
טיפול בפסולת בנייה  
והרשויות המקומיות

2021נובמבר 



בנייה חדשה
2,338,816

שיפוצים
2,467,065

הריסות
1,059,675

תשתיות  
ועבודות  
ציבוריות
300,000

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

:(מבוסס על הערכות)מקורות עיקריים 

;יום/נפש/ג"ק0.8לפי הערכה של -פסולת בנייה משיפוצים 1.

משרדים , ר למגורים"מ100-טון ל20-כ–פסולת בנייה מבניה חדשה 2.

תעשייה ואחסנה, ר למסחר"מ100-טון ל6-ו, וציבורי

(ופינוי בינוי38/2א "תמ)ר הריסה "מ100-טון ל160–פסולת הריסות 3.

;טון לשנה300,000-כ–פסולת בנייה מעבודות תשתית 4.

אומדן היקף פסולת הבניין  , 2019-נכון ל
מיליון טון לשנה6.2-בישראל מוערך בכ

אומדן פסולת הבנייה בישראל
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קליטת פסולת בניין מחזור פסולת בניין הטמנה של פסולת בניין מכירת חומרים ממוחזרים פסולת מושלכת ברבים

2014-2019פסולת בניין 



צפויים להיווצר  2040בשנת , התרחישים2על פי 
מיליון טון פסולת בנייה לשנה9-9.8-כ

(מיליון טון)תחזית פסולת הבנייה בישראל 
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הטיפול בפסולת הבנייה ברשויות המקומיות 



מקורות פסולת הבניין

(בהיתר)עבודות בניה . 1
(בהיתר)עבודות הריסה . 2

שיפוצים  . 3
(לא נדרש היתרכ"בדר)



מקורות חוקיים העומדים לידי הרשות המקומית  
באכיפת נושא הטיפול בפסולת הבנייה  

מסדירות את הצורך באישור מראש –תקנות התכנון והבניה •
תחשיב והתקשרות עם : בדבר הסדרת הטיפול בפסולת הבנייה

. אתר מורשה
, איסור השלכת פסולת באופן פיראטי–חוק שמירת הניקיון •

.  לכלוך ברשות הרבים
איסור השלכת פסולת, איסור יצירת מפגע–חוקי עזר עירוניים •
-(הסמכת מפקחים ברשויות המקומיות)חוק אכיפה סביבתית •

קנס  , מאפשר לפקח מטעם הרשות אפילו לעקל משאיות
.  'וכיובמשמעותי 



בעיות מן השטח 

.  פסולת בניין רבה נשפכת באופן פיראטי✓
. ועדות תכנון ובניה לא פועלות בהתאם לתקנות התכנון והבניה✓
. אין גורם אחראי ברשויות על פסולת הבניין✓
. בשטח פועלים מובילים רבים ללא רישיון הובלה✓
רב המכולות בארץ לא מנוטרות ואין התראות בגין שפיכה באתר ✓

.  שאינו חוקי
רשויות מקומיות שמקבלות אישור הכנסת פסולת לאתר חוקי לא  ✓

.  בודקות את אותנטיות המסמכים
אין פתרון יעיל  , (שאינו נדרש למכולה)במקרה של שיפוץ קטן מאוד ✓

.  לתושבים
הרשויות המקומיות נאלצות להוציא כספים בגין פסולת שהושלכה  ✓

.  פיראטית



הריסה בהיתר/ המסלול המומלץ לעבודות בניה

הגשת בקשה 
להיתר

חישוב כמויות  
פסולת צפויות  

י מהנדס  "ע
מטעם מגיש  

הבקשה

בדיקת 
י "התחשיב ע

'  יח)העירייה 
/  סביבתית

(הנדסה/ איגוד

הצגת התקשרות  
עם אתר מורשה  

תחנת מעבר )
ממחזרת או אתר  

(הטמנה בלבד

-בסוף הפרויקט
הצגת תעודות  
שקילה ואישור  
האתר המורשה  
על ביצוע בפועל

על הרשות  

המקומית  

לוודא 

שהמוביל 

הינו בעל  

רישיון  
הובלה

על הרשות  

המקומית  

לוודא שאכן  

הפסולת 

נכנסה ולא 

מדובר 
באישור מזויף



המסלול המומלץ לעבודות שיפוצים

הגשת בקשה לרשות 
המקומית לצורך הצבת 

מכולה בשטח ציבורי

י  "אישור הבקשה ע
:  מפקח עירוני ובדיקה כי

מציב המכולה הינו 
מאושר ובעל רישיון  

(להובלה)עסק תקף 

אפשריות למתן הנחיות 
:

פינוי מכולה ברגע  -
.שהתמלאה

הצבת מכולות -
. מנוטרות בלבד

פינוי מכולות כולל  -
בישוב לפני סוף השבוע  

 .

הודעה לישוב על סיום  -
. השיפוץ

דרישה להוכיח פינוי  -
תעודות )לאתר מורשה 
(שקילה

: אכיפה של הרשות

בחינה שכל הפסולת  -
. פונתה

בדיקת מערכת ניטור -

בדיקה באתר המורשה -
שאכן הפסולת פונתה 

לאתר המורשה



בעיית פיזור פסולת בדרכים חקלאיות  

כחלק מתהליך הטיפול בפסולת מתבצעות לא פעם השלכות פיראטיות  
לרבות פיזור הפסולת  , הגורמות למפגעים סביבתיים, בשטחים פתוחים

כדרך להימנע מעלויות סילוק הפסולת באתרים מורשים  , בשבילים חקלאיים
.לפי כל דין 

שביל חקלאי תקין 

שולי שביל חקלאי לא תקין  פסולת בנין על שביל חקלאי 



דרכי התמודדות  

ביצוע הליכים מנהליים כנגד אתרי פסולת או תחנות מעבר לא חוקיות  •

איתור מפגעים בתחום הרשויות בעזרת היחידות הסביבתיות  •

איסוף מידע בעזרת סיורים בשטח המפגע•

בהשלכת פסולת פיראטית " מוכים"מיפוי ומעקב אחר אזורים •

קיום פורומים של ראשי רשויות למציאת פתרונות אפקטיביים לבעיה •

פרסום ברשויות והבאה לידיעת הציבור של מפגעים אלו•

קיום הליכים מהירים כנגע מבצעי המפגע שנתפסו  •



תוצאה רצויה



כלי מדיניות מוצעים 



מטרות המדיניות המוצעת

1מטרה 

מפסולת 100%העברת 
בנייה לאתר טיפול  

מוסדר  

3מטרה 2מטרה 

שיפור מערכי מחזור  
פסולת הבנייה ואיכות  
החומרים הממוחזרים

הרחבת השימוש בתוצרי  
המחזור כמשאב כלכלי  

וכתחליף לחומרי גלם ראשוניים   



הצעת חוק )תיקון לחוק שמירת הניקיון 
(פסולת בנייה

אתר טיפול  )הוספת הגדרות טריוויאליות 
('השבה  וכד, מיחזור, בפסולת

הסדרת שרשרת הטיפול בפסולת הבניין

מובילים  , קביעת עיצומים כספיים לאתרי טיפול
וכלי אצירה לא מורשים

1מטרה 



הסדרת שרשרת הטיפול בפסולת בנייה 
י הצעת החוק  "עפ

יצרן הפסולת
מוביל פסולת 

בנייה

מפעיל אתר  
לטיפול 
בפסולת

רשות  
מקומית

הרשות המקומית  

תפרסם מכרז 

להפעלת שירות  

מכולות בשטחה  

י אתר טיפול  "ע

מורשה  

יוצבו רק מכולות  

י  "עהמנוטרות

הרשות המקומית

הרשות המקומית  

כגוף מפקח

חוקי עזר



הסדרת שרשרת הטיפול בפסולת בנייה 

יצרן הפסולת
מוביל פסולת 

בנייה

מפעיל אתר  
לטיפול 
בפסולת

רשות  
מקומית

תוקף רישיון מוביל  

5ומפעיל במשך 

שנים

עיצומים כספיים  

למובילים ומפעילים  

לקרן  –ללא רישיון 

הניקיון

חובת דיווח  

המפעיל לממונה  

על ידי השר



2מטרה 
שיפור מערכי מחזור פסולת הבנייה ושיפור איכות החומרים  

הממוחזרים

עדכון  
דרישות  
האיכות  

מאתרי מחזור

–שדרוג טכנולוגיות ההפרדה והמחזור של פסולת הבנייה 
ק"קו

שיפור רמת הבקרה וההתעדה של תהליכי הייצור של  
30ת .ת-חומרים ממוחזרים

הרחבת  
והסדרת  

אתרי 
ק"קו-מחזור

הסדרת אתרי קליטה ומחזור קיימים

הרחבת היצע האתרים הרשאים לבצע מחזור פסולת בנייה

הגבלת  
ההטמנה

רק שאריות  ,מיחזוראיסור הטמנה של פסולת בנייה ברת 
טיפול יוטמנו/מיון



☺תודה על ההקשבה 


