
 

 

   ה׳תשפ״ב  בחשוון כ״א         

 2021 אוקטובר 27
 

 לכבוד 

 ח"כ אלון טל 

 

 פסולת ברשות הרבים 226-ו 374מס'  ותישיר  תותשאיל מענה להנדון: 

 

- תופעת הפסולת ברשות הרבים מהווה בעיה ארצית, והדבר נפוץ במיוחד בפסולת בנייה בלתי 

 חוקית.  

 

 רצוני לשאול: 

 כמה אנשים עוסקים בפיקוח ואכיפה?   .1

 ? 2021? כמה ניתנו החל משנת 2018-2020כמה דו"חות ניתנו בשנים  .2

 כמה חקירות נפתחו על השלכת פסולת לא חוקית?   .3

 למניעת התופעה, ואם כן, מהן? האם למשרד יש תכניות  .4

כיצד המשרד מתכוון לערב את עובדי הקרן הקיימת בפעולות אכיפה פסולת ביערות   .5

 ישראל? 

 

 :מענה

לתפקיד התווד כניסתי  במיום  לעתי  ישרה  בעי יתר שאת  מדינת  של  ובפרט  הפסולת החמורה  אל, 

  בעיית הפסולת חמורה עוד יותר בחברה הערבית   באופן בלתי חוקי.פסולת בניין  ת השלכת  תופע ל

 ו מקדמים במשרד.שאנ  כנית לחברה הערביתותופעה במוקד התיפול בהט את  ים  לש הנחיתי  ומשכך  

לכ המצבך,  מעבר  חומרת  שצ  בניין הפסולת  ת  בסוגייבייחוד    לאור  החלטתי    יינתכפי  בשאילתה, 

 בעיה. למקיפים קדם פתרונות טרה ל, במפסולת בנייןשעיקרו  יוןדם תיקון לחוק שמירת הניקקל

 מפורטת לשאלותייך: ן התייחסות להל

הסביבה   .1 להגנת  ה  10במשרד  פיקוח(.  עובדים  )יחידות  המשרד  במחוזות  בפיקוח  עוסקים 

עובדי     4חקירות,  עובדי מערך    6מפקחי שטח,    26במשטרה הירוקה שעוסקת באכיפה פלילית  

ייעודי לטיפול    עובדים בכל הארץ במשימות שטח. יצויין שלא קיים כח    36סה"כ    -מערך מודיעין

את אוכפים  וחוקריה  הירוקה  המשטרה  מפקחי  בלבד.  פסולת  העבירות    במפגעי  מכלול 

 הסביבתיות בהתאם לחומרת העבירות. 



 

 

 

 . דוחות  40,205ניתנו    2018-2020שנים ב .2

   .דוחות 11,786עד כה נו נית 2021בשנת 

 

תיקים שעסקו בתופעת השלכת פסולת   241 ועד היום נפתחו במשטרה הירוקה    2018החל משנת   .3

 קיים. ובאופן פיראטי ו/ או תפעול אתרי הטמנה פיראטיים ו/ או מפגעים באתרי פסולת ח

 : בחלוקה לשנים

 תיקים שנפתחו  שנה 

2018 46 

2019 69 

2020 82 

2021 44 

 241 סה"כ

הסדרת   .4 כוללת  התוכנית  התופעה.  ואכיפת  מניעה  לטיפול,  תוכניות  מספר  מוביל  המשרד 

החסם   והיקפן.  העבירות  לחומרת  בהתאם  כלים  במגוון  ואכיפה  מערכתיים  איסוף  פתרונות 

 המרכזי במימוש התוכניות הוא פערים חריפים במשאבי כח אדם לאכיפה. 

 

קיימים    -  פסולת ביערות ישראל  פת עבירותהקיימת בפעולות אכיעובדי הקרן  לעניין מעורבות   .5

הדבר בא לידי    .קבוע בין המשטרה הירוקה ואנשי הפיקוח של קק"ל  וף פעולהת ישוממשקים  

הפעלה משותפת של אמצעי חישה מרחוק של קק"ל וביצוע פעולות אכיפה משלימות  ב ביטוי  

אום ציפיות לגבי אופן הטיפול  יים ות של המשטרה הירוקה. כמו כן העברת דיווחים על מפגע 

במתן סמכויות למסירת ברירות משפט לפקחי קק"ל בגזרת    ךתומהמשרד  מעבר לכך    במפגעים.

 הפעילות שלהם כמו גם מסירת צווים לשמירת הניקיון. 

 

 בברכה,          

 תמר זנדברג         

 השרה להגנת הסביבה             

 

 


