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 פרק א': מטרה  

כדי ניין טיפול סביבתי בפסולת חקלאית הסדרים לעמטרת חוק זה לקבוע   .0  מטרה

פסולת הנוצרת מפעילות משקי החי והצומח החקלאיים כמויות האת  לצמצם

, לעודד הפרדה במקור, השבה, מפגעים סביבתיים למנוע ולצמצםוהטמנתה, 

על כן ובריאות הציבור להגן על , זור של פסולת חקלאיתשימוש חוזר ומח

 ,מקורות מים, מערכות אקולוגיותהקרקע,  לרבות ,הסביבהאיכות נאותה של 

 יםהנובעהסביבה זיהום לכלוך והמגוון הביולוגי ומשאבי טבע אחרים, מפני 

 כל אלה:בין השאר, באמצעות , מטופלתלא  מפסולת חקלאית

את  לפנותולהפריד החקלאית  ני הפסולתיצרהטלת אחריות על  (1)   

 ;ם ייעודייםלמיתקנילסוגיה  החקלאיתהפסולת 

להפעיל ולתחזק  ,הטלת אחריות על הרשויות המקומיות להקים (2)   

 את הפסולת האמורה ולפנות איסוף לפסולת חקלאית יתקנימ

 ;ם ייעודייםלמיתקני

ל , הטיפופסולת חקלאיתכללים ואמות מידה להובלת קביעת  (3)   

 .והשימושים המותרים בפסולת חקלאית לאחר טיפול בה

 כלליפרק ב':   

 –בחוק זה   .2 הגדרות

הדברה  יחומרשאריות של  יםכלי קיבול המכיל –אריזות חומרי הדברה" "  

לאחר , תואו שקי ות, קופסאים, מכליםלרבות בקבוקלשימוש חקלאי 

-זות רבבראשונה, ולעניין ארי ושימוש בהן למטרה שלשמה יועד

  ;פעמיות, לאחר תום השימוש החוזר בהן

 ;כל דיןאתר להטמנת פסולת המורשה לפי  –אתר סילוק פסולת" "  

  ;בקר, צאן, חזירים ועופות -בעלי חיים" "  
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פקודת כהגדרתה בבעלי חיים הנגועים במחלה  –בעלי חיים נגועים במחלה" "  

נגועים במחלה , לרבות בעלי חיים החשודים כמחלות בעלי חיים

 כאמור; 

שת, מנהרות, חממות, בתי ר לרבות ,מבנים בהם גדל צומח –בתי צמיחה"  "  

 בתי אריזה;משתלות ו

לרבות עודפי  של צומח בבתי צמיחהפסולת אורגנית  –בתי צמיחה" גזם "  

  ;פירות וירקות ושייריהם

ים וגדמ, לרבות עצים שלמים גזם של צומח במטעים –גזם מטעים" "  

מה שנשאר מהעצים על פני הקרקע  –שנעקרו; לעניין זה "גדמים" 

 ;ובתוך הקרקע, לאחר עקירתם

, שימלא את התפקידים משרדומי שהשר הסמיכו מקרב עובדי  –הממונה" "  

 שנקבעו לו לפי הוראות חוק זה;

הפקת אנרגיה מפסולת חקלאית או תהליך עיבוד של פסולת  –השבה" "  

 שמש להפקת אנרגיה;כאמור לחומר המ

גורמת  שהשפעתםחומר או תערובת של חומרים כימיים  –חומר הדברה" "  

 אלה:מ לאחד

 ויסות צמיחה, פריחה ופוריות; (1)   

 מניעת מחלות חסר ומחלות פיזיולוגיות; (2)   

 שילוך עלים; (3)   

 ביעור, דחיה או משיכה של נגעים, ויסות גידולם או מניעתם; (4)   

 והרטבה של חומר הדברה; שיטוח, הדבקה (5)   

 ריפוי פצע גיזום והרכבה; (6)   

 ;או השבה, לפי העניין מחזורשימוש חוזר,  –טיפול" "  

עוסק בגידול בעלי חיים, גידול צומח או בית מי ש –" חקלאית פסולת יצרן"  

 במהלך עסקו; אריזה לתוצרת חקלאית, ופסולת חקלאית נוצרת

ייח, כלי קיבול או מיתקן אחר המיועדים מכל נייד או נ –"כלי אצירה"   

 לאצירת פסולת חקלאית; 

למוצרים, לחומרים או לחומרי  חקלאיתתהליך עיבוד של פסולת  -" "מיחזור  

 ;גלם, למעט השבה
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מרכז לאיסוף, ריכוז ומיון של פסולת חקלאית, המורשה   –" מיתקן איסוף"  

 ;כל דיןלפי 

 ;המורשה לפי כל דין, בפסולת חקלאית לטיפולמיתקן  –" טיפולמיתקן "  

אתר לסילוק פסולת או מיתקן אחר לסילוק פסולת  –מיתקן סילוק" "  

 ;חקלאית, ובכלל זה מיתקן לשריפה מבוקרת, הפועל לפי כל דין

 כל אחד מאלה:לרבות  –מפגע סביבתי" "  

השלכת פסולת ולכלוך רשות הרבים כמשמעותם בחוק שמירת  (1)   

1984–שמ"דהניקיון, הת
1
 ; חוק שמירת הניקיון( –)להלן  

1959–א לחוק המים, התשי"ט22זיהום מים כהגדרתו בסעיף  (2)   
2
 

  ;חוק המים( –)להלן 

ריח חזק או בלתי סביר כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים,  (3)   

1961–התשכ"א
3
  ;חוק למניעת מפגעים( –)להלן  

חוק אוויר נקי, נוכחות או פליטה לאוויר של מזהם כהגדרתו ב (4)   

2228–התשס"ח
4

 ; 

שינוי בתכונותיה של הקרקע מבחינה כימית, ביולוגית,  (5)   

בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או שינוי הגורם לכך שהקרקע 

תהיה מסוכנת לבריאות הציבור, או עלולה לפגוע בחי או בצומח, או 

 , למעטפחות ראויה למטרה אשר לה היא משמשת או נועדה לשמש

 אלה:פעולות כתוצאה מ

)א( הדברה בחומר הדברה הרשום לפי כל דין, המבוצעת בהתאם    

 לתנאי הרישום של חומר ההדברה;

)ב( דישון קרקע, ובלבד שאם חלות על דישון כאמור הוראות כל דין    

 קוימו הוראות אותו דין; –

י )ג( פעולה המתבצעת בהתאם לרישיון, להיתר או לצו שניתנו לפ   

 חוק המים, ובהתאם לתנאיהם;

                                                      
1  
2  
3  
4  
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)ד( שימוש במים שסופקו לפי הוראות חוק המים, ובלבד שאם    

קוימו הוראות אותו  –חלות על שימוש כאמור הוראות לפי כל דין 

 דין;

 ;1942לפקודת בריאות העם,  53גרימת מפגע כמשמעותו בסעיף   (6)   

 ,ומכרסמיםלרבות זבובים, יתושים תברואיים, נוכחות מזיקים  (7)   

 כאמור;מזיקים  להתפתחותאו אפשרות 

 כל אחד מאלה: -מפעיל מיתקן טיפול" "  

 לקבל חובה עליו שמוטלת מי אובעל רישיון של מיתקן טיפול  (1)   

 ;כאמור רישיון

אדם שבבעלותו, בהחזקתו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל מיתקן  (2)   

 טיפול;

 ;ןמה יםחלק, לרבות בעל חיים של ותגופ  –פגרים" "  

או  םשהושלכו או שיש כוונה להשליכ מאלה כל אחד – פסולת חקלאית""  

 :לפי כל דין נדרש להשליכםש

 פלסטיק;פסולת  (1)   

 צמחית;פסולת  (2)   

 אריזות חומרי הדברה; (3)   

 פרש בעלי חיים; (4)   

 פגרים; (5)   

חיפוי המשמשות לכיסוי,  רשתות פלסטיק ואיריעות  –פלסטיק" פסולת "  

 וצנרת השקיה מפלסטיק; ,הצללהו

1956-בחוק הגנת הצומח, תשט"זו כהגדרת –נגע" "  
5

; 

 גזם מטעים, גזם בתי צמיחה; –צמחית" פסולת "  

פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,  –פקודת מחלות בעלי חיים" "  

1985-תשמ"ה
6

; 

                                                      

5  
6  
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עית, או בעלי חיים בצורתן הטבמוצקות של הפרשות  –פרש בעלי חיים" "  

 בעירוב עם מים, שתן, חומרי רפד או חומרי מזון;

 12הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה לפי סעיף  –"הקרן לשמירת הניקיון"   

 לחוק שמירת הניקיון;

 כהגדרתו בפקודת מחלות בעלי חיים; –רופא וטרינר ממשלתי" "  

מקומי או עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, ועד  –רשות מקומית" "  

  איגוד ערים שבין תפקידיו איסוף ופינוי של פסולת;

כל פעילות בה נעשה במוצרים או במרכיבים שאינם פסולת  -"שימוש חוזר"   

 ;שימוש נוסף לאותה מטרה שלשמה נוצרו

 ;השר להגנת הסביבה –השר" "  

תוצרת מן הצומח או תוצרת מן החי המשמשים למאכל  –תוצרת חקלאית" "  

 ;ם או למאכל בעלי חיים, או לשימושםאד

 או נבעו מפסולת חקלאית נוזלים שהיו במגע עם פסולת – תשטיפים""  

 .כאמור

פסולת  סילוקאיסור 

  חקלאית

למיתקן איסוף פסולת אלא  ,לסביבהאדם פסולת חקלאית יסלק לא  (א)  .3

בהתאם להוראות לפי העניין, ו מיתקן סילוק,ל או למיתקן טיפולחקלאית, 

 חוק זה. לפי

לא יעביר אדם פסולת חקלאית לשטחי האחריות האזרחית  (ב)  

כהגדרתם  –הפלסטינית; לעניין זה, "שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" 

2227–תשס"זבחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, 
7

. 

 חובות יצרני פסולת חקלאית': גפרק   

חובות יצרן פסולת 

 חקלאית

נה פסולת חקלאית לפי הוראות חוק זה יצרן פסולת חקלאית יאצור ויפ (א)  .4

 ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים.

 יצרן פסולת חקלאית יאצור פסולת חקלאית בהתאם לכל אלה: (ב)  

יחזיק כלי אצירה המתאימים לנפח, לכמות ולטיב הפסולת  (1)   

 החקלאית כשהם אטומים לחלחול החומרים המצויים בהם;

                                                      
 .4; תשס"ח, עמ' 398ס"ח תשס"ז, עמ'  7
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אחד מסוגיה של הפסולת  יאחסן בכלי אצירה נפרדים כל (2)   

 ;חקלאיתה

לא ישליך פסולת שאינה פסולת חקלאית לכלי האצירה של  (3)   

 הפסולת החקלאית שברשותו;

את כלי האצירה שברשותו ויאחסן את הפסולת  יתחזק (4)   

באופן החקלאית באופן שלא ייגרמו מפגעים סביבתיים, לרבות 

 שריפה;שתימנע 

, יפריד מיריעות הפלסטיק יצרן פסולת חקלאית של פלסטיק (5)   

חומרים לרבות קרשים, מסמרים, אדמה ושאריות תוצרת חקלאית 

 לפני אצירת פסולת הפלסטיק בכלי האצירה.

השר רשאי להתקין בתקנות הוראות, תנאים ומגבלות נוספות על אלה  (ג)  

(, לעניין אופן האצירה והאחסון של פסולת בהמפורטות בסעיף קטן )

 חקלאית.

ה של חובת הודע

יצרן פסולת חקלאית 

 רשות מקומית ל

אריזות ו פסולת פלסטיק, גזם בתי צמיחהיצרן פסולת חקלאית של  (א)  .5

יודיע לרשות מקומית, בכתב או בדרך אחרת שקבעה הרשות חומרי הדברה 

 32כי הוא יצרן של פסולת חקלאית מסוג המנוי בסעיף זה, לפחות בחוק עזר, 

 .ימים טרם תחילת עיסוקו

את סוג יפרט יצרן פסולת חקלאית בסעיף קטן )א(, ה כאמור בהודע (ב)  

, ואם פינוי הפסולת המשועריםהחודשיים  ונפחה, כמותה חקלאיתפסולת הה

 על התדירות והמועדים הצפויים –נדרש בתדירות הנמוכה מתדירות חודשית 

 .לפינוי

הוראות מיוחדות 

פרש בעלי לעניין 

  חיים

ן פסולת חקלאית של פרש בעלי חיים רשאי )ב(, יצר4על אף הוראות סעיף   .6

לאחסן בשטחו פרש בעלי חיים שלא בכלי אצירה, באופן שלא יגרום למפגע 

סביבתי, ויפנה את הפרש למיתקן טיפול; ואולם לא יאחסן יצרן פסולת 

חקלאית פרש של עופות או של חזירים, אלא יפנה אותו, מיד עם איסופו, 

 למיתקן טיפול.

 הוראות מיוחדות

 לעניין פגרים 

יצרן פסולת חקלאית של פגרים רשאי לאחסן בשטחו פגרים, ובלבד  (א)  .7

מכל שהאחסון יהיה במכל הקפאה או קירור, או במכל כילוי; לעניין זה, "

מכל המיועד לכילוי פגרי עופות בעזרת תוספים, לרבות סיד חי או  –כילוי" 

 כבוי.
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נה פגרים למיתקן יצרן פסולת חקלאית כאמור בסעיף קטן )א(, יפ (ב)  

, כשהם נושאים את סימון בעל החיים שנעשה לפי כל טיפול או למיתקן סילוק

 .דין, ולא יסיר את הסימון טרם הפינוי

לעניין יעדי הפינוי מגבלות וסייגים  ,בתקנות תנאים לקבועהשר רשאי  (ג)  

  לפי סעיף קטן )ב(.

הוראות מיוחדות 

 גזם מטעים  לעניין

 :יטפל בו באחת מדרכים אלהשל גזם מטעים  יצרן פסולת חקלאית  .8

 

ירסק אותו בשטחו, עם תום הגיזום, וישתמש בו לחיפוי קרקע,  (1)   

 ;, מוקדם ככל האפשראו ימסור אותו למשתמש אחר לשימוש כאמור

 יפנה אותו למיתקן טיפולו ,עם תום הגיזום ,ירסק אותו בשטחו (2)   

 ; מוקדם ככל האפשר

הסקה או ימסור אותו למשתמש אחר  יעשה בו שימוש כחומר (3)   

 ., מוקדם ככל האפשרלשימוש כאמור

פרש ופגרי בעלי 

חיים נגועים במחלה 

וגזם מטעים ובתי 

 צמיחה בעלי נגע

כדי לגרוע מהוראות פקודת מחלות בעלי חיים  בהוראות פרק זהאין  (א)  .9

1956-וחוק הגנת הצומח, תשט"ו
8

. 

לאחר רשאי השר, ל דין, הוראות כסעיף קטן )א( ובעל אף האמור ב (ב)  

 , לקבוע בתקנות הוראות לענייןהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר

אופן ההשמדה, הקבורה, ההובלה והסילוק של פרש ופגרי בעלי חיים נגועים 

במחלה או מצויים באזור נגוע, לרבות פגרי בעלי חיים שנפסלו למאכל או 

אופן ההשמדה  וכן לענייןן, לשימוש אחר בהוראת גורם מוסמך על פי כל די

 –; לעניין זה "אזור נגוע" י נגעוהסילוק של גזם מטעים וגזם בתי צמיחה בעל

 כמשמעותו בפקודת מחלות בעלי חיים.

 פרק ד': חובות וסמכויות רשות מקומית  

חובת רשות 

מקומית לפנות 

  פסולת חקלאית

חקלאית מסוג תפנה פסולת תאסוף ותציב כלי אצירה, וכן רשות מקומית   .01

פסולת פלסטיק, גזם בתי צמיחה ואריזות חומרי הדברה שנאצרו בכלי אצירה 

 בתחומה, בהתאם להוראות חוק זה ומבלי לגרוע מחובותיה לפי כל דין. 
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חובת רשות 

 מקומית לספק 

ליצרן כלי אצירה 

 פסולת חקלאית

מסוג פסולת פלסטיק, גזם בתי צמיחה יצרן פסולת חקלאית הודיע  (א)  .00

תתעד הרשות , 5כאמור בסעיף רשות מקומית לזות חומרי הדברה וארי

 לפי העניין, הפסולת החקלאית,תספק לו כלי לאצירת המקומית את ההודעה, 

עם יצרן  תיאוםבו במקום שלא יפריע לעוברים ושביםבמידת האפשר,  ,תציבו

הצפויים של  לכמותנפח וסוג, לל; כלי האצירה יתאים חקלאיתפסולת הה

החקלאית ולטיב הפסולת, כפי שהודיע עליהם יצרן הפסולת הפסולת 

כלי האצירה שא סימן זיהוי של הרשות המקומית ושל ייעוד י, ויהחקלאית

 באופן בולט לעין.

ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להורות ליצרן  (ב)  

לות (, לנקוט בפעואפסולת חקלאית לו סופק כלי אצירה, כאמור בסעיף קטן )

אמצעים שיאפשרו את ובאמצעים לצורך מניעת מפגעים סביבתיים, לרבות 

 .על ידה פינוי הפסולת

לרבות  כלי האצירההפסולת החקלאית או את רשות מקומית תפנה את  (ג)  

למיתקן טיפול המתאים לסוג הפסולת למיתקן איסוף, , תוכנו, לפי העניין את

   פגעים סביבתיים., בתדירות הנדרשת למניעת מאו למיתקן סילוק

לאצירה או היתר 

לפינוי פסולת 

 חקלאית 

, רשאי ראש הרשות המקומית או מי 11 -ו 12על אף האמור בסעיפים  (א)  .02

לאצור שהוא הסמיך לכך, להתיר, לבקשת יצרן הפסולת החקלאית, בכתב, 

 מובעצמו או באמצעות אדם אחר, אם מצא כי התקייה לפנותאת הפסולת ו

 :לפי העניין ,אחד או יותר מאלה

יצרן הפסולת החקלאית הראה כי ברשותו כלי אצירה  (1)   

 לפסולת החקלאית שהוא מייצר;ובכמות מספקת מתאימים 

יצרן הפסולת החקלאית התחייב להעביר או למכור את הפסולת  (1)   

 החקלאית לטיפול, והציג לו מידע או מסמכים התומכים בכך; 

פי הוראות כל דין, לרבות התקיימו נסיבות המצדיקות זאת על  (2)   

 בחוק עזר שאושר לפי חוק זה.

 -אית שקיבל היתר לפי סעיף קטן )א( יצרן פסולת חקל (ב)  

ידווח לרשות המקומית מדי חצי שנה על כמות הפסולת שפינה,  (1)   

 על מועדי הפינוי ועל יעד הפינוי;

 (1מסמכים המעידים על פרטי הפינוי כאמור בפסקה ) ישמור (2)   

 ל שלוש שנים לפחות.לתקופה ש
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קניין רשות מקומית 

 בפסולת חקלאית 

מסוג פסולת פלסטיק, גזם בתי צמיחה ואריזות חומרי פסולת חקלאית   .03

רשות מקומית תהיה לקניינה של  בתחומה שלשנאצרה בכלי אצירה הדברה 

נתנה היתר ליצרן פסולת  אלא אםהרשות המקומית, ממועד אצירתה, 

 )א(.12 חקלאית לפנותה לפי סעיף

הקמה, הפעלה 

והחזקה של מיתקן 

 איסוף 

רשות מקומית תקים, תפעיל ותתחזק מיתקני איסוף שיהיו בנויים  (א)  .04

אמצעים פעולות ונקוט ותהמתאימות לקליטת פסולת חקלאית, תשתיות מ

 , בכל עת.מפגעים סביבתייםלמניעת 

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א(, רשות מקומית תקים  (ב)  

קני איסוף, שיהיו נגישים ונוחים לפריקת הפסולת האמורה, בהתאם מית

 , ותאצור את הפסולת החקלאית לסוגיה באופן נפרד.להוראות כל דין

השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות, תנאים וסייגים נוספים על האמור  (ג)  

בסעיף זה, בדבר אופן ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מיתקן איסוף, לרבות 

 גי הפסולת החקלאית המותרים לקליטה במיתקן כאמור.לעניין סו

פינוי פסולת 

ממיתקן חקלאית 

 איסוף 

או רשות מקומית תפנה פסולת חקלאית ממיתקן איסוף למיתקן טיפול   .05

 המתאים לסוג הפסולת. למיתקן סילוק

1955–לחוק איגודי ערים, התשט"ו 14על אף האמור בסעיף  (א)  .06 חוקי עזר
9

)להלן  

לצורך כיסוי העלויות הכרוכות במילוי חובותיה ק איגודי ערים(, חו –בסעיף זה 

לפי חוק זה, רשאית רשות מקומית לגבות תשלום עבור שירותי אצירה ופינוי 

 .שיעור התשלום ייקבע בחוק עזר ;פסולת חקלאית מיצרן פסולת חקלאית

שיעור התשלום כאמור בסעיף קטן )א(, יכול שיכלול עלות רכישה והצבה  (ב)  

 הובלהכלי אצירה, עלות הקמה, החזקה והפעלה של מיתקני איסוף, עלות  של

, והוצאות למיתקן סילוקלמיתקן טיפול או של פסולת חקלאית, דמי כניסה 

לפי חוק זה, שלא יעלו על _ אחוזים  סבירות אחרות הנדרשות למילוי חובותיה

 .משיעור הסכום אותו היא גובה עבור שאר מרכיבי התשלום

לפקודת העיריות 258ף האמור בסעיף על א (ג)  
10

לפקודת  22, בסעיף 

המועצות המקומיות
11

לחוק איגודי ערים, הסמכויות הנתונות לשר  14, ובסעיף 

הפנים יהיו נתונות גם לשר, לעניין חוק עזר שקבעה רשות מקומית לפי הוראות 

 חוק זה.
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 ושימוש בפסולת חקלאית , הובלהפרק ה': טיפול  

סולת פבטיפול חובת 

  חקלאית

חקלאית מסוג פסולת פלסטיק, גזם בתי פסולת רשות מקומית תעביר  (א)  .07

במועדים ובשיעורים  ,תקן טיפולימטיפול בל צמיחה ואריזות חומרי הדברה

 שפינתה באותה שנה, כמפורט להלן:החקלאית מסך משקלה של הפסולת 

  ;אחוזים 92לפחות  –פסולת פלסטיק  (1)   

 ;אחוזים 82ות לפח – גזם בתי צמיחה (2)   

 .אחוזים 95לפחות  – אריזות חומרי הדברה (3)   

בתקופה שמיום _ _ התשע"ג )___( ועד  , על אף האמור בסעיף קטן )א( (ב)  

( יהיו יעדי הטיפול לפי סוג חומר 2215בדצמבר  31) ויום ט' בטבת התשע"

 כמפורט להלן:

 31בתקופה שמיום _ _ התשע"ג )__( עד ליום _ _ התשע"ד ) (1)   

 יהיו יעדי הטיפול לפי סוג חומר כמפורט להלן:  –( 2213בדצמבר 

 אחוזים; 62לפחות  –פסולת פלסטיק  (א)    

 אחוזים; 32 לפחות –גזם בתי צמיחה  (ב)    

 .אחוזים 52 לפחות – אריזות חומרי הדברה (ג)    

 יהיו יעדי הטיפול לפי סוג חומר כמפורט להלן: – 2214בשנת  (2)   

 אחוזים; 75לפחות  –פסולת פלסטיק  (א)    

 אחוזים; 52לפחות  –גזם בתי צמיחה  (ב)    

 .אחוזים 75לפחות  – אריזות חומרי הדברה (ג)    

 יהיו יעדי הטיפול לפי סוג חומר כמפורט להלן: – 2215בשנת  (3)   

 אחוזים; 82לפחות  –פסולת פלסטיק  (א)    

 אחוזים; 72 לפחות –גזם בתי צמיחה  (ב)    

 .אחוזים 92לפחות  – אריזות חומרי הדברה (ג)    
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עדיפות לטיפול 

 בבחירת יעד הפינוי

יצרן פסולת חקלאית, בכפוף להוראות כל דין, יתן עדיפות בבחירת יעד הפינוי  .08

 לטיפול של פסולת חקלאית על פני סילוקה למיתקן סילוק.

אדם פסולת חקלאית לא מטופלת, ולא יאפשרו יצרן פסולת  יוביללא )א(  .09 הובלה

באמצעות אדם כאמור, אלא שלהם ת או רשות מקומית לשנע פסולת חקלאי

כל דין, ובאמצעות מכל הובלה סגור ואטום, ובאופן שלא יגרום  בעל רישיון לפי

יצרן אין בהוראות סעיף זה כדי לחייב ברישיון למפגעים סביבתיים; ואולם, 

 חקלאית שייצר. הפסולת את הבעצמו  המובילפסולת חקלאית 

של  הובלהר רשאי לקבוע בתקנות הוראות, תנאים ומגבלות בדבר אופן הש)ב(   

 .לשם הבטחת קיומן של מטרות חוק זהפסולת חקלאית, לרבות לאחר טיפול, 

שימוש בפסולת 

לאחר  חקלאית

 טיפול

אדם רשאי לעשות שימוש בפסולת חקלאית לאחר שעברה טיפול  (א) .21

 סביבתיים.במיתקן טיפול, ובלבד שלא יגרום בכך למפגעים 

השר רשאי לקבוע בתקנות איסורים והגבלות לעניין השימושים  (ב)  

המותרים בפסולת חקלאית, כאמור בסעיף קטן )א(, לשם הבטחת קיומן של 

מטרות חוק זה, ובלבד שאם יעד השימוש הוא בחקלאות או שיש בשימוש כדי 

להשפיע על בריאות הציבור, יותקנו התקנות לאחר התייעצות עם שר 

 קלאות ופיתוח הכפר או עם שר הבריאות, לפי העניין. הח

 פרק ו': סמכויות הממונה וסמכויות בית משפט  

  – שם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה ולשם פיקוח על ביצוען, רשאי הממונהל)א(   .20 סמכויות הממונה

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו להציג לפניו תעודת  (1)   

 רשמית אחרת המזהה אותו;זהות או תעודה 

למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש מכל אדם הנוגע בדבר לדרוש  (2)   

בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה או להקל את 

לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים,  –" ; בפסקה זו "מסמךביצוען

 ;199512-התשנ"ה

למסור את  או ליטול דגימות של חומרים, וכןלערוך מדידות  (3)   

המדידות והדגימות למעבדת אנליזה או למעבדה דוגמת, לשמור אותן 

 בדרך אחרת; או לנהוג בהן

                                                      
 .514; תשע"ב, עמ' 366ס"ח תשנ"ה, עמ'  12
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לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא להיכנס למקום  (4)   

 משפט. ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית

בניגוד להוראות  הממונה רשאי להורות לאדם המבצע לנגד עיניו פעולה )ב(  

לפי חוק זה, לאחר שהזדהה לפניו, להימנע מביצוע אותה פעולה או להורות לו 

כיצד לבצעה, והכל לצורך מניעת מפגע סביבתי או צמצומו; הוראה כאמור 

תעמוד בתוקפה עד שתינתן הוראה אחרת מאת הממונה או עד תום שבעה 

ה שנתן כאמור ימים ממועד נתינתה, לפי המוקדם; הממונה יתעד הורא

 בסעיף קטן זה סמוך ככל האפשר למועד נתינתה.

 , תנאיםמתן הוראות

ליצרן והנחיות 

 פסולת חקלאית

)א( בלי לגרוע מהוראות לפי חוק זה, הממונה רשאי לתת ליצרן פסולת  .22

חקלאית העוסק בגידול צומח או בית אריזה לתוצרת חקלאית, לפי העניין, 

תאם לתקנות שיקבע השר לשם הבטחת קיומן הוראות, תנאים והנחיות בה

 של מטרות חוק זה ומניעת מפגעים סביבתיים. 

תקנות לפי סעיף קטן )א( יכול שיכללו תנאים, איסורים והגבלות  (ג)  

 לרבות לעניין אופן האחסון, הפינוי ויעד הסילוק של הפסולת החקלאית.

צו למניעה או 

מפגע של סילוק ל

 סביבתי 

כי נגרם מפגע סביבתי מפסולת חקלאית או שנעשתה  הממונהוכח נ (א) .23

פעולה בניגוד להוראות לפי חוק זה, או קיימת הסתברות גבוהה שייגרם מפגע 

סביבתי כתוצאה מהפעולה, או שיש חשש שתתקיים פעולה בניגוד להוראות 

לדעתו ביצע את וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לצוות על מי שחוק זה, 

 מפגע השנגרם או עלול להיגרם ב הקרקעאו לבעלים או למחזיק של הפעולה, 

ולנקוט את  הגורם או העלול לגרום למפגע הסביבתיאת  סביבתי, לסלק

האמצעים הדרושים לשיקום הסביבה, ולהשבת המצב לקדמותו, ככל 

, לפי הענין, הכל באופן ובתוך תקופת מביצוע הפעולההאפשר, או להימנע 

 ושתחילתה במועד מסירתו. הזמן שתיקבע בצו 

לבצע את  הממונהשלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי מי  (ב)  

הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות 

 הצו חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו.

מפעולה שבוצעה גרם יצרן פסולת חקלאית מפגע סביבתי כתוצאה  (ג)  

אות חוק זה, בקרקע שאינה בבעלותו או בהחזקתו, יישא שלא לפי הור

בהוצאות סילוק המפגע על ידי הבעלים או המחזיק, לפי מידת אחריותו 

ים בעלההמפגע בעצמו אם של קו ולגרימת המפגע, ורשאי הוא לבצע את סיל

 או המחזיק, לפי העניין, הסכימו לכך.
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לחוק סדר הדין  237לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף על מסירת צו  (ד)  

, בדבר המצאת מסמכים, בשינויים 198213-הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב

 המחויבים.

בקשה לביטול צו על 

 ידי בית משפט

, רשאי להגיש 23הרואה עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף  (א) .24

 לבית המשפט, המוסמך לדון בעבירה נושא הצו, בקשה לביטולו.

אינה מתלה את לביטול צו, לפי הוראות סעיף קטן )א(, הגשת בקשה  (ב)  

החליט בית המשפט  תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת;

להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים 

 ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה. בהקדם האפשרי,

 לאשרו או לשנותו.בית המשפט רשאי לבטל את הצו,  (ג)  

הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו  (א) .25  סמכויות בית משפט

עשה, צו אל תעשה וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות הענין, לרבות 

את המפגע להפסיק או לצמצם  , והכל כדי למנוע,23לביצוע צו לפי סעיף 

ביצוע עבירה לפי חוק זה או למנוע ה או כדי הסביבתי כתוצאה מביצוע העביר

; תוקפו של צו שניתן כאמור יהיה לתקופה שיורה בית משפט את הישנותה

 ולכל המאוחר עד מתן גזר הדין.

על צו שהוציא בית משפט לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות סעיף  (ב)  

1959-)ד( עד )ח( לחוק המים, התשי"ט -כג)ב( ו22
14

 ם., בשינויים המחויבי

בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי, בגזר הדין, נוסף  (ג)  

  –על כל עונש שיטיל 

לצוות עליו לתקן כל מפגע סביבתי שגרם לסביבה ולשקמה, או  (1)   

 לנקותה, לפי העניין;

, המפגע הסביבתיההוצאות שהוצאו לתיקון לחייבו בתשלום  (2)   

אם הגיש התובע או  (,1) כאמור בפסקה הלשיקום הסביבה או לניקוי

 –מי שהוציאן בקשה לבית המשפט; לענין סעיף קטן זה, "הוצאות" 

, או על לרבות הוצאות סבירות לתכנון ופיקוח על שיקום הסביבה

 אם פיקוח כאמור נדרש.   ניקיונה

                                                      

13  
14  
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הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטה כאמור  (ד)  

תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או  (, להטיל את2בסעיף קטן )ג()

 לחוד, או לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות העניין.

לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע הדבר  (ה)  

 מזכותו של מי שהוציא את ההוצאות לתבען בתובענה רגילה.

 רישום ודיווח: ז'פרק   

יווח דרישום וחובת 

של יצרן פסולת 

  חקלאית

יערוך פסולת חקלאית של פרש בעלי חיים, פגרים וגזם מטעים, יצרן  (א) .26

, על פי לממונהאת הרישום יגיש ו, רישום מלא ומפורט על כל המפורטים להלן

 :דרישתו

   –לגבי פסולת חקלאית מסוג פרש בעלי חיים ופגרים, לפי העניין  (1)   

לים, סוג הגידול, מספר בעלי סוג בעלי החיים המגוד (א)    

 החיים, או משקלם;   

כמות התמותה של בעלי החיים והגורם המחולל לכך,  (ב)    

 לרבות של בעלי חיים נגועים במחלה;

 כולל משקל או נפח שסולק;, קוסיליעד הפרטי  (ג)    

  –לגבי פסולת חקלאית מסוג גזם מטעים  (2)   

ד הסילוק כמויות שנאספו ופונו משטחו, לרבות יע (א)    

 והכמויות שפונו לכל יעד;

 כמויות גזם מטעים בעלי נגע שהושמדו. (ב)    

פסולת חקלאית של פסולת פלסטיק, גזם בתי צמיחה ואריזות יצרן  (ב)  

בדבר כמות הפסולת שייצר חומרי הדברה, יערוך רישום מלא ומפורט 

 ., על פי דרישתולממונהאת הרישום יגיש ו ושפונתה למיתקן איסוף,

)א(, יערוך רישום מלא 12צרן פסולת חקלאית שקיבל היתר לפני סעיף י (ג)  

ומפורט בדבר כמות הפסולת שפינה, על מועדי הפינוי ועל יעד הפינוי, ויגיש 

 את הרישום לממונה, על פי דרישתו.
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אשר מסר יצרן פסולת חקלאית  לא יחולו על סעיף קטן )א( הוראות (ד)  

 –סביבה )פליטות והעברות לסביבה לחוק הגנת ה 3דיווח שנתי לפי סעיף 

 .  221215 –חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב 

חובת דיווח של 

  רשות מקומית

גיש לממונה דוח שנתי לגבי תבמרס של כל שנה,  31עד )א( רשות מקומית,  .27

 :כל אלה הכולל מידע בדבר, שנת הכספים שקדמה לשנת הדיווח

פלסטיק, גזם בתי  כמויות הפסולת החקלאית מסוג פסולת (1)   

שנאצרה בתחומה, שפונתה מתחומה,  ואריזות חומרי הדברה צמיחה

; ואם פונו 17ויעדי הפינוי והכמויות שפונו לכל יעד, לרבות לפי סעיף 

 באמצעות אדם אחר את פרטי הגורמים שביצעו את הפינוי;

, לרבות 12היתרים שנתנה לפי הוראות חוק זה, בהתאם לסעיף  (2)   

ן כל היתר, כמות הפסולת החקלאית שפונתה לפי כל העילות למת

 היתר, והיעד של פינוי כאמור.

)ב(  לא מסרה רשות מקומית דוח כאמור בסעיף קטן )א(, או שמסרה דוח   

כאמור אך לממונה יש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון, רשאי 

בוע הממונה, לאחר שנתן לרשות המקומית הזדמנות לטעון טענותיו, לק

בהחלטה מנומקת את שיעורי הפסולת החקלאית שפינתה הרשות המקומית 

 . 17לטיפול במהלך תקופת הדיווח, בהתאם לסעיף 

של  רישוםחובות 

 רשות מקומית

רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובת  תנהל רשות מקומית .28

ורים, בכל , והממונה יהיה רשאי לעיין ברישומים האמ27 ףהדיווח לפי סעי

 עת, ולקבל העתק נכון מהם.

הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה את הדיווחים  .29 פרסום דיווחים

, לפי 27 -ו 26שהגישו לו יצרן פסולת חקלאית או רשות מקומית לפי סעיפים 

 העניין.

 פרק ח': עונשין  

( לחוק 3)א()61בסעיף  קנס כאמור –מי שעשה אחד מאלה, דינו  (א) .31  עונשין

 1977–העונשין, התשל"ז
16

כפל  –חוק העונשין(, ואם הוא תאגיד  –)בחוק זה  

  הקנס האמור:

   (1)  

                                                      
 .238ס"ח התשע"ב, עמ'  15
 .226עמ'  "ח התשל"ז,ס 16
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קנס כאמור בסעיף או  שנהמאסר  –מי שעשה אחד מאלה, דינו  (ב)  

 כפל הקנס האמור: –( לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו 4)א()61

   (1)      

אמור הקנס כפל האו  שלוש שניםמאסר  –נו מי שעשה אחד מאלה, די (ג)  

  כפל הקנס האמור: –( לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו 4)א()61בסעיף 

   (1)  

אחריות נושא משרה 

  בתאגיד

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע  (א) .30

חובה זו, , בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר 39עבירות לפי סעיף 

 ( לחוק העונשין.3)א()61קנס כאמור בסעיף  –דינו 

נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה  (ב)  

היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף זה, אלא אם כן הוכיח 

 כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

הל פעיל בתאגיד, שותף, למעט מנ –בסעיף זה, "נושא משרה בתאגיד"  (ג)  

שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום 

 –( 34-_ )שבסעיף העונשיןולעניין עבירות לפי פסקאות  ,שבו בוצעה העבירה

 גם דירקטור.

–)ב( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב221על אף הוראות סעיף  .32  שיעורי קנסות

1982 
17

, רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על 

סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור, לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס 

וכן לעבירת קנס נוספת או נמשכת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה 

ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום 

 קנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.ה

  פרק ט': עיצום כספי  

עובד כמפורט להלן, רשאי  ,הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה (א) .33  עיצום כספי

המשרד להגנת הסביבה הכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד, שהשר 

להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק  "המנהל"( –הסמיכו לכך )בחוק זה 

 בסכום של –שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד _______ ה, בסכום של ז

 :שקלים חדשים _______

                                                      
 .43"ח התשמ"ב, עמ' ס 17
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   (1)  

   (2)  

 המנהלכמפורט להלן, רשאי  ,הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה (ב)  

שקלים  ________להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 

 :שקלים חדשים ________ בסכום של –חדשים, ואם הוא תאגיד 

   (1)  

   (2)  

  (ג)  

  (ד)  

מההוראות לפי חוק  יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה לנההיה למ (א) .34 הודעה על כוונת חיוב

מפר(, ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי ה –)בפרק זה  _ כאמור בסעיף זה,

 אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי )בפרק זה

 הודעה על כוונת חיוב(. –

 , בין השאר, את אלה:לנהבהודעה על כוונת חיוב יציין המ (ב)  

 המעשה( המהווה את ההפרה; –המעשה או המחדל )בפרק זה  (1)   

 סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו; (2)   

לפי הוראות  לנהזכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המ (3)   

 ;35סעיף 

על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה שיעור התוספת  (4)   

 ._חוזרת לפי הוראות סעיף 

רשאי לטעון  34מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף  .35 זכות טיעון

, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין לנהפני המבטענותיו, בכתב, 

 ימים ממועד מסירת ההודעה. 32סכומו, בתוך 

 לנהלטת המהח

 תשלוםודרישת 

 ,35יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי הוראות סעיף  לנההמ (א) .36

אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום 

 .38הכספי לפי הוראות סעיף 

 -לפי הוראות סעיף קטן )א( לנההחליט המ (ב)  
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לשלם  , בכתב,ישהימסור לו דר - להטיל על המפר עיצום כספי (1)   

בין השאר,  ,יצייןשבה  ,(תשלוםדרישת  –את העיצום הכספי )בפרק זה 

 ;התקופה לתשלומואת את סכום העיצום הכספי המעודכן ו

, ימסור לו הודעה על כך - שלא להטיל על המפר עיצום כספי (2)   

 .בכתב

את  לנהבדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן )ב(, יפרט המ (ג)  

 החלטתו.נימוקי 

ימים מיום  32, בתוך 35המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף טען לא  (ד)  

הימים  32שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 

 שנמסרה למפר במועד האמור. תשלוםהאמורים, כדרישת 

הפרה נמשכת 

 והפרה חוזרת

החלק פרה, הקבוע לאותה הבהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי  (א) .37

 החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

סכום  הקבוע לאותה הפרה,בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי  (ב)  

הפרת הוראה  –השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" 

, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של _מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 

 ל המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.אותה הוראה שבשלה הוטל ע

אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים  לנההמ (א) .38 סכומים מופחתים

 הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן )ב(.

השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים  (ב)  

נמוך מהסכומים הקבועים בסכום העיצום כספי יהיה להטיל שבשלהם ניתן 

 בשיעורים שיקבע.ו בפרק זה

סכום מעודכן של 

 העיצום הכספי

העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת  (א) .39

 – 35כאמור בסעיף  מונה, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המהתשלום

 43י סעיף לבית משפט לפביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערעור 

יהיה סכום  הוראות אותו סעיף,ועוכב תשלומו של העיצום הכספי לפי 

 העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

בינואר בכל שנה  1-ב נועדכתי ,33העיצום הכספי כאמור בסעיף  מיסכו (ב)  

יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום  –)בסעיף קטן זה 

כום הקודמת; הסשנה ה בינואר של 1-בן לעומת המדד שהיה ידוע העדכו

האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; לעניין 

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  –זה, "מדד" 

 לסטטיסטיקה.
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המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יפרסם ברשומות הודעה על  (ג)  

 קטן )ב(. לפי סעיף ניםהכספי המעודכהעיצום  מיסכו

המועד לתשלום 

 העיצום הכספי

 .התשלוםימים מיום מסירת דרישת  32העיצום הכספי ישולם בתוך  .41

הפרשי הצמדה 

 וריבית

 

לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה  ,לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו .40

 1961–שכ"אוריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, הת
18

 –)בפרק זה  

 הפרשי הצמדה וריבית(, עד לתשלומו.

עיצום כספי בשל 

 הפרה לפי חוק זה 

על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות  .42

  , לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.33בסעיף 

ערער לבית , ניתן ללנהתשלום ועל כל החלטה אחרת של המ דרישתעל  (א) .43 ערעור 

ניתנה  שבאזור שיפוטו השלום, שבו יושב נשיא בית משפט משפט השלום,

, לפי לנהההחלטה בדבר הטלת העיצום הכספי או ההחלטה האחרת של המ

 ימים מיום שנמסרה דרישת התשלום 32בתוך  העניין; ערעור כאמור יוגש

 .ערעור על דרישת תשלום( -)בפרק זה

כדי לעכב את תשלום העיצום תשלום, ערעור על דרישת אין בהגשת  (ב)  

או שבית  לנהאו את פרסום ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך המהכספי 

 המשפט הורה על כך.

 ששולם לאחרהחליט בית המשפט לקבל ערעור על דרישת תשלום  (ג)  

 ממנו חלק כל או הכספי העיצום יוחזר, זה פרק הוראות לפי הכספי העיצום

 תשלומו מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, המשפט בית ידיב הופחת אשר

 .החזרתו יום עד

 פרסום

 

את הפרטים  בציבורעיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם  לנההמ ליהט (א) .44

בקבלת ההחלטה  והפעלת שיקול דעתלגבי שקיפות  בדרך שתבטיחשלהלן, 

 להטיל עיצום כספי:

 דבר הטלת העיצום הכספי; (1)   

 העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;מהות ההפרה שבשלה הוטל  (2)   

 סכום העיצום הכספי שהוטל; (3)   

                                                      
 .192"ח התשכ"א, עמ' ס 18
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הנסיבות שבשלהן הופחת סכום  -אם הופחת העיצום הכספי  (4)   

 ההפחתה;שיעורי העיצום ו

 ;, הנוגעים לענייןפרטים אודות המפר (5)   

 ככל שהמפר הוא תאגיד. -שמו של המפר  (6)   

את דבר הגשת  לנהעיצום כספי, יפרסם המהוגש ערעור על הטלת  (ב)  

 ו.ואת תוצאותי רעורהע

לפרסם את שמו של מפר  לנה(, רשאי המ6על אף הוראות סעיף קטן )א() (ג)  

 .שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור

פרטים שהם בגדר מידע  לנהעל אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המ (ד)  

-, התשנ"חש המידע)א( לחוק חופ9שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 

1998
19

, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע 

 )ב( לחוק האמור.9שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 

שמירת אחריות 

 פלילית

של אדם פלילית ה ולא יגרע מאחריותלפי פרק זה, תשלום עיצום כספי  (א) .45

המהוות  ,33המנויות בסעיף , לפי חוק זהמההוראות בשל הפרת הוראה 

 עבירה.

המהווה עבירה כאמור בסעיף  הכתב אישום בשל הפר אדםהוגש נגד  (ב)  

, ואם בשל אותה הפרה הליכים לפי פרק זה מונהלא ינקוט נגדו המקטן )א(, 

סכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה היוחזר לו  –שילם המפר עיצום כספי 

 ו.וריבית מיום תשלומו עד יום החזרת

 פרק י': הוראות שונות  

ישולמו לקרן לפי חוק זה או כפל הוצאות שהושתו קנס, עיצום כספי  (א) .46   גבייה

פקודת המסים )גבייה(לשמירת הניקיון, ועל גבייתם תחול 
20

. 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, קנס שהוטל בבית משפט עקב הפעלת  (ב)  

 רשות המקומית.סמכותו של עובד רשות מקומית, ישולמו לקופת ה

 ___________על חוק זה לא יחול  .47 סייג לתחולה

 חוק זה יחול על המדינה. (א) .48 תחולה על המדינה

                                                      
 . 226ס"ח התשנ"ח, עמ'  19
 .1399, )א( 1374חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע(  20
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 שמירת דינים

 

זולת הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן,  .49

 אם נקבע אחרת בחוק זה.

תקנות בכל חוק זה והוא רשאי להתקין השר ממונה על ביצוע הוראות  (א) .51 ביצוע ותקנות

  בעניינים אלה: ,בין השארעניין הנוגע לביצועו, 

 ; חקלאיתהסדרי הפרדה ופינוי של פסולת  (1)   

 ופינויה;חקלאית אחסון פסולת אופן  (2)   

חובות דיווח נוספות על האמור בחוק זה, לרבות אופן ומתכונת  (3)   

 הדיווח;

ים ופרש בעלי חיים נגועים אופן הקבורה וההשמדה של פגר (4)   

במחלה או צמחים בעלי נגע, לפי העניין, לאחר התייעצות שר 

 החקלאות ופיתוח הכפר;

תנאים ומגבלות בדבר אופן הובלה של פסולת חקלאית, לרבות  (5)   

 ;לאחר טיפול

כללים, אמות מידה ותקינה בדבר אופן הטיפול בפסולת  (6)   

ו, בין השאר, הוראות בדבר חקלאית, דרך כלל או לסוגיה, אשר יכלל

אופן התכנון, ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מיתקן טיפול, 

 והתהליכים, המיתקנים ושיטות הפעולה הנוגעות לאופן הטיפול;

איסורים, הגבלות וחובת החזקת היתר בדבר ייבוא וייצוא של  (7)   

פסולת חקלאית, לרבות לעניין חובת לעניין אריזתם, החסנתם, 

נועם והשימוש בהם, לאחר התייעצות עם שר החקלאות טיפולם, שי

 ופיתוח הכפר.

תקנות לפי סעיף קטן )א( בכל הנוגע לרשויות מקומיות ייקבעו  (ב)  

 בהסכמת שר הפנים.

תיקון פקודת מחלות 

  בעלי חיים

  –בפקודת מחלות בעלי חיים  .50

כהגדרתו בחוק  –, אחרי "המתה" יבוא "הממונה" 1בסעיף  (1)   

2212-הטיפול בפסולת חקלאית, התשע"בלהסדרת 
21

; 

                                                      

21  
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יבוא "ובלבד שהוראות כאמור לא יינתנו אלא , בסופו 8בסעיף  (2)   

 ;לאחר התייעצות עם הממונה

  – 22בסעיף  (3)   

( יבוא "מת בעל חיים 7במקום האמור בסעיף קטן )א() (א)    

ממחלה, ישרוף בעלו מיד את גוויתו באופן שלא ייגרמו מפגעים 

ל הניתן, בנסיבות העניין; אולם רופא וטרינר סביבתיים, ככ

ממשלתי, לאחר התייעצות עם הממונה, רשאי לאשר העברת 

הגוויה לטיפול במיתקן טיפול לפסולת מורשה לפי כל דין, 

 ולקבוע תנאים לכך."

בסעיף קטן )ג(, אחרי "שר החקלאות" יבוא "לאחר  (ב)    

 התייעצות עם השר להגנת הסביבה".

 -( ו9א(, )5(, )5(, ברישא, יבוא "תקנות לפי פסקאות ))ג22בסעיף  (4)   

( בסעיף קטן )א(, יותקנו לאחר התייעצות עם השר להגנת 11)

 הסביבה".

תיקון חוק הגנת 

  הצומח

52.  

תיקון חוק בתי 

משפט לעניינים 

  מינהליים

, בתוספת הראשונה, 222222-בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס .53

 ( יבוא:11אחרי פסקה ), 23בפרט 

הסדרת לפי חוק למקומית, לפי העניין, רשות הממונה או של  ותהחלט (11")  

 ."2212-, התשע"בהטיפול בפסולת חקלאית

 הגנת תיקון חוק

 הסביבה )סמכויות

 ואכיפה( פיקוח

2211-בחוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א .54
23

, בתוספת, 

   :יבוא  25אחרי פרט 

 ."2212-, התשע"בבפסולת חקלאיתטיפול הסדרת ה. חוק ל26"  

                                                      
 .49; התשע"א, עמ' 192ס"ח התש"ס, עמ'  22
 .738ס"ח התשע"א, עמ'  23
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תיקון חוק הרשויות 

המקומיות )אכיפה 

סמכויות  -סביבתית

 פקחים(

 -סמכויות פקחים(, התשס"ח –בחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  .55

2228
24

   יבוא: 19, בתוספת, אחרי פרט 

-, התשע"בת הטיפול בפסולת חקלאיתהסדרלחוק ל _ . עבירות לפי סעיף22"  

 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות."_ , וכן עבירות לפי סעיף 2212

תיקון חוק שמירת 

 הניקיון

1984–בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד .56
25

  – 12, בסעיף 

בסעיף קטן )ב(, אחרי "וליישום הוראות חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק   

יבוא "וחוק הסדרת הטיפול בפסולת חקלאית, " 2211–מזיק, התשע"א

 ".2212–התשע"ב

תיקון חוק לעידוד 

השקעות הון 

 בחקלאות 

1982-חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"אב .57
26

)ג(, 19, לאחר סעיף 

  –יבוא 

")ד( בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג(, השרים, באישור ועדת   

ו תנאים למתן האישור, לרבות תנאים מוקדמים הכלכלה של הכנסת, יקבע

לכניסת האישור לתוקפו, שעניינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי 

 פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה".

 .יום התחילה( –ששה חודשים מיום פרסומו )להלן תחילתו של חוק זה  (א) .58 תחילה

  –של  םתחילתעל אף האמור בסעיף קטן )א(  (ב)  

 ביום פרסומו של חוק זה; – 3סעיף  (1)   

 בתוך שנתיים מיום התחילה. -  6יף סע (2)   

  (ג)  

  (ד)  

, יצרן פסולת חקלאית הפועל ערב יום התחילה, 5על אף האמור בסעיף  (א) .59 הוראות מעבר

 יודיע לרשות המקומית כאמור באותו סעיף בתוך ____ מיום התחילה.

                                                      
 .146התשס"ט, עמ' ; 534ס"ח התשס"ח, עמ'  24
25  
 .56ס"ח התשמ"א, עמ'  26
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, יצרן פסולת חקלאית של פרש בעלי חיים רשאי 6על אף האמור בסעיף  (ב)  

 לבצע טיפול בפרש באמצעות שיטת קילטור עד ליום תחילתו של אותו סעיף.

 

 


