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 : דברי הסבר
התפרסם דו"ח מבקר המדינה העוסק בטיפול המשרד להגנת הסביבה בנושא   2021חודש מאי ב

פסולת הבניין. הדו"ח הציג שורת ממצאים קשים ביותר, המצביעים על חידלון מוחלט בטיפול  
 בנושא זה.  

שמורות,   –משאיות בשטחים פתוחים   180,000על פי הדו"ח כל שנה מושלכת פסולת בהיקף של כ
  –ק"מ של פסולת בניין  180-מדובר ב –שדות חקלאיים. על מנת להמחיש את גודל הנזק  יערות ו

  90,000כאורך הדרך מבאר שבע ועד חיפה, כל שנה. ממועד פרסום הדוח ועד לבקשה זו השליכו כ
 משאיות את תכולתן בשטחים פתוחים.
מהמטוילים,   ועומד על מאות אלפי דונמים, מהם  –היקף השטחים הנפגעים הנו עצום ורב 

 הנדירים והרגישים שבשטחי הטבע והפנאי במדינה. 
-נפתחו פחות מ  –אלף השלכות משוערות  180-כאשר מ –האכיפה בנושא אינה קיימת כלל ועיקר 

 .260עמד על   2018תיקי חקירה, ומספר הקנסות שניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה בשנת  50
מהלך החקיקה האחרון שבוצע בנושא   –מצא קידום האסדרה החוקית בנושא גם הוא אינו בנ

 , עם פיזור הכנסת, ומאז לא קודם מהלך דומה או משלים.2018נבלם בשנת  
כאשר הנזק למדינה,   –חשוב לציין כי דו"ח זה הוא הדו"ח השלישי במספר העוסק בנושא זה 

 .2008לסביבה ולמשק רק התגבר ממועד פרסום הדוח הראשון, אשר פורסם עוד בשנת  
 אבקש קיום דיון דחוף בנושא זה ובדו"ח מבקר המדינה העוסק בו, וזאת על מנת:  -לכך  אי
 
לקבל לוחות זמנים מפורטים מהמשרד להגנת הסביבה בדבר קידום החקיקה הנדרשת בנושא   .1

 איסוף וסילוק הפסולת 

קיום אתרי מחזור ואתרי הטמנה   –להציג הערכות לקליטת הפסולת באתרים מוסדרים  .2
 זור גאוגרפי מתאיםבהיקף ופי

 להציג את פעולות האכיפה ותוכנית להגברתן באופן משמעותי  .3
 להציג הערכות המשרד לניקוי מפגעי הפסולת שנוצרו עד כה, בייחוד בשטחי חקלאות וטבע  .4
 להציג את אפשרות ופוטנציאל השימוש החוזר בתוצרי מחזור הפסולת  .5

 מבקר המדינה להציג ההערכות לתיקון הליקויים אשר נסקרו בדוח  .6
לדון בעלויות הפשיעה הסביבתית בתחום פסולת הבניין ומשק העפר ומשמעותה כגורם כלכלי   .7

 התומך בארגוני הפשיעה במגזר הערבי 
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