
 1 

 מטעם הממשלה:הצעת חוק 

 2017-ז"פסולת בניין(, התשע פינוי()__מס' תיקוןקיון )ישמירת הנק חו הצעת

כותרת הוספת 

 סימן א' בפרק ג'

1984-"דהתשמ, הנקיון שמירת בחוק  .1
1
 7 סעיף לפניהחוק העיקרי(,  -)בחוק זה  

 :יבוא

 "פסולת לסילוק אתרים': א"סימן   

לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ד(, יבוא "לא יפנה אדם פסולת  7בסעיף   .2 7 סעיף תיקון

 לא אולםמאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן )א(, אלא לאתר מוסדר, ו

 "..האמור הסימן הוראות, כהגדרתה בסימן ב', אלא לפי בניין פסולת תפונה

סימן ב'  הוספת

סימן ג'  וכותרת

 'ג בפרק

 :יבוא העיקרי לחוק 7 סעיף אחרי  .3

 בניין פסולת פינוי': ב סימן"  

 - זה בסימן א.7 הגדרות  

אתר לסילוק פסולת בניין, מפעל  -"אתר מוסדר"     

המתאימים לקליטת או תחנת מעבר  מיחזור

 המוסדרים על פי דין;פסולת בניין ו

 מפגעי למניעת חוק -למניעת מפגעי אסבסט"  חוק"    

2011-"אהתשע, מזיק ואבק אסבסט
2

; 

 ענייןעובד המשרד שהשר הסמיכו ל –"הממונה"     

 ;זה סימן

אדם המבצע, בעצמו או  –פסולת בניין"  יצרן"    

נוצרת  שבמהלכןבאמצעות אחר, עבודות 

 שאינה טעונהעבודה ובכלל זה פסולת בניין, 

, ואשר מבצע העבודה אסבסט עבודת היתר

רשאי לבצעה אף שאינו קבלן אסבסט בעל 

 ;אסבסט מפגעי למניעת החוק לפירישיון 

                                                                    
 .142ס"ח התשמ"ד, עמ'  1
 .694ס"ח התשע"א, עמ'  2
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פסולת בניין, למעט ערימות  –פסולת בניין" "    

 אחרת בפסולת מעורבות שאינןאדמה 

פסולת בניין שקיימת חובה לפנותה ולמעט 

באופן אחר לפי כל דין, ובכלל זה עבודות 

או החייבות בהיתר עבודת אסבסט 

לפי חוק ידי קבלן אסבסט -מבוצעות על

 ;למניעת מפגעי אסבסט

, או מקומית מועצה או עירייה - "מקומית רשות"    

איגוד ערים שבין תפקידיו איסוף ופינוי של 

 ;הוראות סימן זהפסולת בניין לפי 

מיתקן נייח וקבוע שבו נעשה אחד  -"תחנת מעבר"     

 מאלה:

ין, במהלך יהעברה של פסולת בנ (1)     

 ובכללפינויה וסילוקה, מכלי קיבול אחד, 

, לכלי קיבול בניין פסולתרכב להובלת מ זה

 אחר;

מיון של פסולת בנין לרכיביה, לצורכי  (2)     

 מיחזור; אושימוש חוזר 

רשות  חובת  

 לפנותמקומית 

 בניין פסולת

מקומית תפנה את כל פסולת הבניין שנאצרה  רשות ב.7

)א(, ג7כאמור בסעיף  מהבתחואצירה  בכלי

 .זה סימן להוראות בהתאם

 אצירה כלי אספקת  

 ופינוי פסולת בניין

 בידי רשות מקומית

יצרן פסולת בניין לרשות מקומית על  הודיע (א) ג.7

תספק לו  ,(1ה)7כוונתו לבצע עבודה כאמור בסעיף 

פסולת הבניין )להלן  תאצירל כליהרשות המקומית 

האצירה יתאים לכמות הצפויה  כליאצירה(;  כלי –

של פסולת הבניין ולסוג הפסולת, כפי שהודיע 

 שלשא סימן זיהוי יעליהם יצרן פסולת הבניין, וי

 .האצירה כליייעוד  ושלהמקומית  הרשות

מקומית רשאית להורות ליצרן פסולת  רשות (ב)    

 שלבניין על האמצעים שעליו לנקוט לגבי אצירה 

בניין, ועל תנאים, חובות והגבלות שיחולו  פסולת

 .זה לענייןעליו 
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מקומית תפנה את פסולת הבניין  רשות (ג)    

; מוסדר לאתר, שסיפקהבכלי אצירה  שנאצרה

, עדיפות מקומית רשות תיתן הפינוי יעד בבחירת

, ובהתחשב בעלותם היחסית של במידת האפשר

 פסולת של ולמיחזור, לשימוש חוזר יעדי הפינוי

 , על פני סילוקה להטמנה.הבניין

הבניין   פסולתמקומית תפנה את  רשות (ד)    

יצרן פסולת הבניין  של הודעתו קבלתבסמוך לאחר 

או על סיום  האצירה עומד להתמלא שכלי כך על

אם  או, (3) או( 2))א(ה7 בסעיף, כאמור העבודה

 ,הסתיימההעבודה כי נוכח גורם מוסמך מטעמה 

יצרן פסולת הבניין והוא מסר הודעה על כך ל

 שעות לפני פינוי כלי האצירה. 24לפחות 

 פסולת את לפנות רשאית מקומית רשות (ה)    

לפי סימן זה, בעצמה או באמצעות אחר  הבניין

 .דין פי עלפסולת  לפנותהמורשה 

 עבור תשלום  

פינוי  שירותי

 פסולת בניין

תגבה , סימן זהלצורך מילוי חובותיה לפי  (א) .ד7

רשות מקומית תשלום עבור שירותי פינוי פסולת 

תשלום כאמור יכול  ;בניין מיצרן פסולת בניין

הקבועים בתוספת מרכיבי העלות יכלול את ש

 .חלקם או כולם, השניה

, הפנים שר בהסכמת, בצו, רשאי השר (ב)    

 .השניהלשנות את התוספת 

יצרן פסולת  תוחוב  

 בניין 

 על מקומית לרשות יודיע בניין פסולת יצרן (א) .ה7

 :מאלה אחד כל

לבצע עבודה בתחומה,  כוונתו (1)     

שבמהלכה צפויה להיווצר פסולת בניין, 

וזאת חודש ימים לפחות לפני המועד 

המתוכנן לתחילת העבודה האמורה; 

בהודעה כאמור יפרט יצרן פסולת בניין את 

סוג פסולת הבניין, כמותה ונפחה 

 המשוערים; 

 עומד שהציבה האצירה כלי כי (2)     

 ; להתמלא
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 (.1) בפסקה כאמור העבודה סיום (3)     

יתאם יצרן , העבודה ביצוע תחילת טרם (ב)    

עם הרשות המקומית את מועד פסולת בניין 

ולא יתחיל , ומיקומו אצירה כליההצבה של 

בביצוע העבודה כל עוד לא סיפקה לו הרשות 

 המקומית את כלי האצירה.

ישליך יצרן פסולת בניין את פסולת  לא (ג)    

שהעמידה  אצירה לכליהבניין שברשותו, אלא 

ג)א(, 7לרשותו הרשות המקומית כאמור בסעיף 

 - ז7ואולם, אם ניתנו לו  היתר או הוראה לפי סעיף 

או  היתרשב ולתנאים הוראותיפעל בהתאם ל

 .בהוראה

אמצעים למניעת  ינקוטפסולת בניין  יצרן (ד)    

 ולמניעתהאצירה  כלימפיזור פסולת הבניין 

 .ממנו מפגעים

איסור השלכת   

לכלי אחרת פסולת 

איסור ו אצירה

 הזזת כלי אצירה

ישליך אדם פסולת שאינה פסולת בניין  לא (א) ו.7

לכלי אצירה שסיפקה רשות מקומית לפי הוראות 

 .ג7סעיף 

 ללא  ,ממיקומו אצירה כלי אדם יזיז לא (ב)    

 הרשות המקומית. אישור

 והוראה היתר  

 בניין פסולת לפינוי

, רשאי ה7 עדב 7 סעיפיםאף הוראות  על (א) .ז7

ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לעניין 

זה, להתיר או להורות, בכתב, ליצרן פסולת בניין, 

 באותםמן האמור  אחרלפנות פסולת בניין באופן 

 שעליהםלהוראות ולתנאים  בהתאם וזאת, סעיפים

 :מאלה יותר או אחד התקיים כי מצא אם, יורה

פסולת הבניין התחייב להעביר  יצרן (1)     

או  למיחזוראו למכור את פסולת הבניין 

 התומכים מסמכיםלשימוש חוזר, והציג לו 

 ;בכך

חובה  חלה הבנייןיצרן פסולת  על (2)     

 הוראות לפי ,אחרלפנות את הפסולת באופן 

 ;אחר דין
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 של טיבה או מיקומה, כמותה בשל (3)     

 מיוחדים אמצעים נדרשים, הבניין פסולת

 הרשות בידי מצויים שאינם, פינויה לצורך

 ;המקומית

 מיוחד טעם הציג הבניין פסולת יצרן (4)     

 לבצע לו לאפשר יש כי לשכנע כדי בו שיש

, ובלבד שהפינוי אחר באופן הפינוי את

 .האמור אינו עלול לגרום למפגע

 פסולת לפנות הוראה אוהיתר  נויינת לא (ב)    

(, 1) בפסקאות המנויים מטעמיםאחר  באופןבניין 

שהפינוי יתבצע לאתר  בתנאי(, אלא 4) -ו( 3)

יצרן פסולת ש לאחרגם  –היתר  ולענייןמוסדר, 

 אתר מפעילהתקשרות עם  הסכם הציגהבניין 

, הבניין פסולת את לפנות עתיד הוא אליו מוסדר

 להוביל המורשה מובילוכן הסכם התקשרות עם 

 .דין כל לפי בניין פסולת

 הוראה או היתר שקיבלפסולת בניין  יצרן (ג)    

 קטן סעיףלפנות פסולת בניין בהתאם להוראות 

 הפסולת כמות על המקומית לרשות ידווח(, )א

 30, בתוך הפינוי יעד ועל הפינוי מועד על, שפינה

ימים מפינויה, יצרף להודעה מסמכים המעידים על 

( 2) בפסקהאת המסמכים האמורים  ישמורכך, ו

 .לפחות שנים 3 של לתקופה

 לעניין הוראות  

 שהיא פסולת

 אדמה ערימות

בחוק  הגדרתוכ, היתר הטעונה עבודה שמבצע מי .ח7

1965–התכנון והבניה, התשכ"ה
3

 שבמהלכה 

 בפסולת מעורבות שאינןאדמה  ערימות ותנוצר

 - בניין

 לאתר האדמה ערימות את יפנה (1)     

או לשימוש חוזר בכפוף להוראות  מוסדר

 לפי כל דין;

                                                                    
 .307ס"ח תשכ"ה, עמ'  3
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 כמות על המקומית לרשות ידווח (2)     

 ועל הפינוי מועד על, שפינה ערימות האדמה

, בצירוף פינויה לאחר סמוך, הפינוי יעד

 ;כך על המעידים שברשותו סמכיםהמ

 האמורים המסמכים את ישמור (3)     

 .לפחות שנים 3 של לתקופה( 2) בפסקה

 רשות קניין  

 בפסולת מקומית

 שנאצרה בניין

 שסיפקה אצירה בכלי שנאצרהבניין  פסולת (א) .ט7

ג)א(, תהיה לקניינה של 7רשות מקומית לפי סעיף 

 בהוראת אין; שנאצרה מעת המקומיתהרשות 

כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפנות  זה קטן סעיף

 פסולת לפי הוראות כל דין.

 בכליאף האמור בסעיף קטן )א(, נמצא  על (ב)    

ן סביר להניח יאשר בנסיבות העני חפץ אצירה

הוראות חוק  ושהגיע לשם עקב טעות, יחולו לגבי

1973-השבת אבידה, התשל"ג
4

. 

 מערכת לגבי סייג  

 הביטחון

השר הממונה כהגדרתו על אף האמור בסימן זה,   .י7

, צוב ,רשאי להורות בחוק סמכויות פיקוח ואכיפה

פסולת בניין  לגביהוראות סימן זה לא יחולו  כי

 מערכת" תבהגדר המנוי מגוףשיש לפנותה 

מטעמים של חשש  וזאת, באותו חוק "הביטחון

לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה; 

, תימסר למנהל כאמורמתן הוראה  עלהודעה 

הכללי של המשרד להגנת הסביבה או לעובד 

מישרין, ובלבד שהוא בעל המשרד הכפוף לו ב

  -התאמה ביטחונית מתאימה; לעניין סעיף זה 

התאמה  –ביטחונית מתאימה"  התאמה"    

לחוק  15ביטחונית כמשמעותה בסעיף 

 .20025-שירות הביטחון הכללי, התשס"ב

 על ודיווח רישום  

 בניין פסולת

, בתום כל שנה לממונהרשות מקומית תגיש  (א) .אי7

 הנושאים עלשנתי  דיווח, באפריל 1-ולא יאוחר מה

 :הממונה עליה שיורה במתכונת, הבאים

                                                                    
 .172"ג, עמ' התשל"ח ס 4
 .179ס"ח התשס"ב, עמ'  5
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 שנאצרו הבניין פסולת כמויות (1)     

 שפונו הבניין פסולת כמויות, בתחומה

 הפינוי יג)ג(, יעד7כאמור בסעיף  מתחומה

 והכמויות שפונו לכל יעד;

או הוראות שניתנו לפינוי  היתרים (2)     

 לסעיףפסולת בניין באופן אחר, בהתאם 

או  היתר כלז)א(, לרבות העילות למתן 7

כל  לפיהוראה, כמות הפסולת שפונתה 

 כאמור. פינויכל  של והיעדהיתר או הוראה, 

מקומית תנהל רישום מלא ומפורט  רשות (ב)    

 ףשל העניינים הכלולים בחובת הדיווח לפי סעי

רשאי לעיין ברישומים  יהיה מונההמו)א(,  קטן

 עת, ולקבל העתק נכון מהם. בכל האמורים

יפרסם באתר האינטרנט של  הממונה (ג)    

רשות מקומית  לו שהגישה הדיווחיםהמשרד את 

 לפי סעיף קטן )א(. 

 לעניין עזר חוקי  

 בניין פסולת

  -לקבוע בחוק עזר  רשאיתמקומית  רשות (א) .בי7

לעניין ביצוע ההסדרים  הוראות (1)     

 אופןשבסימן זה, ובכלל זה הוראות בדבר 

 העמסת אופן, עימה ההתקשרות ומועד

 ודרכי הבניין פסולת הפרדת, הבניין פסולת

 ;התשלום

פינוי אצירה ו עבור תשלום שיעורי (2)     

, בהתאם לקבוע בסעיף פסולת בנייןשל 

 .ד)א(7

 חוקי לגבי הפנים לשר הנתונות הסמכויות (ב)    

העיריות לפקודת 258 סעיף לפי עזר
6
 22 סעיף לפיו 

המקומיות המועצות לפקודת
7

 גם נתונות יהיו, 

 ".זה סימן לפי עזר חוק התקנת לעניין לשר

 "רכב גרוטות סילוק': ג סימן    

                                                                    
   .197, עמ' 8דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  6
 .256, עמ' 9דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  7
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 -העיקרי לחוקא)א( 11 בסעיף  .4 א11 סעיף תיקון

"בתוספת  יבוא"בתוספת"  במקום", פסולת לסילוק"אתר  בהגדרה (1)  

 ";הראשונה

 יבוא"לתוספת"  במקום, מקום בכל", הטמנה"היטל  בהגדרה (2)  

 ".הראשונה"לתוספת 

 ".הראשונה"התוספת  יבוא"התוספת"  במקום, העיקרי לחוקה)ב( 11 בסעיף  .5 ה11 סעיף תיקון

 ".הראשונה"לתוספת  יבוא"לתוספת"  במקום העיקרי לחוקי)א( 11 בסעיף  .6 י11 סעיף תיקון

"התוספת  יבוא"התוספת"  במקום, מקום בכל, העיקרי לחוקיב 11 בסעיף  .7 יב11 סעיף תיקון

 ".הראשונה

 - העיקרי לחוק 13 בסעיף  .8 13 סעיף תיקון

 :יבוא( 9) פסקה אחרי)א(,  קטן בסעיף (1)  

 ה)ב(;7מבצע עבודה מבלי שקיים חובותיו לפי סעיף  (10")   

 ח;7או  (ג)ז7 סעיף הוראות לפי המקומית לרשות מדווח אינו (11)   

 ."(3ח)7ז)ג( או 7שומר מסמכים בניגוד להוראות סעיף  אינו (12)   

 ( יבוא:5) פסקה)ב(, אחרי  קטן בסעיף (2)  

 ;)א(ה7מסר הודעה לרשות המקומית, בניגוד להוראות סעיף  לא ( 6)"   

  ה)ג(;7השליך פסולת בניין בניגוד להוראות סעיף  ( 7)   

או הזיז כלי השליך פסולת אחרת לכלי אצירה לפסולת בניין  (8)   

 ו;7בניגוד להוראות סעיף אצירה 

בניגוד להוראות סעיף או מפנה אותן אינו מפנה ערימות אדמה  (9)   

 ."ח7

 :יבוא העיקרי לחוקא 15 סעיף אחרי  .9 1'פרק ז הוספת

 כספיים עיצומים: 1'ז"פרק   

 במישרין הכפוף המשרד עובד -" המנהל, "זה בפרק ב.15 הגדרות  

 לעניין הסמיכו שהשר, המשרד של הכללי למנהל

 .זה פרק
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, זה חוק לפי מההוראות הוראה אדם הפר (א) ג.15 כספי עיצום  

 עיצום עליו להטיל המנהל, רשאי להלן כמפורט

 100,000 של בסכום, זה פרק הוראות לפי כספי

 :חדשים שקלים

 בניגוד, בניין פסולת פינה לא (1)     

 ב;7 סעיף להוראות

שנתי  דיווחלממונה  הגיש לא (2)     

 )א(;אי7בהתאם להוראות סעיף 

להוראות  בהתאם רישום ניהל לא (3)     

 (.ב)אי7סעיף 

, זה חוק לפיאדם הוראה מההוראות  הפר (ב)    

 עיצום עליו להטיל המנהל רשאילהלן,  כמפורט

 50,000 של בסכום, זה פרק הוראות לפי כספי

 :חדשים שקלים

כאמור  ,עבודה סיום על הודיע לא (1)     

, בניגוד להוראות סעיף (אה)7 בסעיף

 (;3))א(ה7

פסולת בניין בניגוד להוראות  השליך (2)     

ו, ואולם אם הודיע לרשות על כוונתו 7סעיף 

ר לבצע עבודה שבמהלכה צפויה להיווצ

(, לא )אה7פסולת בניין, בהתאם להוראות 

סיפקה הרשות  אםיוטל עיצום כספי אלא 

המקומית כלי אצירה בהתאם להוראות 

 ג)א(;7סעיף 

 בהתאם המקומית לרשות דיווח לא (3)     

 (;גז)7 סעיף להוראות

לא שמר על מסמכים בהתאם   (4)     

 (;3ח)7או  (גז)7להוראות סעיף 

לא מפנה ערימות אדמה בניגוד  (5)     

 ח."7להוראות סעיף 

 כל אחד מאלה: –סעיף קטן זה, "אדם"   לעניין    
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מבצע עבור אחר עבודות ש מי (1)     

 מפנה  אובמהלכן נוצרת פסולת בניין, ש

 ;אחר עבור בניין פסולת

 הואתאגיד או עסק שעיקר עיסוקו  (2)     

במהלכן נוצרת פסולת בניין שביצוע עבודות 

 .תחזוקה או ניהול של נכסי מקרקעין או

 

 

בנסיבות הפרה  

 מחמירות

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה  ד.15

ג, בנסיבות 15מההוראות המפורטות בסעיף 

מחמירות, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי לפי 

מסכום  1.5הוראות פרק זה בסכום השווה לפי 

העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה לפי 

 ג.15סעיף 

 כוונת על הודעה  

 חיוב

למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר  היה (א) .ה15

ג 15כאמור בסעיף מההוראות לפי חוק זה, הוראה 

המפר(, ובכוונתו להטיל עליו עיצום  -)בפרק זה 

כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על 

הודעה  –הכוונה להטיל עליו עיצום כספי )בפרק זה 

 על כוונת חיוב(. 

 בין, המנהל יציין חיוב כוונת על בהודעה (ב)    

 :אלה את, השאר

 – זה בפרק) המחדל או המעשה (1)     

 ;ההפרה את המהווה( המעשה

 והתקופה הכספי העיצום סכום (2)     

 ;לתשלומו

 בפני טענותיו לטעון המפר של זכותו (3)     

 ;ו15 סעיף הוראות לפי המנהל

העיצום סכום על  הסמכות להוסיף  (4)     

 ,חוזרת הפרההפרה נמשכת או של הכספי ב

ח, והמועד שממנו יראו 15לפי הוראות סעיף 

 .הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור
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 הוראות לפי חיוב כוונת על הודעה לו שנמסרה מפר .ו15 טיעון זכות  

 בפני, בכתב, טענותיו לטעון רשאי ה15 סעיף

 כספי עיצום עליו להטיל הכוונה לעניין, המנהל

 מסירת ממועד ימים 30 בתוך, סכומו ולעניין

 .ההודעה

 המנהל החלטת  

 תשלום ודרישת

יחליט, לאחר ששקל את הטענות  המנהל (א) .ז15

 המפר על להטיל אם, ו15שנטענו לפי הוראות סעיף 

 סכום את להפחית הוא ורשאי, כספי עיצום

 .ט15 סעיף הוראות לפי הכספי העיצום

 -( א) קטן סעיף הוראות לפי המנהל החליט (ב)    

 ימסור - כספי עיצום המפר על להטיל (1)     

 הכספי העיצום את לשלם בכתב דרישה לו

, שבה יציין, בין (תשלום דרישת – זה בפרק)

השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן 

 ; לתשלומו התקופה ואת

 - כספי עיצום המפר על להטיל שלא (2)     

 .בכתב, כך על הודעה לו ימסור

התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן  בדרישת (ג)    

 )ב(, יפרט המנהל את נימוקי החלטתו. 

 סעיף הוראות לפי טענותיו את המפר טען לא )ד(    

את  יראו, התקופה האמורה באותו סעיף בתוך, ו15

, אותה תקופה בתום על כוונת חיוב,  הודעהה

 .האמור במועד למפר שנמסרה תשלום כדרישת

 נמשכת הפרה  

 חוזרת והפרה

 הכספי העיצום על ייווסף נמשכת בהפרה (א) .ח15

 לכל שלו החמישים החלקלאותה הפרה,  הקבוע

 .ההפרה נמשכת שבו יום

 הכספי העיצום על ייווסף חוזרת בהפרה (ב)    

 הכספי לעיצום השווה סכום, הפרה לאותה הקבוע

 הוראה הפרת –" חוזרת הפרה, "זה לעניין; כאמור

 בתוךג, 15 בסעיף כאמור זה חוק לפי מההוראות

 שבשלה הוראה אותה של קודמת מהפרה שנתיים

 .הורשע שבשלה או כספי עיצום המפר על הוטל
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 כספי עיצום להטיל רשאי אינו המנהל (א) .ט15 מופחתים סכומים  

 אלא, זה בפרק הקבועים מהסכומים הנמוך בסכום

 (.ב) קטן סעיף הוראות לפי

ובאישור  המשפטים שר בהסכמת, השר (ב)    

 רשאיועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, 

יהיה  שבשלהם ושיקולים נסיבות, מקרים לקבוע

בסכום הנמוך  הכספי עיצום להטיל ניתן

ובשיעורים  ג15סעיף מהסכומים הקבועים ב

 שיקבע.

 של מעודכן סכום  

 הכספי העיצום

 המעודכן סכומו לפי יהיה הכספי העיצום (א) .י15

 טען שלא מפר ולגבי, התשלום דרישת מסירת ביום

 ביום – ו15 בסעיף כאמור, המנהל בפני טענותיו

על   ערעור הוגש; החיוב כוונת על ההודעה מסירת

 של תשלומו ועוכב טו15 סעיף לפידרישת התשלום 

  יהיה בידי המנהל או בית המשפט,  הכספי העיצום

 ביום המעודכן הסכום לפי הכספי העיצום

 .בערעור ההחלטה

ג 15בסעיף  הקבועים  הכספי העיצום סכומי (ב)    

 יום – זה קטן בסעיף) שנה בכל בינואר 1-ב יתעדכנו

 ביום הידוע המדד עליית לשיעור בהתאם(, העדכון

 של בינואר 1-ב ידוע שהיה המדד לעומת העדכון

 לסכום יעוגל האמור הסכום; הקודמת השנה

; חדשים שקלים עשרה של מכפלה שהוא הקרוב

 לצרכן המחירים מדד –" מדד, "זה לעניין

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת

 הסביבה להגנת המשרד של הכללי המנהל (ג)    

 הכספי העיצום סכומי על הודעה ברשומות יפרסם

 (.ב) קטן סעיף לפי המעודכנים

 לתשלום המועד  

 הכספי העיצום

 ימים 30 בתוך הכספי העיצוםהמפר ישלם את  .יא15

 .ז15 בסעיף כאמור התשלום דרישת מסירת מיום

פריסת תשלום   

 העיצום הכספי

המנהל רשאי, על פי בקשתו של המפר,  (א) .בי15

להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, 

ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על עשרה 

 תשלומים חודשיים.
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לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, יראו  (ב)    

את החלטת המנהל על פריסת התשלום כאמור 

בסעיף קטן )א( כבטלה, ועל יתרת התשלום של 

 .יג15העיצום הכספי יחולו הוראות סעיף 

 הצמדה הפרשי  

 וריבית

 על ייווספו, במועד כספי עיצוםשילם המפר  לא .יג15

 הצמדה הפרשי, הפיגור לתקופת העיצום הכספי,

, והצמדה ריבית פסיקת בחוק כהגדרתם וריבית

1961–א"התשכ
8

 הצמדה הפרשי – זה בפרק) 

 .לתשלומו עד(, וריבית

וייעוד כספי  גבייה  

 עיצום

, לקרן לשמירת הניקיוןכספי ייגבה  עיצום (א) .יד15

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות  חוליועל גבייתו 

1995-ות, התשנ"האוהוצ
9

.  

העיצום הכספי שייגבו לקרן לשמירת כספי  (ב)    

הנקיון לפי הוראות סעיף זה יתנהלו בחשבון נפרד, 

וישמשו למניעת השלכת פסולת בניין, מניעה וניקוי 

של מפגעים הנובעים מפסולת בניין, וכן לפיתוח, 

הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת 

בניין שפגיעתם פחותה מזו של ההטמנה, ועידוד 

 מוש בהם.השי

 תורניתן לעהחלטת המנהל לפי פרק זה  על (א) .טו15 עתירה  

לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט 

ימים מיום  30וגש בתוך תכאמור  תירהע ;השלום

  למפר החלטת המנהל.שנמסרה 

לפי סעיף קטן )א( כדי עתירה אין בהגשת  (ב)    

לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן 

 לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.הסכים 

                                                                    
 .192ס"ח התשכ"א, עמ'  8
 .170ס"ח תשנ"ח, עמ'  9
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עתירה שהוגשה בית המשפט לקבל  החליט (ג)    

 הכספי העיצום ששולם לאחרלפי סעיף קטן )א(, 

והורה על החזרת סכום  ,זה פרק הוראות לפי

העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום 

 ממנו חלק כל או הסכום ששולם יוחזר הכספי,

 מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ,הופחת אשר

 .החזרתו יום עד תשלומו

ל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יהט (א) טז15 פרסום  

את  המנהל באתר האינטרנט של המשרד, יפרסם 

 לגבישקיפות  שתבטיח בדרךהפרטים שלהלן, 

בקבלת ההחלטה להטיל עיצום  והפעלת שיקול דעת

 כספי:

 דבר הטלת העיצום הכספי; (1)     

מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום  (2)     

 הכספי ונסיבות ההפרה;

 -אם הופחת העיצום הכספי  (3)     

הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום 

 ההפחתה;  שיעורו

 ;לעניין הנוגעיםפרטים אודות המפר,  (4)     

 הוא תאגיד. אם  –שמו של המפר  (5)     

, יפרסם המנהל טו15לפי סעיף  תירהע הוגש (ב)    

 .הואת תוצאותי תירההגשת העאת דבר 

(, רשאי 5על אף הוראות סעיף קטן )א() (ג)    

המנהל  לפרסם  את שמו של מפר שהוא יחיד, אם 

 סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.
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על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל  (ד)    

פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה 

המידע, )א( לחוק חופש 9מלמסור לפי סעיף 

1998-התשנ"ח
10

, וכן רשאי הוא שלא לפרסם 

פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות 

)ב( לחוק 9ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 

 האמור.

פרסום כאמור בסעיף קטן )א( בעניין עיצום  (ה)    

כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע 

 -יחידשנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על 

 לתקופה של שנתיים.

השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום  (ו)    

 הפרטים האמורים בסעיף קטן )א(.

עיצום כספי בשל   

הפרה לפי חוק זה 

 ולפי חוק אחר

על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה  יז.15

ג ושל 15מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 

יוטל יותר הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא 

 מעיצום כספי אחד.

 אחריות שמירת  

 פלילית

 יגרע לאלפי פרק זה  כספי עיצום תשלום (א) .חי15

 הוראה הפרת בשלאדם  של הפלילית מאחריותו

ג, 15 בסעיף המנויות, זה חוק לפי מההוראות

 .עבירה המהווה

שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב,  (ב)    

בסעיף קטן )א(, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור 

לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא 

 אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.

 הפרה בשל אישום כתב אדם נגד הוגש (ג)    

 ינקוט לא)א(,  קטן בסעיף כאמור עבירה המהווה

 ,הפרה אותה בשל זה פרק לפי הליכים המנהל נגדו

בסעיף  ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות

 לו יוחזר ,כספי עיצום שילםקטן )ב( לאחר שהמפר 

 וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, ששולם הסכום

 ".החזרתו יום עדהסכום  םתשלו מיום

                                                                    
 .226התשנ"ח, עמ' ס"ח  10
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 ".2" יבוא "ז'1ב, בכותרת, במקום "ז'15לפני סעיף   .10 תיקון כותרת

 כותרת תיקון

 התוספת

 ".ראשונה"תוספת  יבוא"תוספת"  במקום, בכותרת, העיקרי לחוק בתוספת  .11

 תוספת הוספת

 שניה

 : יבוא, העיקרי לחוק התוספת אחרי  .12

 שניה"תוספת   

 ד( 7)סעיף   

 לקביעת תשלום עלות מרכיבי

 והצבה של כלי אצירה; אחסנה, תחזוקה, רכישה עלות (1)  

 לאתר מוסדר; בניין פסולת של ההובלה עלות (2)  

 ;הטמנה היטל זה ובכלל, מוסדר לאתר כניסה דמי (3)  

1975-ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו מס (4)  
11

 ככל, 

 עד( 1) בפרטים המנויים המרכיבים לגבי, בתשלומו חייבת המקומית שהרשות

(3;) 

 הוצאות מימון לפריסת תשלומים; (5)  

 והעלאת הסברה פעולותניהול ופיקוח, לרבות הוצאות לצורך  הוצאות (6)  

והוצאות בלתי צפויות אחרות, שלא  הרשות בידי הפסולת פינוי בדבר מודעות

 ."אחוזים משיעור הסכום אותו היא גובה עבור שאר המרכיבים 20יעלו על 

תיקון חוק 

הרשויות 

המקומיות )אכיפה 

 –סביבתית 

 סמכויות פקחים(

–סמכויות פקחים(, התשס"ח –בחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית   .13

2008 
12

 : יבוא 8 פרט במקום, בתוספת, 

, (9)-(6(, )1, )ב()(12)-(10)-( ו5(, )3( עד )1)א()13. עבירות לפי סעיף 8"   

 .". 1984-לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 15)ג(, וסעיף -ו

חוק בתי  תיקון

המשפט לעניינים 

 מינהליים

2000-"סהתש, מינהלייםבתי משפט לעניינים  בחוק  .14
13

, הראשונה בתוספת, 

 :יבוא (8) פסקה אחרי, 23 בפרט

                                                                    
 .52ס"ח תשל"ו, עמ'  11
 .534"ח התשס"ח, עמ' ס 12
 .1739ס"ח התש"ס, עמ'  13
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 .". 1984-של רשות לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד החלטה (9)"   

 פקודת תיקון

 המכרות

המכרות בפקודת  .15
14

 יימחק. -פסולת בניין" מיחזור" שכותרתו"ד י חלק, 

  תחילה

 

 .חודשים מיום פרסומו שמונה עשר  זה חוק של תחילתו  .16

 
 

                                                                    
 .938, )א( 910חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע(  14


