת של אחד מעקרונות היסוד 

 נערכת הבחנהמדיניות בככלל,  .הסביבתית הרבה ביותר ולתוצאות הטובות ביותר לכלל המשק והחברה"

זיהום בעקבות של קרקעות מזוהמות,  רה ושיקוםסקישל זיהום קרקע מפעילויות קיימות לבין  מניעהבין 

אם יש ו בעבר, המשרד ידרוש ביצוע סקירת קרקע וטיפול בקרקע נגרמשנגרם מפעילות בעבר. בזיהומים ש

 הצדקה סביבתית מובהקת ועל פי סדרי עדיפות. לכך 

פוטנציאל זיהום  על פילפיו יושתו דרישות שונות על קבוצות מיקוד שונות, שמסמך המדיניות נקבע מדרג ב

לשלושה מעגלי פעילות )פירוט הגופים העוסקים בכל  משויכיםהקרקע שלהן. העוסקים בפעילות מזהמת 

 מעגל פעילות מובא בנספח ג' למדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות(:

 ת של קבוצת המיקוד המרכזי בפעילות מזהמת בסיכון גבוה הםגופים העוסקים  – מעגל ראשון

בקבוצה זו נכללות עוסקים.  500-כ ,על פי הערכת המשרד ,מדיניות הקרקעות, המונה כיום

מזהמים בקרקע הגורמים לסיכון. על כל מי  הימצאותסבירות גבוהה ליש  פעילויות שבגינן

חובה לבצע סקר היסטורי במסגרת תנאים ברישיון  ,כברירת מחדל ,שמשתייך לקבוצה זו תוטל

מתקנים מתעשיית  נכלליםלמעגל הראשון  משתייכיםגורמים הב .שבע שניםאחת לעסק, ולעדכנו 

אחסון דלקים ותדלוק באזורים  ,ניהול פסולת ,תעשייה כימית ,מתכות של ייצור ועיבוד ,האנרגיה

 הפקת דלקים ועוד. ,רגישים הידרולוגית

 ת מזהמים בקרקע למציא רבה סבירותיש  שבגינה ,גופים העוסקים בפעילות מזהמת – מעגל שני

מקבוצת העוסקים בפעילות מזהמת בסיכון, הגופים השייכים לקבוצה  להבדילהגורמים לסיכון. 

החובה לבצע את הסקר . עד השלב שלפני סגירת העסקזו אינם מחויבים בהגשת סקר היסטורי 

פעילות מזהמת ב .בהיתרי רעלים ורישיונות העסק המובאים טרם סגירת העסק מעוגנת בתנאים

ציפוי מתכות  ,חוות לאחסון דלקים ,בין השאר: תחנות תדלוק נכלליםלמעגל השני  משתייכתה

ייצור ומכונאות של כלי רכב  ,טיפול בשפכים, סילוקם ואגירתם ,הפעלת מטמנות ,וטיפול בהן

מכבסות לניקוי  ,כלי שיט, כלי טיס ופירוק חלקים משומשים מתוכם ,וציוד מכני והנדסי כבד

אחסון זמני של פסולת  ,טיפול וסילוק של פסולת מסוכנת ,קרקעית-דלק בצנרת תתהובלת  ,יבש

 בנייה, צביעה והסרת צבע מאוניות ועוד.  ,מסוכנת

 זו של עוסקים בחומר מזהם כפופה  גדולה. קבוצה גופים העוסקים בחומר מזהם – מעגל שלישי

ור חומרים מזהמים, אירוע שחרבלהוראות שמטרתן למנוע זיהום קרקע ולתת מענה מיידי 

נדרש עוסק  עסקהבמסגרת היתרי הרעלים ותנאי רישיון במסגרת הפעילות השוטפת של העסק. 

בחומר מזהם לנקוט אמצעים למניעת שחרור חומר מזהם לסביבה ולבצע פעולות לטיפול באירוע 

 שחרור החומר המזהם באופן מיידי. כמו כן, חלות על העוסק חובה לדווח על אירוע שחרור

  216חומרים ומזהמים ולבצע בדיקות לבחינת תקינות המתקנים והתשתיות.

                                                           
 . 2016באוקטובר  13, מדיניות המשרד בנושא קרקעות מזוהמות, סביבההמשרד להגנת ה 216
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ככלל, הכלים המרכזיים אשר באמצעותם אוכף המשרד להגנת הסביבה את הדרישות לעריכת סקרי 

 : אלה קרקע ולשיקום קרקעות מזוהמות הם

 קביעת תנאים במסגרת רישיון העסק; .1

ל מפעל, מתוקף חוק החומרים המסוכנים, קביעת תנאים במסגרת היתר הרעלים של גוף או ש  .2

 ; 1993–התשנ"ג

ה )דרישת עריכת סקרים או שיקום קרקע כתנאי יקביעת תנאים במסגרת תהליכי תכנון ובני .3

  217לקבלת היתר בנייה(.

 

 

 אכיפת מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא קרקעות מזוהמות בצה"ל .9.5.1

יש סבירות רבה להיווצרות מידע של הכנסת, על פי תשובת המשרד להגנת הסביבה למרכז המחקר וה

זיהומי קרקע כמעט בכל בסיס צבאי שהתקיימה בו בעבר או מתקיימת בו כיום פעילות הקשורה בשימוש 

ה. לפיכך נמסר כי "מדיניות המשרד ינשקיובדלקים, כדוגמת תחנת תדלוק, אחסון סולר לחימום, מוסך 

בהם מתקיימת פעילות שכוונה גם לבסיסי צה"ל  בהחלט להגנת הסביבה בנושא טיפול בקרקעות מזוהמות

עם זאת, למשרד אין דרך חוקית לעגן את הדרישות מבחינה תעשייתית כמפורט בנספח ג' במדיניות. 

בסיסי צה"ל אינם נדרשים ברישיונות עסק, וכן צה"ל מתנגד להוצאת היתרי שסטטוטורית, מאחר 

  218".רים מסוכניםבהם מתבצעת פעילות עם חומשרעלים לבסיסים 

 להלן פירוט קצר בדבר החלות של כל אחד מהכלים החוקיים שהוזכרו לעיל על צה"ל:

 רישוי עסקים

הצבא אינו חייב  על כן,אינו חל על גופי המדינה, ובכללם צה"ל, ו ,1968–חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

לפיכך, המשרד להגנת בהוצאת רישיון עסק או בעמידה בתנאים הדרושים עבור הוצאת רישיון עסק. 

 להבדילהסביבה אינו יכול לעגן את הדרישות הקשורות במניעת זיהום קרקעות בצה"ל ברישיון העסק, 

 219מפעלי התעשייה הביטחונית.במפעלים תעשייתיים ואף במהליך אכיפת תנאים אלה 

 היתר רעלים

עית או ביטחונית של צה"ל, , החוק אינו חל על פעילות מבצ1993–על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג

. לעומת הקשורים בפעילות צבאיתצה"ל אינו מחויב בהוצאת היתרי רעלים על חומרים מסוכנים ועל כן 

מאפיינים זאת, צה"ל מחויב בהשגת היתר רעלים עבור שימוש בחומרים מסוכנים במסגרת עיסוקים בעלי 

ה, חומרי הדברה, יבריכות שחי ה)לדוגמ, כלומר עיסוקים שאינם מבצעיים ואינם ביטחוניים אזרחיים

                                                           
 שם. 217
אסדרה, אגף שפכי תעשייה,  – ורחלי דוד, מנהלת תחום קרקעות מזוהמות ,ביצוע – ש תחום קרקעות מזוהמותעפרי חזיז, רא 218

 2017ביולי  5פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת מתאריך על  תשובהדלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, 
 . 2017ביולי  26, הועבר בדואר אלקטרוני, וןבנושא ניטור ושיקום קרקעות מזוהמות בשימוש צה"ל ומערכת הביטח

עו"ד יעל בן עמוס, רפרנטית לנושא חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות, הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה, שיחת  219
 . 2017באוגוסט  14טלפון, 
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 221העוסקת בחומרים מסוכנים. 7.19חובה זו מעוגנת בהוראת קבע אט"ל  220תחנות דלק עבור מכוניות(.

כיום שימוש בהיתר רעלים  לא נעשהעל פי המשרד להגנת הסביבה, בפועל אין הפרדה בין סוגי השימושים, ו

פעמים כדי לקבל  כמהמידע של הכנסת פנה לצה"ל מרכז המחקר וה 222ככלי פיקוח ואכיפה על צה"ל.

שימושים "אזרחיים" בחומרים מסוכנים, אולם עד מועד  בגיןנתונים בדבר הגשת בקשות להיתרי רעלים 

 סיום המסמך טרם התקבלה תשובה בעניין.  

 ,משרד להגנת הסביבה כלים נוספים לאכיפת הדין הסביבתילמהשימושים שלעיל, יש  כמהביצוין כי 

תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת  :נטיות אחרותוומתוקף המחויבות של צה"ל לעמוד בהוראות רל

תקנות המים )מניעת זיהום מים(  ,(1940, )מתוקף פקודת בריאות העם 1990–חומרים מסוכנים(, תשנ"א

 , ועוד. 1997–)תחנות דלק(, התשנ"ז

 תכנון ובנייה

דרישה לבצע סקרי קרקע במסגרת הליכי הא ים קרקעות הלפקח על ניטור זיהות הדרכים כאמור, אח

 בעת בקשת היתר לבינוי חדש או במסגרת פינוי בסיס(.  – התכנון והבנייה )ובקשר לצה"ל

בהם יש הצדקה שככלל, תהליכי התכנון של מערכת הביטחון כפופים למערכת התכנון הכללית. במקרים 

 לתתהסמכות אלו, מהמצב התכנוני התקף. במקרים לסטות אפשר לאישור מטעמי דחיפות או סודיות, 

, שהיא ועדת משנה הוועדה למתקנים ביטחוניים )ולמ"ב(טחוני נתונה בידי ילמתקן ב היתר בנייה

המשרד להגנת מצומצמת של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, ודיוניה מתקיימים בדלתיים סגורות. 

יצוין כי על פי נוהל שפרסם משרד המשפטים בדבר  .הסביבה אינו חבר בוועדה למתקנים ביטחוניים

בעת הגשת בקשה ה, יפרק ו' לחוק התכנון והבניעל פי הטיפול בבקשה להיתר להקמתו של מתקן ביטחוני 

מצב התכנוני התקף, על המגיש לערוך בדיקה מקדמית להבדיל מהלהיתר להקמת מתקן ביטחוני חדש, 

יורה מתכנן  ,כנית ולהגישה למתכנן המחוז. במידת הצורךבדבר ההשפעות הסביבתיות החזויות של התו

המחוז על הגשת מסמכים מפורטים בדבר השפעות סביבתיות אפשריות ואלו יוצגו למשרד להגנת 

  223.הסביבה

בתחום מ"ר(  500)עד  נוסףחוק התכנון והבנייה מקנה פטור מהיתר בנייה למתקן ביטחוני נוסף על כך, 

 .מתקן ביטחוני קיים

י צה"ל, כלל התוכניות להקמת תשתיות רגישות )דוגמת תחנות דלק(, או תשתיות הממוקמות על פ

במיקומים רגישים מבחינה סביבתית, מובאות לבחינת הולמ"ב ומבוצע בגינן תסקיר השפעה על הסביבה, 

 224כפי שנדרש בנוהל משרד המשפטים שצוין לעיל.

                                                           
ד להגנת הסביבה, שיחת עו"ד יעל בן עמוס, רפרנטית לנושא חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות, הלשכה המשפטית במשר 220

 . 2017באוגוסט  14טלפון, 
, הרכשה, שימוש, אחזקה וגריטה של חומרים מסוכנים קליטה, – 7.19אט"ל –הוראת קבע מטכ"לצבא ההגנה לישראל,  221

 .2012, תאריך עדכון: ינואר 1986תאריך פרסום: יוני 

המות, הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה, שיחת עו"ד יעל בן עמוס, רפרנטית לנושא חומרים מסוכנים וקרקעות מזו 222
 . 2017באוגוסט  14טלפון, 

במרס  3, נוהל הטיפול בבקשה להיתר להקמתו של מתקן ביטחוני בהתאם לפרק ו' לחוק התכנון והבניהמשרד המשפטים,  223
2009 . 

חקר והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה טיוטת מסמך מרכז המתגובה על צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  224
 .2017בנובמבר  20עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי, הועברה בדואר אלקטרוני בצה"ל

http://www.moin.gov.il/emergency/Documents/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%91%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%202009.pdf
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ידע של הכנסת, על אף פוטנציאל זיהום על פי תשובת המשרד להגנת הסביבה למרכז המחקר והמ

גורמים הרלוונטיים לכך, לפיהליכי התכנון השוטף בצה"ל. להקרקעות בבסיסי צה"ל, המשרד אינו צד 

בשגרה, ואף  מגיש בקשות להיתרי בנייה אשר צה"ללא נמסר מידע על באגף קרקעות מזוהמות במשרד 

לפנות למשרד כדי לבצע סקר לניטור זיהום  מקרים דרשה ועדת תכנון ובנייה מקומית מצה"ל כמהשב

בשל קרקע, לא ידוע למשרד אם מדובר בדרישה גורפת של מוסדות התכנון בעת טיפול בבקשות כאמור 

  225, או ביוזמה נקודתית של ועדה זו או אחרת.פוטנציאל זיהום הקרקע במחנות צה"ל

יקוח על צה"ל, מחלק ניכר שעקב החרגתו של צה"ל, ובפרט של הליכי הפמהדברים שלעיל עולה 

מהחוקים הסביבתיים, יכולתו של המשרד להגנת הסביבה ליישם את הכלים החוקיים המצויים בידו 

כאמור, . היא מוגבלת ,לאכיפת הדין הסביבתי על צה"ל בכלל, ואת הדין בנושא קרקעות מזוהמות בפרט

שיון עסק, היתר רעלים וההליך רי – על פי המשרד להגנת הסביבה, כלי הפיקוח המרכזיים של המשרד

 בלבד.  חלקיתצה"ל, או שהם ישימים באינם ישימים  –התכנוני 

 

  פינוי בסיסים שיקום קרקעות במסגרת הליך .9.6

בסיסים המפונים במסגרת תוכנית ל, יש להבחין בין בסיסים המפונים בשגרה בסיסיםהפינוי הליך תלגבי 

ממרכז הארץ לדרומה(. על פי המשרד  ונים והעתקתםצה"ל המפ מחנותקרקעות שוה"ם )המהלך לשיווק 

, כך שלא במסגרת תוכנית שוה"םבסיס של צה"ל אינו מודיע למשרד על פינוי או מעבר להגנת הסביבה, 

שדרישה לעריכת סקרי קרקע בעת הפינוי נעשית, אם בכלל, רק במסגרת ההליך התכנוני בדבר שינוי 

  226ייעוד הקרקע לאחר פינויה.

 שאמורים נמצאים הבסיסים ומפעלי התעשיות הביטחוניות  ןעליהש, בחלק מהקרקעות לעומת זאת

התבצעה במשך שנים פעילות אשר גרמה לזיהום קרקע ומים. העלייה  227פרויקט שוה"םלהתפנות במסגרת 

קידום תוכנית שוה"ם להעתקת בסיסי צה"ל, והחדה במחירי הדיור בישראל בכלל ובמרכז הארץ בפרט, 

פינוי הבסיסים באזור חלטה על שיקום הקרקעות המזוהמות והכשרתן לבניית מגורים. יצוין כי הובילו לה

יחידות דיור, ומאות אלפי מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה, ופינוי  60,000-של כ הקמההמרכז יאפשר 

  228.יחידות דיור 40,000-של כ הקמה אתרי התעשיות הביטחוניות שבתוכנית יאפשר

כי המשרד להגנת הסביבה יהיה אחראי  31דר/–624ע קבינט הדיור בהחלטה מס' קב 2015באוקטובר 

לשיקום קרקעות שיפונו על ידי צה"ל והתעשיות הביטחוניות, באמצעות זרוע הביצוע של המשרד לעניין 

 החברה לשירותי איכות הסביבה.  – זה

                                                           
אסדרה, אגף שפכי תעשייה,  – ורחלי דוד, מנהלת תחום קרקעות מזוהמות ,ביצוע – עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות 225

 2017ביולי  5פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת מתאריך  לע תשובהשרד להגנת הסביבה, דלקים וקרקעות מזוהמות במ
 . 2017ביולי  26, הועבר בדואר אלקטרוני, בנושא ניטור ושיקום קרקעות מזוהמות בשימוש צה"ל ומערכת הביטחון

 שם. 226
בסיסי צה"ל ממרכז  13טים, ולהעתקתם של  פרויק 50-מחנות( היא תוכנית לפינוי של כ ה שלתוכנית שוה"ם )שיווק והעתק 227

 בד בבד,מחנות ופינוי חלקי של שלושה מחנות.  עשרהפינוי מלא של  במסגרת התוכנית נעשההארץ לדרום הארץ ולצפונה. 
 8,000-לפנות ככך, הצבא צפוי לפימחנות קיימים.  19-יוקמו שלושה מחנות חדשים בנגב, וכן יוקמו פרויקטים חדשים ב

מיליון מ"ר בנוי וכן מיליוני מ"ר נוספים של שטחי פיתוח ותשתיות. המחנות  1.5-יהרסו כי כמו כן,אזור המרכז. דונמים ב
ה, דלק אשדוד, מש"א בית דגן, טירת הם: צריפין, סירקין, תל השומר, גלילות, שדה דב, גבעתיים, קסטינ שצפויים להתפנות

על פי אתר משרד הביטחון, פינוי  .בעתלית ומחנה נוסף במרכז הארץ 6, גנים )שלישות ראשית רמת גן(, כלא 148 הכרמל
 יחידות דיור, ומאות אלפי מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה. 60,000-הקמתן של כאת הבסיסים באזור המרכז יאפשר 

 .2017באוגוסט  3, תאריך כניסה: האפשר לבנות על ז – אתר פרויקט שיקום קרקעות המדינה 228

http://soil-remediation.co.il/he/
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ומייד לאחר פינוי הבסיס נערך ככלל, לפני פינוי הבסיסים ופירוק התשתיות נערכים סקרים היסטוריים, 

עריכת הסקרים  229חקר קרקע "פולשני" )הכולל לקיחת דגימות קרקע מאתרים החשודים כמזוהמים(.

עורכי הסקרים למידע חיוני, כגון סוג הפעילות שנערכה במקום,  ה שלבאופן מיטבי תלויה בין השאר בגיש

ש וכמותם ועוד. לדברי עפרי חזיז מהמשרד בהם נעשה שימושהמיקום המדויק של הפעילות, סוג החומרים 

סוג הפעילות שנערכה בבסיס, מטעמי על מהמקרים צה"ל לא מסר מידע נחוץ  כמהלהגנת הסביבה, ב

ביטחון מידע. לדוגמה, בבסיסים מסוימים הסקרים ההיסטוריים שנמסרו למשרד הם חלקיים, ובמקרים 

את הדיווח של צה"ל בדבר סוג הפעילות נוספים החומרים שנמצאים בסקרי הקרקע אינם תואמים 

 המשרדעל תים על ידי צה"ל מקשה ימדויק שנמסר לע-המידע החלקי והלאשנערכה במקום. לדבריו, 

הוא מוסיף כי  230.מדויק של קרקע מזוהמתהזיהוי את העריכת סקרי הקרקע ולהגנת הסביבה את 

בהם ש ,מש"א – יקום ואחזקהבבסיסים אשר הפעילות בהם מוגדרת "יצרנית" )לדוגמה, מרכזי ש

בהם מאוחסנת כמות גדולה של דלק, לדוגמה שבסיסים  ;סדנאות לטיפול ברכבים ובמנועים מתקיימות

סוגי על בסיסי חיל האוויר וחיל הים(, יש חשיבות גדולה אף יותר לקבלת מידע מדויק ככל האפשר 

עלול להתפשט למוקדים  אףפעיל ו הפעילות הצבאית ומיקומה, שכן ייתכן שבבסיסים אלו מוקד הזיהום

 231אחרים.

 עבורג המשרד להגנת הסביבה, המסגרת התקציבית הכוללת הנדרשת ישהצ 232על פי הערכה ראשונית

מיליארד שקלים  1.5-היא כ 2022מתחמים המיועדים להתפנות עד שנת בפרויקט שיקום הקרקעות 

כי על פי המשרד להגנת הסביבה, ברוב  יצוין 233(.0182–2016מיליון שקלים לשנים  250)מתוכם הוקצו 

מלוח הזמנים המתוכנן  ממשבהם פועלת כיום החברה לשירותי איכות הסביבה, אין חריגות של שהאתרים 

 בתוכנית העבודה. 

 

 סיכום .10

הטמעת שיקולים סביבתיים תהליך חל שינוי ניכר במדיניות הסביבתית בצה"ל ובבשנים האחרונות 

ת שעלתה מדוחות מבקר המדינה בנושא הגנת הסביבה בצה"ל בתחילת שנות . בהשוואה לביקורבפעילותו

דבר ניכר בגיבוש פקודות ייעודיות, הקצאת וה – , נראה שככלל, המודעות הסביבתית בצה"ל עלתה2000-ה

, וכן ועליהם הצביעו דוחות אלשכוח אדם לנושא והכשרתו ועוד. כמו כן, חלק מהמפגעים הסביבתיים 

השנים )לדוגמה, הסרת האסבסט ממבנים בצה"ל(,  שךטופלו באופן יסודי במ ,יותרדוחות מאוחרים 

ואחרים  טופלו באופן חלקי )לדוגמה, חיבור מחנות צה"ל לביוב(. כמו כן, נראה שצה"ל החל להטמיע 

בשנים האחרונות מדיניות של חיסכון במשאבים סביבתיים )התייעלות אנרגטית, חיסכון במים, בנייה 

 במידה רבה מתוך שיקולים כלכליים. ירוקה(, 

בהכרח  לאבחלק מהתחומים אופן הטיפול במפגעים וקצב הטיפול בהם עם זאת, ממסמך זה עולה כי 

למשל בכל הנוגע לקצב חיבור מחנות  ,בקנה אחד עם הנזק הסביבתי והבריאותי שעלול להיגרם יםעול

 קר. מפגע סביבתי אשר גם עליו הצביע המב ;צה"ל למערכת הביוב

                                                           
 .2017באוגוסט  9ביצוע, המשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון, –עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות 229

 . שם 230

 .2017באוגוסט  9ביצוע, המשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון, –עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות 231
בהתאם לממצאי סקרי הקרקע )בהיקף הזיהום, בסוג הזיהום ובעומק הזיהום(, אשר  הערכה ראשונית זו עשויה להשתנות 232

 יבוצעו באתרים לאחר פינוים.
 .2017באוגוסט  9ביצוע, המשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון, –עפרי חזיז, ראש תחום קרקעות מזוהמות 233
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במסמך זה ביקשנו להציג את תמונת המצב של יישום המדיניות הסביבתית של צה"ל במסגרת הפעילות 

הצבאית, את מצב תקינותן של התשתיות הרלוונטיות לתחומי הגנת הסביבה, את מפת המפגעים 

 על המידע המוצג במסמך מתבססרוב פעילות צה"ל ואת אופן הטיפול בהם. בעקבות הסביבתיים שנוצרו 

 נושאים השונים. בשקיבלנו מצה"ל, משרד הביטחון והמשרד להגנת הסביבה  תגובות

הכלים לבחון באיזו מידה הגורמים השונים בצה"ל אין בידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת עם זאת, 

לא ניתן לבחון אם ובאיזה אופן מוטמעים שיקולים  .את תפקידם בתחום הגנת הסביבה מבצעים בפועל 

פער בין  שישתוכניות העבודה של צה"ל, שכן הם חסויים. כמו כן, ייתכן בתיים בתקציב צה"ל וסביב

בדרגים  בפועלמוגדרת על ידי אגף התכנון, לבין יישומה היא מדיניות צה"ל בתחומי הגנת הסביבה, כפי ש

בירות הע מספרהמפגעים הסביבתיים בשטח ו מספרפער בין שיש תכן ינמוכים יותר. נוסף על כך, י

 חיילים בדרגים השונים לבין המידע שמדווח בפועל לאגף התכנון. שמבצעים הסביבתיות 

יום, ובניגוד לפקודות בצה"ל, אין כמעט מידע סביבתי כ :ענין זה קשור גם לסוגיית שקיפות המידע

 המפורסם באתר חופש המידע של צה"ל, או בדוחות חופש המידע של משרד הביטחון. 

י הפיקוח על העשייה הסביבתית בצה"ל, הן הפנימי )על ידי גורמים בצה"ל, ובפרט מהמסמך עולה כ

. ככלל, מוגבל ביותר אאג"ת( הן החיצוני )המשרד להגנת הסביבה, ובמידה מסוימת משרד הביטחון( הו

משרד להגנת הסביבה לאכיפת הדין הסביבתי מול גורמים "אזרחיים" )תעשייה, לרוב הכלים שיש את 

כך, המשטרה לפיבמסגרת האכיפה הסביבתית מול צה"ל. אפשר ליישם באופן מלא -איוד( עסקים וע

בהם שהירוקה ממעטת לערוך בדיקות פתע בבסיסים, בשל מגבלות על כניסת פקחים; כלים חוקיים 

משתמש המשרד למטרות פיקוח )רישיון עסק, היתר רעלים, היתר בנייה( לא חלים על צה"ל, או חלים עליו 

חלקי; נוהל אכיפה סביבתית המסדיר את פעילות פקחי המשטרה הירוקה מול צה"ל, ואת סמכויות באופן 

החקירה והאכיפה שלהם, טרם הובא לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שש שנים לאחר 

 חקיקת החוק בנושא. 

אג"ת לגבש את  באחריותו שלכי  נקבעהוראות הצה"ליות בנושא הגנת הסביבה בצה"ל בזאת ועוד, 

שיח מקצועי ושיתוף פעולה  באמצעותמדיניות צה"ל בתחום ולהגדיר את היעדים הסביבתיים של צה"ל, 

עם משרד הביטחון, עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ועם גופים אזרחיים הנוגעים לתחום הגנת 

ד להגנת שיתוף הפעולה המקצועי בין צה"ל למשרכי במקרים מסוימים,  עולהמהמסמך  .הסביבה

 אפשר ,בין השאר .עלול להקשות על קידום מדיניות סביבתית רצויהוהדבר הסביבה לא היה מיטבי, 

יישום החלטת הממשלה בדבר חיבור ב בענייני התקציב וההסדרים הכרוכיםלציין את חילוקי הדעות 

יטה עליו החלשמחנות צה"ל לביוב, שהובילו לכך שהמשרד להגנת הסביבה לא הקצה את התקציב 

הממשלה; מגבלות שונות על קבלת מידע מטעמי ביטחון מידע מקשות גם הן על המשרד להגנת הסביבה 

לתת סיוע מקצועי לצה"ל  –לפקח, ומצד שני  –לקבל תמונת מצב סביבתית מדויקת, שתאפשר לו מצד אחד 

 בסוגיות הרלוונטיות. 

להגנת הסביבה לא השתמש במלוא  במקרים מסוימים, ומסיבות שונות, המשרדעוד עולה מהמסמך כי 

 . הכלים העומדים לרשותו כדי לאכוף את דיני הגנת הסביבה בצה"ל
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 , על פי דיווח המשרד להגנת הסביבה2016: מפגעים סביבתיים בצה"ל לשנת 1נספח 

 

טופל/לא  האירוע מחנה/בסיס תאריך
טופל על פי 

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
 (2016)סוף 

תגובת צה"ל )מאי 
2017) 

גלישות שפכים ומפגעי  מתקן אדם 3.1.2016
 יתושים

טופל לאחר 
הליך מנהלי 
של מחוז 

 מרכז

 

ת יקרי 7.1.2016
ההדרכה 

 –ע"ש שרון 
עיר 

 הבה"דים

הטמנת פסולת על ידי 
 הקבלן הבונה

  טופל

בסיס רמון   21.1.2016
 ירוחיל האו

המשך  –קרקע מזוהמת 
 2015טיפול משנת 

לא דווח על 
 טיפול

סקר היסטורי,  בוצע
 הקרקע טופלה.

פיצוץ חומרי נפץ פגי   5050 9.2.2016
 תוקף תוך גרימת מפגעים

צה"ל  ומשרד 
הביטחון 

מתעלמים 
וממשיכים 

 לפוצץ

צה"ל העביר למשרד 
להגנת הסביבה חוות 
דעת של מומחה בתחום 
הסיכונים הסביבתיים, 

לפיה לא נגרם מפגע ש
סביבתי בפיצוץ 

בהם מבוצע שבתנאים 
צוץ. המשרד להגנת הפי

הסביבה לא העביר 
לצה"ל חוות דעת 

 סותרת.

מש"א )מרכז  15.2.2016
שיקום 

ואחזקה( תל 
 השומר

ביצוע עבודות אסבסט 
 ללא היתרים

היועץ 
המשפטי 
לממשלה 

עצר את 
פתיחת תיק 
החקירה על 
ידי המשטרה 

 הירוקה.

נפתחה 
חקירה 

משותפת של 
מצ"ח 

והמשטרה 
 הירוקה

 מאז התקיים האירוע,
סוכם נוהל העבודה 
באסבסט בכלי רק"מ 

המשרד להגנת  עם
הסביבה. העבודות 
נעשות על ידי קבלן 
כפוף להיתר )ראו פרק 
בנושא אסבסט בצה"ל 

 במסמך זה(.

חצרים חיל  16.2.2016
 וירוהא

הייתה תקלה בתשתית,  טופל  חלקית פריצת דלק סילוני
טופלה. הקרקע  היאו

המזוהמת נותקה 
-ומהקרקע הנקייה, 

מהקרקע  95%
המזוהמת פונתה. צפי 

בעוד  – לסיום ההליך
 כשנתיים.
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

טופל/לא  האירוע מחנה/בסיס תאריך
טופל על פי 

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
 (2016)סוף 

תגובת צה"ל )מאי 
2017) 

בסיס שדה  29.2.2016
דב חיל 

 האוויר

חשש  –פניית ציבור 
 למפגע דלקים

  טופל

בריכות השיקוע במתקן  צאלים מל"י 6.3.2016
טיהור השפכים מזוהמות 

 בשמן משומש

 – לא טופל
צה"ל 

 מתעלם

בוצעו סקירה ותיחום 
וכנה של הזיהום, וה

 תוכנית דיגום בתיאום
המשרד להגנת  עם

 הסביבה.

  טופל מפגע אסבסט מש"א חיפה 20.3.2016

מחנה  22.3.2016
–גבעתיים

 ורד

מפגעי רעש ואיכות אוויר 
 חמורים

 –לא טופל 
צה"ל 

 מתעלם

הנושא בטיפול. על פי 
עדכון שהעביר צה"ל 
למרכז המחקר והמידע 
של הכנסת בנובמבר 

, אותר פתרון 2017
למפגע הרעש והזיהום. 
יישומו צפוי להתחיל 

 234בשבועות הקרובים.

 6בה"ד  1.4.2016
פירוק 
 צריפין

טופל לאחר  ןיהטמנת פסולת בני
הליך מנהלי 
של  מחוז 

 מרכז

 

 –תל השומר  4.4.2016
 שער מסובים

גלישת שפכים סמוך 
 לשער

  טופל

פניית ציבור בעניין שפכי  מחנה עמוס 10.4.2016
ך סיור ולא המחנה. נער

 נמצאה הוכחה למפגע. 

  טופל

–מחנה צור  19.4.2016
 ביסל"ח

  טופל שריפת סוללות ליתיום

פיצוץ חומרי נפץ פגי  81מטווח  21.4.2016
 תוקף תוך גרימת מפגעים

צה"ל  ומשרד 
הביטחון 

מתעלמים 
וממשיכים 

 לפוצץ

צה"ל העביר למשרד 
להגנת הסביבה חוות 
דעת של מומחה בתחום 

ים הסביבתיים, הסיכונ
לפיה לא נגרם מפגע ש

סביבתי בפיצוץ 
בהם מבוצע שבתנאים 

הפיצוץ. המשרד להגנת 
הסביבה לא העביר 
לצה"ל חוות דעת 

 סותרת.

  טופל גלישת שפכים בט"ר ניצנים 10.5.2016

מחנה גיבור  23.5.2016
769 

לאחר  –מפגע שפכים 
סיור התברר כי מדובר 

 במים שפירים

  טופל

 –מחנה עדי  23.5.2016
 מצפה עדי

  טופל גלישת שפכים

                                                           
והמידע של הכנסת בנושא הגנת הסביבה  טיוטת מסמך מרכז המחקרתגובה על צבא ההגנה לישראל, לשכת הרמטכ"ל,  234

 .2017בנובמבר  20עו"ד רות בר, עוזרת לשר הביטחון,  על ידי, הועברה בדואר אלקטרוני בצה"ל
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

טופל/לא  האירוע מחנה/בסיס תאריך
טופל על פי 

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
 (2016)סוף 

תגובת צה"ל )מאי 
2017) 

גלישת שפכים משטחי  מחנה ענתות 26.5.2016
הרשות הפלסטינית 

 לשטח המחנה

  טופל

  -בהל"צ 6.6.2016
 צוקי עובדה

 –לא טופל  גלישות סולר
 מתעלמים

המפגע טופל. נקבע 
מועד לביקורת מטכ"ל 
משותפת עם המשרד 

עם להגנת הסביבה או 
 רשות המים.

מגן סיירים  6.6.2016
מודיעין  –

 שדה

אתר פסולת בניין 
 בשמורת טבע/שטח אש

 –לא טופל 
 מתעלמים

הפסולת הצה"לית 
 פונתה

מחנות בית  22.6.2016
 אל

טופל לאחר  שלושה מפגעי שפכים
מסירת דוח 

 4,000ע"ס 
 ש"ח

 

זיהום קרקע בשלושה  מחנה רומח 6.7.2016
 מוקדים

 –לא טופל 
 מתעלמים

מטכ"ל  יתיצאה הנחי
לגוף לטיפול במפגע. 
נקבע מועד לביקורת 
מטכ"ל משותפת עם 
המשרד להגנת הסביבה 

 רשות המים.עם או 

גלישת שפכים ממטחי  מחנה שרגא 7.7.2016
 הטיפול בנגמש"ם

  טופל

אדמה מזוהמת ומאצרות  מוצב זעורה 13.7.2016
 ינותלא תק

 –לא טופל 
 מתעלמים

מטכ"ל  יתיצאה הנחי
מפגע. לגוף לטיפול ב

נקבע מועד לביקורת 
מטכ"ל משותפת עם 
המשרד להגנת הסביבה 

 או רשות המים.

המוצב נטוש, אדמה  מוצב טוליפ 13.7.2016
מזוהמת, כמות סולר 

 מופקרת

 –לא טופל 
 מתעלמים

מטכ"ל  יתיצאה הנחי
לגוף לטיפול במפגע. 
נקבע מועד לביקורת 
מטכ"ל משותפת עם 
המשרד להגנת הסביבה 

 ם.או רשות המי

חפץ חיים  17.7.2016
 חיל אוויר

 –לא טופל  גג אסבסט שבור
 מתעלמים

המפגע בטיפול. הועמדו 
משאבים לטיפול. צפי 

 כשנה :סיום

היעדר מפריד דלקים  מחנה שזפון 6.8.2016
 בתחנת הדלק

 –לא טופל 
 מתעלמים

 האירוע לא מוכר

מחנות  19.9.2016
 אורים

גלישת שפכים ממחנה 
 הקשר

  טופל

מפקדת  21.9.2016
 –אוגדת עזה 
 מחנה רעים

טופל לאחר  אתר גזם פיראטי
מכתב 

 למפקדים

 

גלישת שפכים משטחי  מחנה ענתות 28.9.2016
הרשות הפלסטינית 

 לשטח המחנה

מפגע חוזר 
בטיפול 
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טופל/לא  האירוע מחנה/בסיס תאריך
טופל על פי 

המשרד 
להגנת 

הסביבה 
 (2016)סוף 

תגובת צה"ל )מאי 
2017) 

המנהל 
 האזרחי.

פניית ציבור מפגע  מחנה פילון 24.10.2016
 אסבסט

  טופל

מחנה  27.10.2016
 –כיסופים 

 יםכיסופ

קרקע מזוהמת, תחנת 
 דלק ללא תשתיות

 –לא טופל 
 מתעלמים

יצאה הנחיה מטכ"לית 
לטיפול בקרקע. שדרוג 
התשתית מתוכנן 

 במסגרת תר"ש גדעון.

מפגע פסולת ושפכים  בט"ר ניצנים 7.11.2016
בשטחי 

 המטווחים/שמורת טבע

בשלבי טיפול 
ראשוניים. 

קביעת סיור 
לבחינת 
המפגע 

כה נמש
 כחודשיים.

צבו שירותים כימיים הו
 למניעת המפגע

בסיס רמון   9.11.2016
 חיל האוויר

קרקע מזוהמת מאירועי 
 דליפה קודמים

 –לא מטופל 
 הטיפול נדחה

בוצע סקר היסטורי. 
 הקרקע פונתה

קרקע מזוהמת בנשקיית  צאלים מל"י 13.11.2016
מרכז החי"ר ובתחנת 

 הדלק רק"מ

 –לא טופל 
צה"ל 

 מתעלם. 

מת הקרקע המזוה
נותקה מהקרקע 
הנקייה. תבוצע תוכנית 
לדיגום קרקע לצורך 
בחינת פתרונות להמשך 

 הטיפול אם יידרש.

בית  22.11.2016
–מטבחיים 

 חולון

פסולת בניין  ואסבסט 
לאחר פיצוץ על ידי 

 הנדסה

באחריות 
 עיריית חולון

 

מחנה  30.11.2016
עמנואל 

 גו'ליס

הפעלת תחנת מעבר 
לפסולת בניין באישור 

 משרד הביטחון

  טופל
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 2015–2010: יישום תוכנית העבודה לחיבור בסיסי צה"ל לביוב בשנים 2נספח 

 שם המחנה

 

פתרון 
 ליישום

סיווג 
)האם 

בהחלטת 
הממשלה 

1770) 

תקציב 
שהושקע 
)במיליוני 

 שקלים(

הערות המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
 הביטחון 

המחנה  -להגנת הסביבה על פי המשרד 0.1 כן מתקן עצמאי  כרם שלום
הנמצא  235מחובר למתקן טיפול ביולוגי

במחנה אמיתי. על פי משרד הביטחון, 
המחנה חובר לתשתית ביוב עוד לפני 

2010. 

במקום  ,על פי המשרד להגנת הסביבה 1.2 כן מתקן עצמאי  אמיתי
 פועל מתקן טיפול ביולוגי מקומי.

להגנת הסביבה, הבסיס על פי המשרד   12.3 כן נצרת עילית ציפורית 
 מחובר למתקן טיהור השפכים האזורי.

לא נמסר מידע ממשרד הביטחון או  1.7 כן קולחי גולן קלע נ.מ
 בסיס זה.על מהמשרד להגנת הסביבה 

על פי המשרד להגנת הסביבה, הבסיס  7.3 כן ערערה בנגב נבטים
מחובר לבריכות חמצון שעובדות היטב, 

 וער.ומתוכנן להתחבר למט"ש ער

על פי המשרד להגנת הסביבה, הבסיס  7.4 כן רמת נגב ביסנ"מ/טללים
מחובר לבריכות חמצון מדרום לו. אין 

 תקלות למעט חבלות בקווי ההולכה.

על פי המשרד להגנת הסביבה, לא ידוע  3.5 כן גיחון עמק הארזים
אם מדובר בבסיס פעיל. על פי מידע 
שמסר תאגיד גיחון למשרד להגנת 

ה, בעבר היה שם בסיס שכבר עבר הסביב
מהמקום. על פי משרד הביטחון, חיבור 

 הבסיס בוצע.

על פי המשרד להגנת הסביבה, מחובר  1.9 כן קיבוץ זיקים יפתח זיקים
לבריכת חמצון ומאגר בזיקים באמצעות 

תים יתחנת סניקה. תקלות מתרחשות לע
 קרובות. 

חיבור  בית ליד
למועצה 

מקומית כפר 
 יונה

 מחובר 21.3 כן

מועצה  ג'וליס
 אזורית שפיר

 מחובר 28.7 כן

 

מחובר לקו  נפח
מאסף קולחי 

 גולן

 בוצע 28.2 כן

 בוצע כן קולחי גולן אל פוראן

 בוצע כן קולחי גולן קצביה

 בוצע כן קולחי גולן רוויה א'

 בוצע כן קולחי גולן רוויה ב'

 בוצע כן קולחי גולן גמלא/רומח

 בוצע כן גולןקולחי  עליקה

                                                           
 בו תרכובות אורגניות וחנקניות המצויות בשפכים עוברות פירוק על ידי חיידקים.שתהליך  235
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סיווג 
)האם 

בהחלטת 
הממשלה 

1770) 

תקציב 
שהושקע 
)במיליוני 

 שקלים(

הערות המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
 הביטחון 

 בוצע כן קולחי גולן חומה

חיבור המחנה  ,על פי משרד הביטחון כן קולחי גולן ירדן 
 בשלבי ביצוע.

חיבור המחנה  ,על פי משרד הביטחון כן קולחי גולן מה"ס צנובר
 בשלבי ביצוע.

חיבור המחנה  ,על פי משרד הביטחון כן קולחי גולן צנובר סדנא
 בשלבי ביצוע.

לא נמסר מידע ממשרד הביטחון או  כן קולחי גולן /הרעם62 גבעה
 בסיס זה.על מהמשרד להגנת הסביבה 

 בוצע כן קולחי גולן קרן

לא נמסר מידע ממשרד הביטחון או  כן קולחי גולן נחל גשור
 בסיס זה.על מהמשרד להגנת הסביבה 

 הבסיס נסגר ,על פי צה"ל  קולחי גולן יואב

חיבור המחנה  ,על פי משרד הביטחון כן גולןקולחי  תל אביטל
 בשלבי ביצוע.

חיבור המחנה  ,על פי משרד הביטחון כן קולחי גולן תל חזקה
 בשלבי ביצוע.

לאחר תכנון  ,על פי משרד הביטחון לא קולחי גולן נחל גולן
מפורט לחיבור מחוץ למחנה. העבודות 
הוקפאו עד לקבלת הנחיות מדויקות 

 ל צה"ל. מאגף התכנון ש

בבסיס  ,על פי המשרד להגנת הסביבה 0.5 כן מתקן עצמאי  רמון
פועל מתקן קומפקטי לטיפול בשפכים. 
אין תקלות ואין הזרמת שפכים או 

 קולחים לסביבה. 

מט"ש בית  אוגדת איו"ש
 אל

 .הבסיסים מחוברים למט"ש בית אל 2.7 לא

מט"ש בית   חטיבת כפיר
 אל

 לא

המנהל 
 האזרחי

בית מט"ש 
 אל

 לא

מנהלת תיאום 
 וקישור

מט"ש בית 
 אל

 לא

מט"ש בית  סדנת בית אל
 אל

 לא

מועצה  נעורה
אזורית עמק 

 יזרעאל

 מחובר 6.2 כן

לא , על פי המשרד להגנת הסביבה 6 כן מי שבע משמר הנגב
הליך  ,מחובר. על פי משרד הביטחון

 חיבור המחנה בשלבי ביצוע.

קולחי גליל  תורמוס
 עליון

 מחובר 2.3 כן
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סיווג 
)האם 

בהחלטת 
הממשלה 

1770) 

תקציב 
שהושקע 
)במיליוני 

 שקלים(

הערות המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
 הביטחון 

קולחי גליל   100ש.א. 
 עליון

המחנה  ,על פי המשרד להגנת הסביבה 2.5 כן
חיבור  ,מחובר. על פי משרד הביטחון

 המחנה בשלבי ביצוע.

על פי המשרד להגנת הסביבה, הבסיס  27.8 כן קיבוץ צאלים  צאלים
מחובר לבריכות חמצון על גדת נחל 
הבשור ללא תקלות. על פי משרד 

החיבור מחוץ לבסיס למט"ש  ,חוןהביט
קיבוץ צאלים הסתיים, אולם טרם החלו 
להזרים אליו שפכים. החיבור בתוך 
הבסיס בשלבי ביצוע. מיועד להסתיים 

 במסגרת תר"ש גדעון. 2018בשנת 

 בוצע 1.2 לא מתקן עצמאי  שגוב

תאגיד המים  24מטווח 
 מניב ראשון

לא  הבסיס ,על פי המשרד להגנת הסביבה 2.5 לא
 עםמחובר. החיבור נמצא בדיונים 

התאגיד. החלק הצפוני של הבסיס צפוי 
להתחבר, אולם לחלק הדרומי אין 

החיבור  ,פתרון. על פי משרד הביטחון
מחוץ לבסיס בטיפול והחיבור בתוך 
הבסיס טרם החל. החיבור צפוי 

במסגרת תר"ש  2019להסתיים בשנת 
 גדעון. 

במקום  ,על פי המשרד להגנת הסביבה 1.3 כן מתקן עצמאי  הר עוזיה
 פועל מתקן קומפקטי מקומי.

על פי המשרד להגנת הסביבה, במקום  2.1 כן מתקן עצמאי  דים
ניצול  ;פועל מתקן קומפקטי מקומי

 קולחים לגינה בכניסה למחנה.

על פי המשרד להגנת הסביבה, המוצב  2.2 כן מתקן עצמאי כרמית
 נטוש, אין ביוב.

ה מועצ שומריה
אזורית בני 

 שמעון

על פי המשרד להגנת הסביבה, הבסיס  5.4 כן
מחובר לבריכות חמצון מחוץ לבסיס, 
וקולחים זורמים לנחל כל השנה. הבסיס 
היה אמור להתחבר למט"ש שומריה. על 

-החיבור הסתיים ב ,פי משרד הביטחון
2017. 

מועצה  ג'וערה 
 אזורית מגידו

ד להגנת לא מחובר. ככל הידוע למשר 4.9 כן
 הסביבה בסיס הגדנ"ע נסגר.

קו הביוב  ,על פי המשרד להגנת הסביבה 1.2 לא קולחי משגב צלמון
בוצע על ידי קולחי משגב לפני כשנה, 
אולם צה"ל טרם חיבר את המחנה לקו. 

חיבור פנים  ,על פי משרד הביטחון
 2017-הבסיס בטיפול ומיועד להסתיים ב

 במסגרת תר"ש גדעון. 

מועצה  מעבר הל"ה
אזורית מטה 

 יהודה

 בוצע 0.7 לא

על פי המשרד להגנת הסביבה, הבסיס  7.8 כן רמת נגב הר צבוע 
טללים,  –מחובר למט"ש משאבי שדה 

במועצה אזורית רמת נגב. על פי משרד 
הביטחון, חיבור הפנים של המחנה 
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בהחלטת 
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תקציב 
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הערות המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
 הביטחון 

 2017וצפוי להסתיים בשנת  ,בביצוע
 במסגרת תר"ש גדעון.

 מחובר 3.5 כן  עופר )שב"ס(

מועצה  יב"א הר מירון
אזורית גליל 

 עליון

על פי המשרד להגנת הסביבה, בוצע  5.5 כן
חיבור המחנה התחתון. הוחלט על קבלן 
זוכה במחנה העליון, אולם צה"ל מעכב 

 ,את המשך הביצוע. על פי משרד הביטחון
 חיבור המחנה בשלבי ביצוע.

מועצה   חורש ירון
אזורית 

 בנימין

ל פי איגוד ערים לאיכות הסביבה ע 0.8 לא
(, המחנה מצוי 2017שומרון )פברואר 

 בהליכי חיבור למט"ש טלמון.

עדיין בביצוע. על  ,על פי משרד הביטחון 0.7 לא מתקן עצמאי מוצב סלע
פי המשרד להגנת הסביבה: המוצב לא 
מוכר, המשרד לא הצליח לוודא את 

 .מיקומו

 אין מידע נוסף  לא  מצדות יהודה

חיבור הבסיס  ,על פי משרד הביטחון  כן  פלוגות
 בשלבי ביצוע. 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

: הבסיסים המתוכננים להתחבר לתשתיות ביוב במסגרת תר"ש גדעון 3נספח 

(2016–2020) 

 שם המחנה

 

סיווג )האם  פתרון קיים או מוצע
בהחלטת 
הממשלה 

1770) 

צפי 
סיום 
 ביצוע

 סטטוס

 

וץ למחנה הסתיים, אולם חיבור מח 2018 כן קיבוץ צאלים צאלים
טרם מזרימים שפכים. חיבור פנים 

 (.1עדיין בביצוע )ראו פירוט בטבלה 

החיבור מחוץ למחנה הסתיים  2017 כן רמת נגב הר צבוע 
ושפכים מוזרמים למתקן. חיבור 
בתוך המחנה בביצוע )ראו פירוט 

 (.1בטבלה 

מועצה אזורית בני  שומריה
 שמעון

סתיים )ראו פירוט חיבור הבסיס ה 2017 כן
 (.1בטבלה 

חיבור הבסיס הסתיים )ראו פירוט  2017 כן שירות בתי הסוהר עופר
 (.1בטבלה 

פרויקט אזורי שאושר  84בא"ח 
על ידי המינהל לפיתוח 
תשתיות ביוב ברשות 
 המים והביוב )מילת"ב(

קיים חיבור, אולם יש צורך  2020 כן
 להחליפו. הנושא בטיפול המילת"ב.

שלבי הכנה לחיבור ב חצור
 פנים

החיבור מחוץ למחנה קיים. חיבור  2018 כן
 פנים המחנה בביצוע.

מעלה 
 אפרים

המועצה  עםבהליכים 
 המקומית

נחתם הסכם עם המועצה  2019 לא
המקומית. סיום ביצוע צפוי בעוד 

 שנה.

חטמ"ר 
שומרון 
 )חורון(

כיום יש בריכות סמוך 
לקידוח מקורות. על פי 

יש  ,משרד הביטחון
לבטל את הבריכות 
לאלתר ולחבר את 
הבסיס למט"ש היישוב 

 איתמר.

הנושא נמצא בשלב טיוטת הסכם  2019 כן
 המועצה האזורית שומרון. עם

 414גדוד 
 אורים

דרישה של משרד 
הבריאות למצוא פתרון 
לשפכים עקב זיהום של 
שטחים חקלאיים 

 .באזור

מועצה  שלבבחינת הצעת מחיר  2019 כן
 כול.אזורית אש

מ"צ/פקע"ר 
 אורים

חמ"ן 
 אורים

 ,התשתית מחוץ לבסיס מחוברת 2017 כן קולחי משגב צלמון
אולם טרם מזרימים שפכים. 

 התשתית בתוך הבסיס בטיפול. 

חיבור למט"ש ביישוב  אלון מורה
אלון מורה. שפכי 
הבסיס מוזרמים 
לוואדי סמוך וגורמים 

 התקבלו. רבזיהום 
איגוד תלונות בנושא מ

 ערים שומרון.

מועצה אזורית  עםיש טיוטת הסכם  2019 לא
 שומרון.
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סיווג )האם  פתרון קיים או מוצע
בהחלטת 
הממשלה 

1770) 

צפי 
סיום 
 ביצוע

 סטטוס

 

מניב ראשון. במסגרת  24מטווח 
תשלום היטלים 

 .לעירייה

בטיפול.  – חיבור מחוץ למחנה 2019 לא
 טרם החל. – חיבור בתוך המחנה

חיבור לפרויקט אזורי  שיבטה
 שאושר על ידי מילת"ב.

נהלת מ שלנמצא כרגע בטיפול  2020 כן
 הביוב.

 מפרשית

 גוזל

אלמ"ר 
5005 

 קציעות

חרמון 
 ישראלי

יחובר במסגרת 
פרויקט גדול של תאגיד 
קולחי גולן לחיבור 

 אתר החרמון

תאגיד  עםבתהליך כתיבת הסכם  2019 כן
 קולחי גולן.

 טלטל 

 ערער

רכבל 
 תחתון

מצפה 
 שלגים

נים הסדרת תשתיות פ פלמחים
 באזור מבצעי

 חיבור מחוץ למחנה.קיים  2020 כן

תל נוף אזור 
 מבצעי

טיפול בתשתיות פנים 
 באזור מבצעי

 חיבור מחוץ למחנה.קיים  2018 כן

 

 

 

 

 

 


