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  09 מתוך 0 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מנגנון הקרן לשיקום קרקעות של  וניתוח יעילותובו והגנת הסביבה  פניםועדת הבקשת מסמך זה מוגש ל

הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, ב מנגנונים חלופיים או משלימיםוהצגת מזוהמות 

 .4955-התשע"א

 בישראלקרקעות מזוהמות  .5

 1רקע כללי .5.5

גופים נוספים. מו תחנות דלקממפעלים, מזיהום מתמשך עקב במדינות מפותחות נוצר צורך בהגנה על קרקעות 

להלן ש 0יחסית. בתרשים מהיר והריבוי הטבעי  גדולה האוכלוסיןבהן צפיפות שיותר במדינות מורגש צורך זה 

 השוואה של צפיפות האוכלוסייה והריבוי הטבעי בישראל ובמדינות המפותחות.

 2(4959ה בישראל ובמדינות המפותחות )יאוכלוסיהצפיפות ושיעור גידול  :5תרשים 
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יא ה .ידול האוכלוסייה בעולם המפותחובשיעור ג ןאוכלוסיהישראל מובילה בצפיפות מהתרשים עולה כי 

מדינות מפותחות רבות ממוקמות  הלעומתועליון )צפיפות גבוהה ושיעור גידול גבוה(, ה ממוקמת ברבע הימני

בהשוואה ה לודג ןתחתון )צפיפות נמוכה ושיעור גידול נמוך(. בהולנד ובבלגיה צפיפות האוכלוסיה ברבע השמאלי

 לישראל. להלן פירוט הפרמטרים בהשוואה: בהשוואה ה נמוך תוכלוסייישראל, אולם שיעור הגידול באל

נפש  664-כ –ים בעולם במערבי לודבישראל הוא מהג ובערמ מ"לקנפשות מספר ה  ה:יצפיפות האוכלוסי

. הולנד היא המובילה במדינות המפותחות בממוצע נפש לקמ"ר 529לעומת  ,לקמ"ר

ברוב המדינות המפותחות  .נפש לקמ"ר 411-עם כ בפרמטר הזה, במדינות המפותחות

 (.של התרשיםשמאלי החלק בנה יחסית )קט ןצפיפות האוכלוסי

בשנה,  5.0%-כ –שיעור הגידול באוכלוסיית ישראל הוא מהגבוהים בעולם במערבי   ה:יגידול האוכלוסי

בחלק מהמדינות המפותחות  בשנה במדינות המפותחות. 9.1%-לעומת ממוצע של כ

ספרד, בלגיה, אירלנד ופינלנד. בהן , ו1.5%-ל השנתי של האוכלוסייה נמוך משיעור הגידו

 בשנה. -1.25% ,בגרמניה שיעור הגידול הוא שלילי

                                                 

, כתבו תמיר 2101-ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"עמרכז המחקר והמידע של הכנסת,   1
 , באתר האינטרנט של הכנסת.2100אגמון ועמי צדיק, פברואר 

שיעור ; הייאוכלוסהצפיפות  – 0-28לוח , 2101שנתון אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  יה:יאוכלוסהצפיפות    2
 .OECD ,rates growth Population גידול:ה

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/.../CPPla080212.doc
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st28_01&CYear=2011
http://stats.oecd.org/Index.aspx
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הקרקע במדינת ישראל היארכי הדורות הבאים, ולאומית ובראיית צ-בהשוואה בין ,לוהלמאפיינים לפי ה

 .שלהן מירה על קרקעות וניצול יעילשל שמדיניות  תטינקשקול ויש ל חיוני ביותרציבורי משאב 

 מיפוי הקרקעות המזוהמות בישראל לפי הגורם המזהם .5.4

יה, תחנות דלק, אתרי אחסנה יפעילות של מפעלי תעששל קרקעות מזוהמות רבות ב שברחבי מדינת ישראל י

              הם וב לזיהום קרקעאתרים הידועים כבעלי פוטנציאל  6,499-כ ש בישראלילפי בדיקות שנעשו וכדומה. 

אלה אתרי תעשייה ביטחונית, אזורי תעשייה, בסיסי צבא, חוות מכלי האתרים בין ה. מוקדי זיהום 46,999-כ

ק ואגני חמצון ושיקוע זיקו-אחסון דלק, תחנות דלק, קווי הובלת דלק, מטמנות פסולת תעשייתית, בתי

 עושה שימוש. הואבו שזר מסך השטח שטח הזיהום בכל מגהערכת  תצגולהלן מש 0טבלה בתעשייתיים. 

 3ם(מילפי מגזר )בדונ ,בזיהום דחשוהשטח : 5טבלה 

 בשימושש שטחה ללכ מגזר
 דחשוהשטח 

 בזיהום
 דחשוהשטח שיעור ה

 בזיהום

 1.7%  0,078 076,800 אזורי תעשייה

 00.9%  222 0,954 מטמנות

 1.2%  264 029,976 תעשיות ביטחוניות

 1.0%  0,102 881,111 צה"ל

 011.1%  565 565 אגני חמצון ושיקוע תעשייתיים

 05.5%  252 2,270 תחנות דלק

 1.6%  70 00,258 חוות מכלים

 6.2%  075 2,811 זיקוק-בתי

 0.6%  251 06,111 קווי הובלת דלק

 1.2%  2,499 5,445,661 הכול סך

, שהוא משטחה של מדינת ישראל 5.6%-)כ מיליון דונם 0.2-הגורמים המזהמים עושים שימוש בכ ,הטבלהלפי 

ים באזורי תעשייה אצנמב השטחים המזוהמים ורודונם חשודים בזיהום,  4,211-כמיליון דונם(. משטח זה  22-כ

 הוא לו הלמגזרים הבשימוש שסך השטחים בהשטחים החשודים בזיהום שיעור (. 0,102דונם( ובצה"ל ) 0,078)

עלות שיקום הקרקעות המזוהמות מוקדי זיהום וכת מספר האתרים, מספר הערצגת ומשלהלן  2טבלה ב .1.2%

 יורד.עלויות ובסדר  לפי המגזרים המזהמים

                                                 

 .2100באוגוסט  2, דוח הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות "אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות" בע"מ,   3
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 מרכז המחקר והמידע

 

 4םמעלות שיקוזיהום ואומדן המוקדי ואתרים ההערכת מספר : 4טבלה 

 מזהםהמגזר ה
 זיהוםה מספר מוקדי אתריםהמספר 

מיליוני בעלות )האומדן 
 (ש"ח

 %-ב רכההע %-ב הערכה %-ב הערכה

 31.3% 2,574 72.2% 06,9455 7.8% 252 אזורי תעשייה

 17.4% 0,428 1.0% 04 1.4% 04 מטמנות

 04.0% 0,059 2.5% 821 0.2% 40 תעשייה ביטחונית

 8.8% 722 9.9% 2,210 9.9% 221 צה"ל

 7.6% 626 1.0% 25 1.8% 25 אגני חמצון ושיקוע תעשייתיים

 6.5% 528 8.9% 2,147 62.2% 2,147 תחנות דלק

 5.8% 479 0.5% 256 0.0% 25 חוות מכלים

 4.5% 272 1.5% 021 1.0% 2 זיקוק-בתי

 4.1% 225 2.2% 511 05.4% 511 קווי הובלת דלק

 100.0% 0,442 100.0% 46,540 100.0% 6,461 הכול סך

                 תנאמדהכוללת  יקוםעלות השמוקדי זיהום.  22,111-כובהם אתרים מזוהמים  2,227-טבלה מדובר בכלפי ה

, אולם ייתכן כי מדובר בהערכת חסר )לפי הערכות שונות שיקום קרקעות מזוהמות מיליארד ש"ח 0.4-ב

אזורי ב המזוהמות עלות השיקום של הקרקעותמיליארד ש"ח(.  2-כיעלה השרון בלבד -במתחם תע"ש רמת

עלות שיקום הקרקעות  מכלל עלות השיקום. 65.6%-כשהם מיליארד ש"ח,  4.6-בכ תיה מסתכמיתעש

מכלל עלות השיקום. עלות השיקום בתעשיות  07.4%-כשהם מיליארד ש"ח,  0.4-במטמנות מסתכמת בכ

 מכלל עלות השיקום. 22%-כשהם  ,מיליארד ש"ח 0.9-סתכמת בכהביטחוניות ובצה"ל מ

ום הקרקעות המזוהמות, בעיקר שיקמ למשק ההתועלת הצפויהמשרד להגנת הסביבה הזמין מחקר לניתוח 

שיקום מ הוהתועלת העקיפ ההתועלת הישיר הבדקנמחקר ב. השיקום עלותל, בהשוואה ןהעתידי בשימוש מ

דה בערך הקרקע בגין ית מניעת אובדן הכנסות וירוכללנ התועלת הישירב. באזורי תעשייה תוהמזוהמות הקרקע

בגין  תושבי הסביבה הקרובה לקרקע המזוהמתיים של העלייה באיכות החכללת נ התועלת העקיפב  6הזיהום.

באזורי  הוהעקיפ הרט אומדן התועלת הישירומפ 2טבלה ב. ןלעליה בערכי הנדל" הביאהמ, שיקום הקרקע

 .האמורפי המחקר -על תעשייה

                                                 

 .2100באוגוסט  2, דוח הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות "אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות" בע"מ,   4
 6,111-מוקדים שעדיין מזהמים וכ 00,111-, אלא במפעלים, קרי אתרים מזוהמים. יש כHot Spots-באזורי  תעשייה לא מדובר ב   5

מנהלת אגף קרקעות מזוהמות )שפכי תעשייה, דלקים ד"ר יעל מייסון, אתרים שבעבר נעשה בהם שימוש מזהם שהופסק בינתיים. 
 .2102ביוני  07פגישה, משרד להגנת הסביבה, ב וקרקעות מזוהמות(

 למשל עיכוב בשיווק הקרקע בשל זיהום קיים או מגבלות בפיתוח מגרשים פנויים באזור תעשייה קיים.   6
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 7ש"ח(מיליוני ב) תעשייהבאזורי ת ומזוהמ ותשיקום קרקעמהתועלת  אומדן: 6טבלה 

 באחוזים ועלתתהאומדן  סוגי התועלת

   :קרקעמניעת אובדן הכנסות מה – התועלת ישיר

 0.5% 178 הזיהוםבשל קרקע )בייעוד לתעשייה( הירידת ערך   

 0.8% 268 עיכוב פיתוחבשל אובדן היטלים ואגרות   

 1.3% 446 הישירהתועלת הסך 

 98.7% 34,700 העקיפהתועלת הסך 

 100.0% 35,146 העקיפהו הישירה תועלתהכל  סך

כלומר הנהנים  ה,עקיפ יאהומשיקומה  קרקע מזוהמתביפול טהתועלת הנובעת ממ 98.7% ,טבלהלפי ה

בעיקר בעלי נכסים , אלא גורמים אחרים, שימושבה שעשו ם מיאינם בעלי הקרקע או היזה מנמהעיקריים 

והתועלת (, 0טבלה לעיל מיליארד ש"ח )ראו  2.6-נאמד בכ תעשייהשיקום אזורי . סמוכים והרשויות המקומיות

ידי חברת -שנערך על אומדן התועלת הכלכלית בגין השיקוםפי -על, לפיכךומיליארד ש"ח,  25-נאמדת בכ

 8.עלות השיקוםמ 56.1-פיהתועלת תהיה  ,"פארטו"

 9כלי מדיניות סביבתית .4

 כלים כלכליים לצמצום זיהום הסביבה .4.5

ניות סביבתית להפחתת זיהום הסביבה. אפשר להבחין ביישום כלי מדי מדינות האיחוד האירופי הן חלוצות

 בשלושה שלבים בהתפתחות המדיניות הסביבתית:

 קביעת נהלים ותקנות בנושא הגנת הסביבה בכל מדינה בנפרד; :19-שנות ה 

 אירופיות שיצרו הרמוניזציה של החקיקה המדינתית. בתקופה -קביעת דירקטיבות כלל :99-תחילת שנות ה

מיסוי,  – סביבההפחתת זיהום הל תכלכלימדיניות  באמצעיהמפותחות מדינות של הזו גבר השימוש 

 10.הנהלים והתקנות בהדרגה את החליפו והשלימוואלה  ,חוקי פיקדון וסחר בהיתרי זיהוםחקיקת סבסוד, 

 סביבה ושימוש אינטנסיבי יותר בכלי סבסוד לעידוד החיזוק ותיקון הדירקטיבות בנושא  :4999-שנות ה

 מזהמים. שאינםיה מתחדשת ושימוש בחומרי גלם אנרג

לצרכים המשתנים יחסית נחשבים יעילים ונוחים ליישום, שכן אפשר להתאים אותם בקלות  אמצעים כלכליים

 , נהלים ותקנות נחשביםםהמשק והם עשויים להיות תמריץ מתמיד לשיפור היחס לסביבה. לעומת של

גם קשה את התאמתם לצורכי המשק המשתנים. נהלים ותקנות מסורבלים ליישום, והם מקובעים באופן שמ

  .בו אינם מעודדים יחס ידידותי לסביבה מעבר לסף קבוע שהיצרן מחויב לעמוד

                                                 

 .2101, דצמבר אומדן ראשוני לתועלות הנובעות מהטיפול בקרקע המזוהמת באתרים מזוהמים בישראל"פארטו הנדסה",    7
  .2102בפברואר  21, קטרונילר א, דוא"טו הנדסהפאר"תומר אש,    8
, כתבו רון חזור והשבה של מכלי משקה ואריזותיניתוח המדיניות הסביבתית באירופה בנושא ממרכז המחקר והמידע של הכנסת,  9

 . 2119תקוה ועמי צדיק, דצמבר 
10 OECD, Environmentally Related Taxes in OECD Countries: Issues and Strategies, 2001. 
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השפעות חיצוניות  סביבה הוא קיומן שלזיהום ההבסיס התיאורטי לשימוש בכלים כלכליים להתמודדות עם 

ביא מיצרן, משווק וצרכן  כל :כשל שוקא בתיאוריה הכלכלית נקרמצב זה  .(Negative Externalities) שליליות

תועלת חברתית מעטה התוצאה היא אוכלוסייה ראות של כלל ההאך מנקודת  ,ם את תועלתו הפרטיתימומקסל

נוצרות השפעות חיצוניות שליליות . מעורבות רגולטורית באמצעות מיסוי וסבסוד, ועל כן נדרשת ואף שלילית

גרום מיסוי סביבתי הוא האמצעי העיקרי ל .זיהום שנגרם לקרקעלא מתומחר ה דלקהכאשר במחיר למשל 

 11.הלש את ההשפעות החיצוניות השליליות( internalize –)או להפנים  ישויות כלכליות לתמחר בפעילותןל

 מטרות המיסוי הסביבתי .4.4

מטרה זו מושגת באמצעות  הפחתת זיהום הסביבה )אוויר, מים וקרקע(.היעד המרכזי של מיסוי סביבתי הוא 

 :, כמפורט להלןמטרות משנה כמה

בין השאר  תלויה בכך צלחההשל תהליכים ומוצרים המזיקים לסביבה. ה שינוי בדפוסי הייצור והצריכה

 ;להשפיע במיסוי הגורם בעל הזיקה המיידית ביותר לפעילות שעליה מבקשים

 ;למוצרים קיימים מוצרים ידידותיים לסביבה כחלופותשל תהליכי ייצור ו ויישום )מו"פ( פיתוחו עידוד מחקר

בהם, הסברה בנושא  : פיקוח על נזקים לסביבה וטיפולשימוש בחלק מההכנסות למימון פרויקטים סביבתיים

 איכות הסביבה, מחקר ופיתוח.

 

 אפיון סוגי המיסוי הסביבתי .4.6

מיסוי סביבתי הוא כל  ;חן הכוונהמבהקריטריון הוא  מצמצמתההגדרה ב  – שתי הגדרות למיסוי סביבתייש 

מיסוי  ;מבחן התוצאההקריטריון הוא  הגדרה מרחיבהב; היטל שיועד בכוונה תחילה למטרות סביבתיות

 שלו מכוונת בלתי הבין שזו תוצאוסביבתי הוא כל היטל בעל השפעה חיובית על הסביבה, בין שיועד לכך מראש 

 )למשל מס על דלק(. 

אפשר . בפועל שליליות מיסוי סביבתי הוא אמצעי להפנמת השפעות חיצוניותכלכלית תיאוריה הלפי הכאמור, 

 משמש למטרה אחרת:שכל אחד מהם לאפיין שלושה דגמים של היטלים, 

 בהוצאות  , שבאמצעותם גורמים שמשתמשים בסביבה או פוגעים בה שותפיםהיטלים לכיסוי הוצאות

 פעילותם;הכרוכות בבקרה ובפיקוח על 

  הארוך  טווחבלצמצום התנהגות המזיקה לסביבה, בלי כוונה להגדיל הכנסות.  כתמריציםהיטלים

בירידה בשיעור ההכנסות מן  – ה, ובעקבות זזיהום הסביבההצלחתם של היטלים אלו מתבטאת בצמצום 

 בצמצוםנמדדת דווקא  בטווח הארוךההיטל  במודל זה הצלחת. מבחינה זו, להבדיל ממיסוי רגיל, יםההיטל

 ;המזיקה לסביבה הכנסות ממנו, המעיד על צמצום ההתנהגותה

 מהנחוץ כדי  , שעשויים לצמצם התנהגות המזיקה לסביבה אך מניבים הכנסות יותרהיטלים מניבים

 לצמצם התנהגות זו.

                                                 

(, שלפיו המגזר הפרטי, ולא Polluter Pays Principle – PPP) ""עקרון המזהם משלםאת  0972בשנת  OECD-ברוח זו קבע ה  11
מתן -רלוונטי למיסוי, נועד במקורו להביא ל"יישור קו" באיזה, יותר משהיה  עיקרון זיהום.הפחתת  לעהמדינה, נושא בהוצאות 

 לאומיות.-מזהמות, כדי למנוע עיוותים בסחר ובהשקעות ביןסובסידיות לתעשיות 
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 ם חיונית לבדיקת מידת ההצלחה של המיסוי. למשל, היטלהיעדי משום שהגדרת ,ההבחנה בין היעדים חשובה

התנהגות  ייתו שוות להכנסותיו ייחשב כישלון אם נועד להיות היטל מניב, אולם כתמריץ לצמצוםשעלויות גב

 המזיקה לסביבה הוא עשוי להיחשב דווקא להצלחה.

מוטיבציה מרכזית להטלת  ,הדרבאאין בהכרח סתירה בין המאפיינים שלעיל, ובהחלט ייתכנו שילובים שלהם. 

ההכנסות כדי להניע צמיחה כלכלית,  לנצל את עם זה לסביבה ובד בבד מס סביבתי היא הניסיון לצמצם נזקים

של  ,דיבידנד כלכליו ,צמצום הנזקים לסביבה מושג בעקבותה: דיבידנד סביבתי "דיבידנד כפול"במה שמכונה 

עלולים להקטין את שהסביבתי כדי להפחית מסים  מושג בעקבות שימוש בהכנסות המיסויה ,עידוד הצמיחה

. הדיבידנד הכפול הוא למעשה היסט מס, ויש לו השפעה חיובית על עבודהעל  םמשק, כגון מסיביעילות ה

 12התעסוקה.

 מזוהמותלשיקום קרקעות הצעת החוק הממשלתית  .6

 חלוקת המימון בין הגורמים .6.5

הגן מוצע ל 13,)להלן: הצעת החוק( 4955-הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"אב

. בהצעת החוק מניעת זיהום עתידיבגם אבל  ,שיקום קרקעות אשר זוהמו בעברבבעיקר , קעות בישראלהקרעל 

 :פי העיקרון "המזהם משלם"-, עלהאחראי לזיהום גורםמודל מימוני בהתאם למוצע 

יטופל במימון  )כמו צה"ל והתעשיות הביטחוניות( ידי המדינה-באופן ישיר עלזיהום שנגרם  המדינה:

 מדינה;המלא של 

 ;שזיהם את הקרקע פרטיהגורם היטופל במימון  ידי גורם פרטי-זיהום שנגרם על הגורם הפרטי:

לחייבו, כאשר על הקרקע נמצא גורם "תם  ין אפשרותאו שא גורם לא ידועידי -עלזיהום שנגרם  קרן ייעודית:

. הקרן( :הלןלשיקום קרקעות מזוהמות )ל קרן ייעודיתמימון יטופל ב ,לב", שלא זיהם בעצמו

הקרן יטופל במימון הזיהום בעל הקרקע הוא "תם לב", אם , גורם ידועבמקרה של זיהום שגרם 

 ר מכן תתבע הקרן את המזהם.חולא

 .4בטבלה להלן לפלח את עלויות המימון לפי מגזר וגורם מממן, כמוצג  אפשר "אל.די.די."הנתונים בדוח פי -על

 14ם לפי מגזר וגורם מממן )במיליוני ש"ח(אומדן מימון שיקום הזיהומי :2טבלה 

 ולהכך ס קרןה מזהם פרטי רשויות מקומיות מדינה*ה מגזר

  2,507  0,122 0,291  09.5  076 אזורי תעשייה

  0,426  286  -  0,041    - מטמנות

  0,058    -  20    -  0,027 תעשיות ביטחוניות

  722    -  -    -  722 צה"ל

  625    - 240  285  99 ושיקוע תעשייתייםאגני חמצון 

  527    - 457    -  81 תחנות דלק

  545    - 020    -  404 חוות מכלים

                                                 

ת הכדאיות של השימוש בגורם הגבר  – אפקט התחלופההשפעה החיובית על התעסוקה נובעת ממה שמכונה בספרות הכלכלית ה 12
 .ם היחסייםהעקב שינוי במחירי חומר גלםבמקום השימוש בגורם ייצור מסוג עבודה מסוג  ייצור

 .2100באוגוסט  2, 608 'מס ,הצעת חוק הממשלה, הכנסתנט של האינטראתר   13
 .2100באוגוסט  2, דוח הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות "אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות" בע"מ,  14

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/618/618.pdf
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 ולהכך ס קרןה מזהם פרטי רשויות מקומיות מדינה*ה מגזר

  272    - 7    -  265 זיקוק-בתי

  225    - 52    -  272 קווי הובלת דלק

  0,440  5,650 4,599  5,221  6,466 סך הכול

  599% 56.9% 46.1% 51.6% 69.1% באחוזים

 * כולל חברות ממשלתיות.

-מיליארד על 0.4-ידי המדינה, כ-מיליארד על 2.2-כ ;מיליארד ש"ח 8.2-ב סך עלויות המימון נאמדהטבלה לפי 

-על מיליארד 0.2-( וכתעשייהידי מזהמים פרטיים )בעיקר אזורי -מיליארד ש"ח על 2.2-כ ,ידי הרשויות מקומיות

 0,122 – תעשייהאזורי : שני מגזריםמזיהום שיקום לאחר הקרן תממן  (.06%-)כידי הקרן לשיקום קרקעות 

זיהום שיקום מהקרן לממן גם יהיה על שייתכן עם זה  (.22%ש"ח ) ןמיליו 286 –( ומטמנות 78%ש"ח ) ןמיליו

 טיות(.אמגזרים נוספים )כמו תחנות דלק פירמ

וההוצאה מיליארד ש"ח,  2.2-כ היאקעות קרעל שיקום מדינה ה לש המזעריתההוצאה כי  גם מהנתונים עולה

 15פרטיים(.שיקום קרקע מזוהמת מגורמים )העלות הכוללת ללא מיליארד ש"ח  6-כ היא המרבית שלה

 הקרן לשיקום קרקעות מזוהמות .6.4

 רקע כללי .6.4.5

איסוף ועיבוד וכן שיקום קרקעות )לרבות סקרים, מניעה פעילות לבהצעת החוק, מטרת הקרן היא  24לפי סעיף 

מאגרות, מהיטלים, מעיצומים כספיים, מקנסות ומהחזר וכן מתקציב המדינה  יעשהידע(. מימון הקרן ימ

הוצאות ומתשלומים אחרים שהקרן זכאית לקבל לפי חוק זה, לרבות הוצאות שנפסקו לטובתה בהליכים 

 משפטיים.

בתחום זה די גורם פרטי, ושנגרם בי מזיהום שיקום קרקעותבאופן ישיר המדינה לא תממן  ,פי הצעת החוק-על

 : קרקעות מזוהמות כאמור שיקום שני מצבים הקרן תממןביופעל עקרון "המזהם משלם". 

 אין אפשרותואו שהוא חדל פירעון,  ,את הגורם הפרטי האחראי לזיהום לאתרין אפשרות אבהם שמקרים ב 
  ;עיקרוןאת הליישם 

  במימון הקרן ולאחר  ויטופל ,ל הקרקע הוא "תם לב"בעאבל , גורם ידועידי -בהם הזיהום נגרם עלשמקרים
 מכן תתבע הקרן את המזהם.

, כלומר לעיל( 0)ראו טבלה  מיליארד ש"ח 8.2-הנאמדות בכ ,מימוןהמעלויות מיליארד ש"ח  5.6-כממן תהקרן 

 מיליון ש"ח בשנה. 66-שנים, מדובר בכ 21בהנחה שהשיקום יימשך  מעלויות השיקום. 06%-כ

 הקרן דרכי מימון .6.4.4

כספי הקרן יבואו מתקציב המדינה, מאגרות, מהיטלים, מעיצומים " ,הצעת החוקב 24לפי סעיף כאמור, 

הוצאות הקרן לא יעלו בכל שנה על  ,כמו כן, לפי הצעת החוקששולמו לפי חוק זה". כספיים, מקנסות ומהוצאות 

ל שיקום קרקעות מזוהמות )להלן: היטשעניינו להצעת החוק,  28הכנסותיה מהמקורות שפורטו לעיל. בסעיף 

בהצעה כי השר להגנת הסביבה )להלן: השר( נקבע על העוסק בחומר מזהם. עוד  שתכי ההיטל יונקבע ההיטל(, 

דרכי התשלום, והוא רשאי לקבוע היטל דיפרנציאלי ואת אופן הצמדתו וכן את יקבע בתקנות את שיעור ההיטל, 

                                                 

 .2102ביולי  2ול, רפרנטית הגנת הסביבה באגף התקציבים של משרד האוצר, שיחת טלפון, מיכל שינו 15
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האמצעים והתשתיות שננקטו להפחתת הסיכון. כן רשאי והוא יוצר, לפי סוג החומר המזהם, חומרת הסיכון ש

 השר להעניק פטור מתשלום ההיטל לסוגים מסוימים של עיסוקים או של פעילויות.

 :, כמפורט להלןההיטלת שתקריים להיצידוקים עיש שלושה  16פי הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה-על

  .היטל דיפרנציאלי בהתאם  השתתץ התנהגות רצויה. למשל, ההיטל משמש כלי לתמרוהכוונת התנהגות

חומרים מסוכנים או שהתשתיות ב: על גופים העוסקים עושה שימוש עסקבהם השחומרים בלמידת הסיכון 

 היטל גבוה יותר;יושת הקיימות אצלם להפחתת סיכון פחות מפותחות 

 .יד או בהווה, הרי פעילותם יוצרת , בעתגם אם הגופים אינם בהכרח מזהמים הפנמת עלויות חיצוניות

עלויות של פיקוח ושל רגולציה, ואם בכל זאת יתממש הסיכון הנובע מפעילותם יהיה צורך בנקיטת פעולות 

 נוספות;

  יידרש מימון לטיפול בזיהומים עתידיים ולשיקום  כאשר אחד ממקורותיה הכספיים של הקרן יההיההיטל

 החוק. הקרקע בהתאם לתבחינים שייקבעו בהצעת

 תבחינים הקובעים כיצד לבנות היטל סביבתי: המכ שי 17לפי המשרד להגנת הסביבה

  ההיטל מבחינת סבירות סכום לדרג את אפשר ההיטל.  שתבגינה מוששל הפעילות  פוטנציאל הזיהוםלפי

 זיהום ומבחינת חומרת הזיהום הצפוי;ה

  מפעל שיש בו עשרות אלפי מ"ק  נתון. שימוש בעסק בכל רגע בהם נעשהשכמויות החומרים המזהמים לפי

 מפעל שיש בו כמות קטנה של חומר מזהם;מחומר מזהם ישלם היטל גבוה 

  תקינות ו , כגון בדיקת אטימות המתקניםפעולות מניעה שנקטפי -למפעל הקלות בהיטל על תתלאפשר

קרקעיות(. מפעל -מתקנים )כלומר מניעת קורוזיה ויצירת חורים בתשתיות תת לעהמכלים, הגנה קתודית 

עליו לשלם יצומצם, משום שכך הוא מוכיח שלא הוא גרם יהא ההיטל ש ה,אלכשנקט פעולות מניעה 

 לזיהום;

  בשטחושמטפל בקרקע המזוהמת מפעל ש להמושת עלצמצם את ההיטל אפשר. 

 ההיטל ייקבע לפי חומרת הזיהום.וסכום קרקע, הפוטנציאל לזיהום  םעל מפעלים עיושת ההיטל 

 הקרןמ אים לקבלת מימוןתנה .6.4.6

 :תנאים לקבלת מימון הקרן הם אלההלפי הצעת החוק, 

 פי החוק;-המבקש קיים את חובותיו כבעל הקרקע או כמחזיק בה על 

 ולא ידע כי נעשה זיהום בקרקע לא תרם לזיהומה ,מבקש לא גרם לזיהום הקרקעה; 

  תה.או רכששלפני  הלא ידע על זיהום שנעשה בהקרקע בעל 

                                                 

 .2102בפברואר  22זוהר ברק, הלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה, דואר אלקטרוני,   16
 .2102בפברואר  22אורי שלהב, ממונה מערכות פליטה במשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון,   17



 

 
   

  09 מתוך 9 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 למימון הקרן המנגנון המוצע ניתוח .2

, בעיקר שיקום קרקעות לא נמצא ןמממן שיקום קרקעות מזוהמות ש האחראי לזיהותלפי הצעת החוק, הקרן 

אומנם אם המנגנון המוצע לפעילות הקרן  לבדוק חשוב .שיקום קרקעות שיזוהמו בעתידאבל גם  ,שזוהמו בעבר

למימון הקרן המוצע מנגנון הניתוח מומש באופן מיטבי. י המוצע כך שהחוק האלה קרקעותהשיקום את יאפשר 

  להלן: המפורטות ,מעלה כמה סוגיותוהצגת מנגנונים חלופיים או משלימים 

 ואופן גביית ההיטל;  : מימון ציבורידרכי מימון הקרן 

  עולםארץ ובב קרנות סביבתיותדרך פעילות ; 

 תמריצים נוספים ; 

  זיהומיםנגד ביטוח . 

 הקרן: מימון תקציבי וגביית ההיטלדרכי מימון  .2.5

לפי נתוני מינהל ההיטל שייגבה. גם לא סכום לשיקום קרקעות מזוהמות ו לא נקבע תקציב הקרןבהצעת החוק 

  18מיליארד ליטר. 6.0-כ הייתה 2100הדלק במשרד האנרגיה והמים, צריכת הדלק לתחבורה )בנזין וסולר( בשנת 

יושת  ההיטל ש. יש לציין מיליון ש"ח בשנה 65-לק יניב הכנסות בסך כדליטר , היטל בסך אגורה אחת ללפיכך

מדובר  ,לצורך מימון הקרן ,כן התעשייה, ועל , ובהםענפי משקמגוון עוסקים מכלומר על "עוסקים מפוקחים", 

ם שה ,ליטר( 2.78סנט לגלון ) 1.0 הואהיטל על דלק גובה ה, הלדוגמ ,בבארה" דלק.יטר לבהיטל נמוך מאגורה ל

מוצרי דלק )ראו סעיף  וןאחסהנגרמים מהמטפלת בזיהומים  ,LUST ,אגורות לליטר, למימון קרן ייעודית 1.0-כ

 להלן(. 4.2.2

 במימון הקרן עולות הסוגיות הבאות:

 .על "עוסקים מפוקחים" העושים שימוש  שתיוהיטל לפי הצעת החוק הכאמור,  הגורמים המממנים

-פל כלל עלויצרו לא יטר שא, לרבות מגזרים שהזיהום לזיהום הקרקע בחומרים מסוכנים בעלי פוטנציאל

 אמורה בהן הקרןשלזיהום קרקעות העיקריים אחראים הם הלעיל, שני מגזרים  5לפי טבלה . ידי הקרן

עם  גם גורמים אחרים במימון הקרן.ישתתפו מדוע  השאלשאלת הומטמנות(, ולכן נ תעשייהלטפל )אזורי 

 מגזרים אחרים.הקרן לטפל גם ביהיה על שבעתיד ייתכן זאת 

  .הכלכלית בשיקום קרקעות עלת והתשל ( 98.7%-כ) המכריע רובהלעיל,  2לפי טבלה הנהנה משלם

לפי המנגנון המוצע, . ()כמו בעלי קרקעות סמוכות ורשויות מקומיות של הנהנים העקיפיםהוא מזוהמות 

מצד שני, גורמים אחרים. יהיו הנהנים העיקריים  ואילוידי המזהמים הפוטנציאליים -המימון ייעשה על

שכני קרקע מזוהמת חשופים לפגיעה בבריאות  –היא בגורמים האחרים גם הקרקע המזוהמת ת פגיע

היטל על השבחת הקרקעות הסמוכות בגין שיקום קרקע  תתשלשקול ה אפשרובאיכות החיים בכלל. 

 מזוהמת, בדומה להיטל השבחה בגין שינוי תכנוני.

                                                 

 .2102ביוני  28מרכזת )מידע סטטיסטי( במינהל הדלק שבמשרד האנרגיה והמים, דואר אלקטרוני, מרינה מוגרמן,  18



 

 
   

  09 מתוך 01 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 יש כדאיות כלכלית בשיקום , ולא תמיד הוא אינטרס ציבורי שיקום קרקעות מזוהמות .קציב ציבורית

שאינו מאפשר שיקום קרקעות מזוהמות  19כשל שוקיוצר האינטרסים הפרטיים. מצב זה קרקעות מצד 

קע המחסור בעתודות קר נוכחלהתערבות ממשלתית, במיוחד  תדרשנ, ולכן ציבוריתבהיקף הרצוי מבחינה 

מגיע מתקציב  נהחלק ממימולצורך זה אומנם  קרן ייעודיתיש בהן שפותחות במדינות מ במדינת ישראל.

בתחילת התהליך, כשהיקף הפניות לקרן יהיה גדול, התקציב הציבורי הנדרש יהיה שציבורי. יש לשער 

יעודי, יקטן גם ימשמעותי, אולם עם חלוף הזמן, ככל שיתייצבו הקרן, היקף הפניות וההכנסות ממיסוי 

יכוסו הקרן נראה שיש אפשרות סבירה כי כל הוצאות המימון הציבורי. לדברי נציגת האוצר, כיום 

יידרש לשיקום קרקעות שזוהמו  כרינתקציב ש. יש לציין היטל ומקנסות ולא מתקציב המדינהההכנסות ממ

20.כמובן כך יש אינטרס ציבוריבידי המדינה, וגם -על
 

 במדינות המפותחות בעולם מנגנוני המימון הציבוריים מתבססים , תמיכות והטבות. סובסידיות, מענקים

מזהמים אשר אינם מסוגלים לממן את שיקום הקרקע, וכן זה, המשמש בעיקר לסייע לגורמים  גם על כלי

בה שיש לכלי זה חשיבות מיוחדת בישראל, מזוהמות. לסייע בשיקום קרקעות לתמרוץ גורמים פרטיים 

יוצר  הדבר ספק אם .שווי הקרקעות נמוך יחסיתבהם ש ,בוהה בשווי הקרקעות, ובאזורי הפריפריהשונות ג

 להלן(. 4.4יות כלכלית לשיקום הקרקע המזוהמת )ראו בהרחבה בסעיף כדא

 .אשר , 5902-חוק לשמירת הניקיון, התשמ"דל 7 'נכנס לתוקפו תיקון מס 2117ביולי  0-ב היטל הטמנה

קרן לחשבון נפרד בעל הטמנת פסולת במטמנות ברחבי הארץ, וההכנסות מנותבות היטל  יש לשלםלפיו 

 ןמיליו 058.4-, לעומת כש"ח ןמיליו 465.2-כטל הטמנה ימהההכנסות  היו 2100בשנת לשמירת הניקיון. 

, כספי היטל ההטמנה יכולים 0984-ג' לחוק לשמירת הניקיון, התשמ"ד00לפי סעיף  2101.21בשנת  ש"ח

ביולי  0יום ט' בתמוז התשס"ט ) שיקום אתרים לסילוק פסולת שההטמנה בהם הסתיימה לפניל"לשמש גם 

כספי  מסך 25%שיקום לא יעלו על והכספים המיועדים ל נותרה יתרהבתנאי שבתום שנת התקציב  ,"(2119

מיליון  022.5, נותרה בשנה זו יתרה בסך 2100לפי דוחות הקרן לשנת היטל ההטמנה שהתקבלו באותה שנה. 

מיליון  672.0-ות ברשויות המקומיות בסך כתוכנילממן  הקרן התחייבה 2100 שנת סוףב)יש לציין כי  ש"ח

לשיקום קרקעות  למימון ראשוני של הקרן הלשקול שימוש בחלק מהכנסות אל ה אפשרלאור ז(. ש"ח

 2100כנסות בשנת הה ,כאמור. מהקרקעות שהקרן אמורה לשקם 22%-, שכן מטמנות אחראיות לכמזוהמות

שבבלגיה נעשה שימוש יש לציין . ש"חמיליון  57-מסכום זה הם כ 25%-, וש"חמיליון  220-הסתכמו בכ

 להלן(. 4.2.0סי הטמנה לשיקום קרקעות )ראו סעיף בהכנסות ממ

 .היטל למימון הקרן יירשמו בספר התקציב כהוצאות מותנות הההכנסות מ תקציב המשרד להגנת הסביבה

תקרת הוצאה לשנת  ש, י0992-רעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ביחוק הפחתת הגלפי בהכנסה. 

תקציב המשמש בסיס לחישוב הגידול המותר בתקרת ההוצאה הוא התקציב נטו )ללא התקציב הבאה. ה

, כלומר הוצאות הקרן לא ייכללו לרבות מתן אשראי ולמעט החזר חובות קרן 22הוצאה מותנית בהכנסה(,

 .ההוצאה בתקרת

 .הניסיון בפעילות הקרן לשמירת הניקיון מלמד על מורכבות בניצול תקציבה )בעיקר הכנסות  ניצול תקציבי

יש לפקח לפיכך פני שנים.  מהיטל הטמנה(, בשל הצורך בביצוע פרויקטים מורכבים ברשויות המקומיות על

                                                 

 את העדפותיו אך התועלת הציבורית הכללית אינה מיטבית.שיא בו כל גורם בשוק משמצב  – של שוקכ 19
 .2102ביוני  27מיכל שינוול, רפרנטית הגנת הסביבה באגף התקציבים של משרד האוצר, פגישה,  20
 .8, ביאור 2100בדצמבר  20-דוחות כספיים מעודכנים להקרן לשמירת הניקיון,   21
 הוצאה מותנית בהכנסה(.)כולל  ברוטוהתקציב המשמש בסיס לחישוב הגידול המותר בתקרת ההוצאה היה התקציב  2116עד שנת   22
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 ,יעוץ המשפטי לוועדהיידי ה-צע עלבנוסח המו החוק להצעתז' 24לפי סעיף  ,היטב על פעילות הקרן, ואכן

 לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דוח על ביצוע תקציב הקרן מדי שנה.יגיש המשרד 

 ל הממומנות באמצעות היטליםקרנות סביבתיות בישרא .2.4

קרנות סביבתיות הן קרנות ייעודיות הפועלות בנושא מסוים על בסיס הכנסות שוטפות, לרבות מסים, היטלים, 

המנותבים למטרה ייעודית ספציפית ולא לתקציב  ,ות, אגרות וכדומה. כלומר מדובר במסים "צבועים"קנס

 תכן משרד האוצר מתנגד עקרוני דרגות החופש בניהול התקציב, ועללצמצום הכללי של המדינה. מצב זה גורם 

ימון בניית הפועלת בארה"ב למ ,highway-. הקרן המפורסמת בעולם היא קרן ההלהקמת קרנות כאל

אוטוסטרדות בין מדינות וממומנת באמצעות כספי הבלו הנגבים מדלק לתחבורה. בישראל כספי הבלו הנגבים 

 מדלק לתחבורה מנותבים לתקציב הכללי של המדינה.

 סביבה:גנת הבישראל פועלות שלוש קרנות ייעודיות בתחום ה

, ופועלת במסגרת המשרד להגנת 5902-ד"התשמ ,קיוןהניחוק שמירת הוקמה לפי  ניקיון:ההקרן לשמירת 

קיון, מניעת השלכת יבכלל זה שמירה על הנו ,לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות הסביבה. נועדה הסביבה

 24:המימוןמקורות  23הגנה על הסביבה החופית.וחזור, מניעת מפגעים פסולת וטיפול בפסולת, מ  

 שמשות לפיתוח, ייעול ועידוד פתרונות חלופיים מנוהלות בחשבון נפרד ומ טמנהההכנסות מהיטל ה

טמנה גם למטרות נוספות הלעשות שימוש בהכנסות מהיטל האפשר . כאמור, פוגעת בסביבהה ,להטמנה

פעולות  ;בסטזטיפול במפגעי א ;2119ביולי  0שיקום אתרים לסילוק פסולת שההטמנה בהם הסתימה לפני )

 25%לא יעלו על  הובלבד שהוצאות אל ,אם נותרה יתרה בקרן (,הסברה לשמירה על איכות הסביבהוחינוך 

 ש"ח. ןמיליו 465-בכמההיטל הכנסות ההסתכמו  2100בשנת . מההכנסות באותה שנה

 הסתכמו  2100בשנת  – 5996-הכנסות מכספים שמתקבלים בהתאם לחוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ג

 ש"ח.  ןמיליו 6-הכנסות אלה בכ

 גביית הוצאות בגין ביצוע צווי ניקוי וקנסות מהליכים )ה( לחוק, 01ל בהתאם לסעיף המוט היטל ניקיון

 ש"ח. ןמיליו 45-בכ 2100הכנסות אלה הסתכמו בשנת  25.פליליים

-ים בשמן )נוסח חדש(, התש"ם פקודת מניעת זיהום מילפי  0979הוקמה בשנת   26הקרן למניעת זיהומי ים:

מטרותיה הן ריכוז אמצעים כספיים ללחימה ו משרד להגנת הסביבהסגרת המועלת בפה ייעודית ןקרזוהי . 5909

-בזיהום מי ים; מניעת זיהום מי ים וחופים; סיוע בניקוי חופים ובפיקוח עליהם; רכישת אמצעים והכשרת כוח

א 9)לפי סעיף  היטל הזרמה לים: אלה מקורות המימון העיקריים של הקרן הם אדם למניעת זיהום הים משמן.

 קנסות על עבירות על חוקי מניעת זיהום ים; (0988-וק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"חחב

 .וממסופי דלקאוניות מ אגרותו

ם מחצבות לאחר וקילש 0978שנת אז ופועלת מ פקודת המכרותבהוקמה לפי תיקון  הקרן לשיקום מחצבות:

שמונה נציגי  יםהקרן מנהלאת החומר.  וכמות כל כרייה לפי סוגעל  סיום החציבה באמצעות גביית סכום 

אלה סביבתיות קרנות  כפופה למפקח על המכרות במשרד האנרגיה והמים.היא משרדים ממשלתיים ורשויות ו

עשה על בסיס נן נמימופועלות במסגרת המשרד הממשלתי )המשרד להגנת הסביבה או משרד האנרגיה והמים( ו

                                                 

 .2102ביוני  28, כניסה: הקרן לשמירת הניקיוןאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה,    23
לשמירת הניקיון  סיכום פעילות הקרן; המשרד להגנת הסביבה, 2100בדצמבר  20כספיים ליום  דוחות  ,הקרן לשמירת הניקיון  24

 .2100לשנת 
הקנסות נגבים בגין עבירות על החוקים האלה: חוק שמירת הניקיון, חוק למניעת מפגעים, חוק הדרכים )שילוט(, חוק החומרים    25

 .2100בדצמבר  20דוחות כספיים ליום  ,הקרן לשמירת הניקיוןהמסוכנים, פקודות בריאות העם וחוק שמירת הסביבה החופית. 
 .2102ביולי  0, כניסה: הקרן למניעת זיהומי יםר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, את  26

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=keren_nikayon&enZone=keren_nikayon
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=dead_sea&enZone=dead_sea
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רכיהן. בספר התקציב של המשרד הוצאות ואת צ ותמשמשה "צבועות" הם הכנסותש ,היטלים, אגרות וקנסות

 ואינן חלק מהתקציב נטו של המשרד.נרשמות כהוצאות מותנות בהכנסה  האל

 27קרנות סביבתיות בעולם .2.6

 קרן ייעודית מרכזית .2.6.5

דחיפות  ש, יחמורקרן ייעודית מרכזית למימון שיקום קרקעות נועדה לשמש בעיקר כאשר זיהום הקרקעות 

. קרן ייעודית השיקום יקרו קושי באיתור המזהמים שי ,בריאות הציבורשל בוהה לשיקום הקרקע ממניעים ג

שעלולים עושים שימוש בחומרים גורמים שבמקרים אלו, שכן המימון שלה מגיע מכל ה שמש פתרוןיכולה ל

על בסיס תקציבים ציבוריים ייעודיים נעשית , והפעילות אתקרן מרכזית כזפועלת לזהם. בארה"ב ובבלגיה 

 מטרתן ומקור המימון שלהן. ,הקרנות המרכזיות בארה"ב ובבלגיה מידע עללהלן ש 5טבלה בלנושא. 

 28, מטרתן ומקור המימון שלהן4959: הקרנות המרכזיות בארה"ב ובבלגיה בשנת 1טבלה 

 בלגיה ארצות הברית נתון

 Superfund Environmental Fund שם הקרן

מתן מענה לזיהום חמור של קרקעות שלא נמצא להן  מטרת הקרן
במגזר הפרטי, לשם צמצום הזיהום והפגיעה  פתרון

 בסביבה.

לניהול פסולת ושיקום קרקעות  OVAM29מימון פעולות 
 30ב"אתרים יתומים".

 מסים סביבתיים כגון:  מקור המימון

 ;סנט לחבית נפט גולמי 9.7מס של  .0

 דולר 4.87–1.22 סךם בסוגי כימיקלי 42מס על  .2

 ;לטון

על תעשיות בעלות  1.02% שיעורמס הכנסה ב .2
 ;מיליון דולר 2הכנסה שמעל 

 ( מימון מתקציב המדינהGeneral Fund); 

 קנסות והחזרי שיקום מצדדים אחראים; 

 .ריבית והצמדה על כספי הקרן 

 פסולת תהכנסות ממסים מהטמנה ומשרפ; 

 על רמה הכנסות ממסים מהיטל על שימוש במים מ
 ;מסוימת

  אירו לעסקה 25 סךנדל"ן במיסוי עסקאות; 

  אחראים ההחזר הוצאות שיקום קרקע מגורמים
 ;לזיהום

 .ריבית והצמדה על כספי הקרן 

בהם שהמקרים 
נעשה שימוש 

 בקרן

  עבר במדובר בזיהום שכאשר המזהם לא נמצא, בין
 בהווה;ובין ש

 במקרה  .כאשר המזהם נמצא אך אינו מודה באשמה
הקרן מממנת את שיקום הקרקע ובמקביל פונה ה כז

 לערכאות משפטיות;

  כאשר המזהם מודה באשמה אך אינו מסוגל לממן
 את השיקום.

  עבר במדובר בזיהום שכאשר המזהם לא נמצא, בין
 ;בהווהובין ש

 במקרה  .כאשר המזהם נמצא אך אינו מודה באשמה
 הקרן מממנת את שיקום הקרקע ובמקביל פונהכזה 

 ות משפטיות;לערכא

  כאשר המזהם מודה באשמה אך אינו מסוגל לממן את
 השיקום.

                                                 

 .2100, מרס ם קרקעות מזוהמותסקירת מנגנוני מימון לשיקו"פארטו הנדסה",   27
 שם.  28
29 OVAM – אחראית לטיפול בקרקעות טיפול בפסולת באזור הפלמי. הרשות המוסמכת בבלגיה לשיקום קרקעות ואחראית ל

להם ם "אתרים יתומים" שאין וקיש באחריותה ליישום החוק לשיקום קרקעות.ושימשו אתרים לסילוק פסולת בעבר שמזוהמות 
הרשות תובעת ממנו לנקות  בהם נמצא האחראישנמצאו לא אחראים לזיהום. במקרים  המזהם ים ומפעילי האתרבעלים או שהבעל

את הניקוי ולאחר מכן תובעת  מבצעת עצמה עשות זאת היאתוך פרק זמן מוגדר, ואם האחראי מסרב לבאת הקרקע המזוהמת 
 .את החזר ההוצאותממנו 

 ם מוטל על המדינה.משיקוולכן  םצא הגורם שגרם לזיהוממאתרים מזוהמים שלא נאתרים יתומים:   30
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 :האלהמעיון בטבלה עולות המסקנות 

  לאיתור  גם הקרן. רשות זו אחראיתפעילות היא האחראית ל הסביבההגנת רשות בארה"ב ובבלגיה

כלומר (, NPL–National Priorities Listעדיפות בגישת ניהול סיכונים ) םלהנותנת אתרים מזוהמים ו

 בחשבון סיכוני הזיהום.שמובאים בו סדר עדיפויות יוצרת 

  בבלגיה המיסוי רחב יותר ומושת על ואילו על הגורמים המזהמים, ומושת בארה"ב המיסוי הוא ישיר

גורמים שונים. בבלגיה ההקבלה היחידה לעקרון "המזהם משלם" היא נקיטת סנקציות כספיות במקרה של 

 פסולת. תרפושת פסולת הטמנ

  בבלגיה היטלים על הטמנת אשפה משמשים למימון פעילות הקרן. יש לציין כי בשנים האחרונות גם בישראל

 .לעיל( 4.2)ראו סעיף  הכנסות של מאות מיליוני ש"ח בשנהוהוא מביא  ,היטל הטמנהמונהג 

 נועד שהיטל מונהג  , קריכספים "צבועים"פועלות על בסיס  ,בארה"ב ובבלגיה ,שתי הקרנות הסביבתיות

, גם 4.2בסעיף  לעיל לקופת המדינה לשימוש כללי. כאמור תברעומ הינאההכנסה ממנו למטרה מסוימת ו

היטל הממומנת באמצעות  ,ניקיוןההקרן לשמירת  ;בישראל פועלות שלוש קרנות סביבתיות באופן דומה

היטל הזרמה לים, מנת באמצעות הממו ,הקרן למניעת זיהומי ים ;הטמנה, חוק הפיקדון וקנסות ניקיון

)מקורות מימון: תשלום המחצבות  הקרן לשיקום מחצבותו ,(וממסופי דלק וקנסותמאוניות אגרות 

 .(ןיקום עתידי שלהש לעהפעילות 

Superfund-פעילות ה
31

 

CERCLA-במסגרת חוק ה של ארה"ב ידי הקונגרס-היא קרן פדרלית שהוקמה על Superfund-ה
 0981משנת  32

של קרקעות מזוהמות שלא  םשיקוהעוסקת במימון  יאה (.EPAידי הסוכנות להגנת הסביבה )-לת עלומנוה

לסיכום עם הגורם האחראי לחלק ה מגיע EPAבהם שנמצאו להן אחראים ומשתתפת במימון השיקום במקרים 

ים מרשויות ידי הקונגרס, החזר-. הכנסות הקרן מגיעות מכמה גורמים: מימון פדרלי הנקבע עלהזיהום מנזק

על נפט גם הכנסות מהיטל  0995ועד שנת  ,רשויות )כולל מדינות(אותן ובין  EPAממשלתיות לפי הסכמים בין 

 לחלק לשתי תקופות כלהלן:אפשר Superfund -את פעילות ה 33מס סביבתי על חברות.מוכימיקלים ו

, לפי ןסדר עדיפויות לניקוי : במסגרת התוכנית מופו הקרקעות המזוהמות ברחבי ארה"ב ונקבע0995–0981

שהגורמים  הוא התשלומים ראשוןהמקור השני מקורות מימון: יש  Superfund-כנית הותתבחינים שונים. ל

, כאשר Superfund-שני הוא קרן ההמקור ה ;כאשר ידוע מי המזהם – המזהמים משלמים בתהליך ההתחייבות

חלק מהזיהום באתר למקור האו כאשר  ,אינם בנמצא לזיהום כאשר הצדדים האחראים ,לא ידוע מקור הזיהום

)תעשיית הנפט מיוחד על שני מגזרי תעשייה היטל ( 0995היו )עד שנת  קרןה מקורות המימון שלאינו ידוע. 

אולם הסכומים המגויסים ממסים אלה ו ,ומס סביבתי על הכנסה של חברות בכללותעשיית הכימיקלים( 

(. בשנת 1.122%באותה שנה, קרי  טריליון דולר 6מיליארד דולר מתוך  0.2) בארה"ב"ג מנמוכים מאוד ביחס לת

שיעור ת מההכנסות הכלליות, קרי מהתקציב הפדרלי. תוכניהמימון לומאז מגיע  ,אלההמסים ה ףפג תוק 0995

מההוצאה השנתית על יישום החקיקה הסביבתית הפדרלית בארה"ב הגיע  Superfund-ת התוכני של הוצאותה

                    הן כבדות משקל: בשנים  Superfund-ת התוכני. במונחים מוחלטים, ההוצאות על יישום 5%-ו לבשיא

                                                 

31  General Accounting Office (GAO), Superfund Program: Updated Appropriation and Expenditure Data, February 

18, 2004, accessed: July 1, 2012. EPA, Superfund, accessed: July 2, 2012. 
32 CERCLA – Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act. 

 .2115, אור קרסין, מדיניות ומשפט  –שיקום קרקעות מזוהמות בישראל אתר האינטרנט של מכון ירושלים לחקר ישראל,  33

http://www.gao.gov/new.items/d04475r.pdf
http://www.epa.gov/superfund/
http://jiis.org.il/.upload/karassin_heb.pdf
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עלות ניקוי אתרים לא  ואילות, תוכנימיליארד דולר על יישום ה 06הוציאה הממשלה הפדרלית  0999–0981

  34.מיליארד דולר 462-מיליארד דולר ל 016ליים נעה באותן שנים בין פדר

הקרן לגבות היטל מיוחד משני מגזרי התעשייה ומס סביבתי על הכנסות של חדלה  0995בשנת  ואילך: 5991

שימוש ביתרת הכספים שנותרו בקופתה, הקצבות לעשות ממשיכה לממן שיקום אתרים ויא חברות בכלל. ה

קום אתרים )במסגרת מהתקציב הפדרלי )לפי החלטות הקונגרס( וקבלת החזרים מרשויות מקומיות בגין שי

 אותן רשויות(.ובין  EPA-הסכמים בין ה

 קרנות סקטוריאליות .2.6.4

 ה, כלומר כאלקרנות ייעודיות סקטוריאליותקרן הייעודית המרכזית גם ה לעיש נוסף בבלגיה בארה"ב ו

ול רוב בקרן ייעודית לטיפפי -לעידי סקטור מסוים. בשתי המדינות מדובר -זיהומים שנוצרו עללטפל בשמטרתן 

 ת הקרנות הייעודיות הסקטוריאליות בשתי המדינות.וצגולהלן מש 6טבלה בבנושא הדלק והאנרגיה. 

 495935הברית ובבלגיה בשנת -: הקרנות הייעודיות הסקטוריאליות בארצות6טבלה 

 בלגיה הברית-ארצות נתון

LUST שם הקרן
36 BOFAS 

 דלקבקרקעות שזוהמו שיקום  מוצרי דלק וןטיפול בזיהום שנוצר מאחס מטרת הקרן

EPA מנהלהגורם ה
37 OVAM )ראו לעיל( 

 2.78גלון דלק שנמכר ) 0-סנט ל 1.0מס של  מימוןהמקור 
  ;ליטר(

 .תגמולים ממשלתיים

סנט לליטר -אירו 2סך בנהגים על מס הטלת 
  ;סנט לליטר סולר-אירו 2-בנזין ו

מיסוי תעשיית הדלק בתעריפים שווים למיסוי 
 נהגים.

 טבלה עולה כי:מעיון ב

  ,גורם מזהם שהוא בשתי המדינות )ארה"ב ובלגיה( יש קרן ייעודית המטפלת בסקטור האנרגיה והדלק

 י;רכזמ

  .בשתי המדינות הרשויות האחראיות לניהול הקרן מטפלות גם בפתרונות האחרים בתחום זיהום הקרקעות

 ל לטיפול בבעיה;מערך כולונוצר כך נשמרים הידע והאחידות בפתרון בעיית הזיהום, 

  האלמכל העוסקים במכירת דלק, גם שנגבה מהקרנות הייעודיות בשתי המדינות ממומנות באמצעות היטל 

 שאינם מזהמים את הקרקע.  השגורמים לזיהום קרקע )עליהם  מוחל העיקרון "המזהם משלם"( וגם מאל

, ושיקום הקרקעות המזוהמות הוא הלקרנות ייעודיות סקטוריאליות כאין בבריטניה ובגרמניה, לעומת זאת, א

במקרים  ;לא נמצא המזהםם או באחריות המדינה, א ,באחריות המזהמים )אם ידוע מי הם והוכח שהם זיהמו(

 תקציב המדינה.מאלו מימון שיקום הקרקעות הוא 

                                                 

מי משלם  –דרכי והיבטי מימון של ניקוי ושיקום קרקעות מזוהמות חגית שרף, אגף כלכלה, תקינה ומידע במשרד להגנת הסביבה,    34
 .2112, דצמבר על הזיהום?

. ד"ר יעל מייסון, ראש אגף שפכי תעשייה, דלקים 2100, מרס קום קרקעות מזוהמותסקירת מנגנוני מימון לשי"פארטו הנדסה",    35
 .2102בפברואר  22וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, דואר אלקטרוני, 

36   LUST – Leaking Underground Storage Tank. 
37 EPA – Environmental Protection Agency . בארה"בסוכנות ההגנה על הסביבה .EPA את הטיפול באתרי  תמנהלSuperfund 

 .לפי סדר עדיפויות ברמה הפדרלית
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 תמריצים .2.2

מזוהמות מקורות המימון של הקרן המוצעת ואם קרקעות מה יהיו ודאות אין , 2.2בסעיף לעיל כאמור 

שצפויה , הלאאינטרס ציבורי בשיקום הקרקעות ה שי נגדמישוקמו. ומנם א לשיקומןנדרשת  מעורבות הקרןש

 לעיל , ראועלות השיקוםמ 02.7-פי הואאומדן התועלת הכלכלית בגין השיקום )ישירה כלכלית הן תועלת ממנו 

סעיף ב לעיל פופות בעולם המפותח, ראו( והן תועלת ציבורית כללית )ישראל היא אחת המדינות הצ0.2סעיף ב

0.0). 

מימון בתמריצים נוספים לעידוד שיקום הקרקעות, כמו תמריצי מיסוי, השתתפות המדינה שקול ל שילפיכך 

התמריץ לשיקום הקרקע המזוהמת תלוי שיש לציין  .עוד, מתן הלוואות בערבות המדינה ומאצ'ינגבאמצעות 

שכן  ,מבחינה כלכלית אביב שיקום הקרקעות המזוהמות כדאי-בתל ,ה. לדוגמבשווי הקרקע לאחר השיקום

 על כן, שכן שווי הקרקעות נמוך יותר, וזופריפריה השיקום אינו כדאי מבחינה ואילו בשווי הקרקע גבוה יחסית, 

 ייתכן שיש לשקול תמרוץ כספי ליזם המשקם.

הדבר כדאי בהם שות מזוהמות באזורים מובנים לשיקום קרקעלפי משרד האוצר, החוק המוצע יוצר תמריצים 

שיקום בבהם אין כדאיות כלכלית ש. באזורים שיקום הקרקעות האלה ומימונו אופן תסדר, בהכלכליתמבחינה 

משרד בת הלאומית ותוכניהבמסגרת התאם לסדר העדיפויות שייקבע ביעשה שיקום יהקרקעות מזוהמות 

נמצא המזהם, הוא שבמקרה  ;בהתאם להסדרים בחוק היעשאלה יהרקעות הקלהגנת הסביבה. מימון שיקום 

משרד האוצר בוחן אפשרויות  לפנות למזהם השיקום ייעשה במימון הקרן.שאין אפשרות ישלם, ובמקרה 

ידי המזהם(, ולאחר כניסת החוק לתוקף -עות באופן וולונטרי )כלומר לא עלרקהקנוספות לתמרוץ שיקום 

אפשרות האמצעים לעידוד שיקום קרקעות באופן וולונטרי. למשל נבחנת ותקופת בחינה ליישום החוק ייבחנו 

קרקע שהקרן תישא בעלות לשיקום כלומר  ,מימון לזכאים למימון מהקרן בתמורה למאצ'ינגהת ים אהקדל

כלכלית לבעל הקרקע, יינתן שיקומה המהיר כדאי ומנגד  ,מדורגת נמוך בסדר העדיפויות שלה יאשיקומה, אך ה

 38ה שנקבע.זי מוקדם ממימון חלק

ליזמים את התמריצים ציע יש לה 39לעומת עמדת משרד האוצר, לדברי עו"ד אריה נייגר מהתאחדות התעשיינים

 :אלהה

 ;הלוואות ללא ערבות בריבית נמוכה 

  מיליון   1.5היזם ישלם ש"ח, מיליון  0 היאהקרקע  שיקוםלמשל, אם עלות  :במימוןהמדינה השתתפות

קרקעות שלמדינה יש אינטרס במימון השיקום של  מאצ'ינג כלומר ייעשה ,מיליון 1.5והמדינה תשלם 

 ;בפיתוחן

 ;הלוואות בערבות המדינה 

  הכרה בהוצאות שיקום קרקע )במסגרת פרויקטים של בנייה( כהוצאה שוטפת מוכרת במס. למשל, פחת

 .במידה ניכרתקטין את תשלום המס ימואץ 

 זיהוםמפני נזקי  ביטוח .2.1

מו בעבר. הוז, ולא לשיקום קרקעות שבלבד בעתידזיהומים ממון שיקום רלוונטי למי םי נזקי זיהוביטוח מפנ

בארה"ב ובאיחוד האירופי אין מעלה כי   40סביבתייםנגד נזקים בנושא הפעלת חובת ביטוח  OECD-מחקר של ה

                                                 

 .2102ביולי  2מיכל שינוול, רפרנטית הגנת הסביבה באגף התקציבים של משרד האוצר, שיחת טלפון,  38
 .2102בפברואר  22עו"ד אריה נייגר, התאחדות התעשיינים, שיחת טלפון,   39
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המופעלת מכוח חוק  ,Superfund-בארה"ב קרן ה 41כזו.ה חוב שבגרמניה י נזקים סביבתיים. נגדחובת ביטוח 

 .נגד נזקים סביבתיים ינה מחייבת ביטוח, אCERCLA-ה

הדרגתי נתפס מתמשך או זיהום ביטוחי נגד  נפוץ בעולם. כיסוי ינואלפי המחקר גם ביטוח עסקי לא מנדטורי 

וש אפשריים לשימנוטות לבטח נגד סיכונים סביבתיים. הסברים  ינןורוב החברות א ,ידי התעשייה כיקר מדי-על

 :אלה הם זהבביטוח כ מצםוצהמ

 הערכת חסר  אותו להעריך יש נטייה ובקרב הגורמים הכלכליים הסתברות נמוכהזיהום הדרגתי של סיכון ל

 . מנואו אף להתעלם מ

 מסרב לרכוש כיסוי בעליו ידי מהנדסים, -עלנעשתה בדיקה( הביטוחית, שהורת )לאחר שמפעל עבר את הביק

רוב החברות נוטות בדיקה המוצלחות תוצאות הבשל . לותו בטוחה יחסיתחש שפעיביטוחי משום שהוא 

, אולם יש לדעת כי אף שהמפעל מבוטח, אין אלא אם כן הן מחויבות לעשות כן  שלא לרכוש כיסוי נגד זיהום

 .פירוש הדבר שהוא חסין לחלוטין מפני תאונות

עבור בחובה )מנדטורי( נגד זיהום, לפחות ר לעיל היא הנהגת ביטוח ואפשריות מהאממעשיות האחת המסקנות ה

 ינומנדטורי( אביטוח חובה ), שכן פעילויות מסוכנות יחסית לסביבה. במציאות גם מסקנה זו היא בעייתית

הן אינדיבידואליות, כיום פוליסות הביטוח הסביבתי  :טכניקות המודרניות של הביטוח הסביבתיאת התואם 

ביטוח. מצב של ביטוח חובה -כל מפעל מאפיינים שעושים אותו ברלולא  כלומר "נתפרות" במיוחד לכל לקוח,

מת החרגות או תנאים אחרים של גאם יש בפוליסת הביטוח הגנות )דוכי )מנדטורי( בעייתי גם לחברה המבטחת, 

כיסוי ביטוחי, כגון רגולציות שונות( שאינן עמידות בפני תביעה של צד שלישי, החברה המבטחת תיאלץ לשלם 

 לשאת בסיכון של חדלות פירעון )פשיטת רגל( של מבוטחיה.ו

 ינהחובת ביטוח או ,ולא בגין נזקי עבר ,נגד נזקים בלתי צפויים בעתידהוא הביטוח  AIG,42לפי חברת הביטוח 

ממן אמורה ל ינה. חברת הביטוח איהלענוסף רק , אלא במקום הקרן לשיקום קרקעות מזוהמותשמש יכולה ל

שהמזהם במקרה הקרן. כספי הקרן יופנו לשיקום קרקע מזוהמת בעבר, זהו תפקיד שזוהמו  ותקרקעשל שיקום 

 מפני נזק שיתגלה בעתיד.היה הביטוח י, ואינו ידוע ואין מקור מימון אחר

בגרמניה ביטוחי חבויות רבים נעשים במסגרת של  ;חובת ביטוח סביבתינהוגה , בעולם לא AIGחברת  לדברי

poolבארה"ב אירועי זיהום קרקע מוחרגים לחלוטין מהפוליסה. בפוליסות החבויות  .המדינה , כלומר במסגרת

 באופן כללי,זיהום. בטחות נגד מכוסים, אלא אם כן נרכשו פוליסות מיוחדות המ ינםבארה"ב כל סוגי הזיהום א

 זיהום: סוגי שנייש 

  תאונה;עקב זיהום 

  ולא בפעם אחת עקב תאונה או פעילות העסק עקבהתרחש על פני שנים ש כזהזיהום מתמשך, כלומר ,

 .פיצוץ

זיהום ייעודית נגד  הפוליסברכישת יכוסה בפוליסת חבויות רגילה, ואילו זיהום מתמשך יכוסה  התאונמזיהום 

 לאותו תחום )לאותה חשיפה(. ספציפי

                                                                                                                                                                

40
 OECD, Environmental Risks and Insurance, 2003, Retrieved: May 9, 2012.  

 .28-27שם, עמ'   41
בפברואר  26, דואר אלקטרוני, 2102בפברואר  22, שיחת טלפון, AIGעו"ד ליאת הרטוב, סמנכ"לית פיתוח מסחרי בחברת הביטוח   42

2102. 

http://books.google.co.il/books?id=K40g56i1tnwC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=compulsory+insurance+cercla&source=bl&ots=r4_bGW5V9X&sig=r38Dr9cQO-zCp3MZ52QZJGaQ5iU&hl=iw&ei=9jffTsWmAZHU4QTL863uBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=compulsory%20insurance%20cercla&f=true
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ת להיות חדלת בו חברה הופכשלמצב  פתרוןהביטוח משמש  43לדברי עו"ד אריה נייגר מהתאחדות התעשיינים,

נזקי נגד אך לא עתיד, או שיתגלה בנגרם בהווה ש םזיהונגד פירעון ומותירה אחריה זיהום קרקע. הביטוח הוא 

העבר פוגע בעקרון "המזהם מ םיש לחייב את המפעלים בביטוח במקום בהיטל. ההיטל על זיהו ו. לדבריעברה

 . ספציפי רכישת ביטוח נגד פשיטת רגל וזיהום עתידי הואהפתרון וכאמור,  ,משלם"

לקרן. בסיס הרעיון של הקרן הוא החשש שלא ההיטל במקום תשלום יקבע חובת הביטוח ת, עו"ד נייגר לדברי

זיהום שנוצר בעבר, המדינה צריכה לממן את עלות כשמדובר בחשש כזה.  יןיהיה ממי לגבות, ואילו בביטוח א

 .לא הם גרמוים שלממן נזק יםאין לחייב את האזרחו י מתקציבה,הניקו

 עמדות הצדדים .1

 44התאחדות התעשיינים .1.5

היטל ב חייבל ין אפשרותאעבר. מה םב המקרים לזיהוופי התאחדות התעשיינים, הצעת החוק מתייחסת בר-על

הבעלים של הקרקע על המחזיק ומימון השיקום יוטל על  ,ההצעהלפי כמו כן, על זיהום שהיה ואיננו עוד. 

כלומר על זיהום  ,פי היתר-ההיטל מתאים לפעילות מתמשכת שנעשית עלי שזיהם. על מ בהכרח ולא ,המזוהמת

במקרה כזה אין  לכן ,פי החוק מונפק כתב אישום נגד המזהם-אסור עלשפי החוק. על זיהום -חוקי, המותר על

 היטל. זיהום עכשוויאפשרות לחייב בתשלום אין  סטורייזיהום העל על המזהם. אפשרות להשית את ההיטל 

 פרשנויות לעקרון "המזהם משלם": המכיש  התעשיינים . לפי התאחדותידימ צריך לפנות ולנקות

 ;על המזהם לשאת בעלות מניעת הזיהום 

 ;)על המזהם לשאת בעלות תיקון המצב שיצר או החזרת המצב לקדמותו בדרך של ניקוי )על חשבונו 

  על במקרה של היטל על זיהום אוויר. נעשה כך המזהם לשאת בעלויות החיצוניות של הזיהום שהוא יוצר. על

קרקע המזהם נושא  ואבמקרה של זיהום מים  לאוויר הפיצוי משולם לקהילה, קרי לציבור. מזהמים פליטת

 בעלויות השבת המצב לקדמותו. 

                                   קרן זה של בעולם יש מודל אחד ויחיד של היטל על זיהום קרקע, נמסר כי  התאחדות התעשייניםמ

ומהגורמים   (statesמהמדינות ) ,ה משולמים לקרן כספים מהממשל הפדרליזבמקרה . ה"בבאר Superfund-ה

נמשכה הזרמת הכספים לקרן.  0992עד שנת סנט לכל ליטר.  2–1.5 הואהמזהמים )בעיקר שוק הדלק(. התשלום 

 ,דרלית הפסיקה להכניס כספים לקרןמשלה הפולאחר מכן גם המ ,בשנה זו הופסקה ההזרמה מהתעשייה

טיפול פעילה. כמו כן קיימות בארה"ב קרנות סקטוריאליות, למשל קרן ניקוי יבש ל ינהכיום הקרן אפיכך לו

טיפול הן ומיות אליה כספים( למזרימם של ניקוי יבש, או קרן הדלק בפלורידה )שכל חברות הדלק ממיזיהוב

כיום בארה"ב הן שפועלות הקרנות היחידות  .כאמורהיטל כזה ואין קרנות  לא מוטל זיהומי דלק. באירופהב

 נזקים שנגרמו במגזר לכלומר ע ,( ומושתתות על קרנות סקטוריאליות של אותו מגזרstateהמדינה ) תברמ

חברות הדלק נזקים שגרמו  לע. כך, למשל, חברה לניקוי יבש לא תשלם מסוים רק אותו מגזר משלם לקרן

 אשר מתעורר צורך מקבליםם לקרן, וכמישלענף מסוים מגורמים הפועלים בהביטוח: זהו למעשה . דומהוכ

 .למימון השיקום ממנה כספים

על   היטלתת ההששלם. שממי לא בהכרח המזהם הוא בו שבמודל המוצע נוצר מצב , התעשיינים לפי התאחדות

את עקרון "המזהם למעשה נוגד  ,רןמימון הקצורך ל ,ים לזהםלולעשכל הגורמים המשתמשים בחומרים 

                                                 

 .2102בפברואר  22גר, התאחדות התעשיינים, שיחת טלפון, עו"ד אריה ניי  43
 שם.  44
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יה של צהיטל, שגובהו נקבע כפונקמשלם   מחזיק חומרים מסוכנים ורקמפעל שאינו מזהם , הלדוגמ ,כךמשלם". 

ן ומיכלומר הקרן גובה כספים למ ,מזהםומנם אוא לא כל זיקה לשאלה אם הב ,הכמות המוחזקת במפעל

מזהמים פולט ש. היטל על זיהום אוויר מוטל על מפעל יהוםהוא גרם לזשלא ממפעל  שיקום של קרקע מזוהמתה

דורש  ינוההיטל על שיקום קרקעות מזוהמות מנתק את הזיקה בין המזהם למשלם לקרן ואף אואילו  ,לאוויר

 זיקה כזו מלכתחילה. 

 נוגדת את עקרון בכך היאו ,יכול לשלם או שהוא אינו ידועינו בו המזהם אשהקרן נדרשת למצב כמו כן, 

משום שמי משלם את ההיטל הוא מפעל שאין  ,ההיטללהנהגת התאחדות התעשיינים מתנגדת "המזהם משלם". 

שיקום ממן הארץ לצפון במפעל לחייב למשל, מדוע, חומר מסוכן.  שלו מחזיק במעבדותורק לזיהום זיקה לו כל 

 משאית דלק בערבה?התהפכות  שזוהמה עקבקרקע 

 ידי המדינה-על חלופה לקרן הם ביטוח או תקצוב קרקעות מזוהמותלשמש  שעשוייםמקורות מימון נוספים 

 על המזהם.השיקום אין אפשרות להטיל את חובת ר שאכ

 45איגוד חברות הדלק .5.2

, נכון להסדיר את נושא הטיפול בקרקעות מזוהמות בישראל, מנכ"ל איגוד חברות הדלק ,יוסי אריה מרי דברל

הוראות שאינן מידתיות. בשל למנוע סחבת הנגרמת כדי  ,ביישום החקיקהנהלי יאולם חובה להקפיד על הצד המ

קרן ייעודית לדבריו, שמשמעותה ביורוקרטיה נוספת ובלתי נסבלת.  ,, לדעתו, אין להפעיל את הקרןפיכךל

, שםוארה"ב, פרט למדינה בעולם בשום שלא יושם  לשיקום קרקעות מזוהמות היא מנגנון בזבזני ולא יעיל

מעורב בזיהום אינו צודק,  ינומי שא עלהמושת היטל מ, מימון הקרן על כך, לדבריו נוסף .הדבר נכשללדבריו, 

 :של מר אריה טענותיו יעיקרלהלן פירוט אינו שוויוני ומנוגד לעקרונות היסוד החוקתיים של ישראל. 

 .ה ב נוס. בארה"חקיקה להסדרת הטיפול בקרקעות מזוהמות ושיקומןיש במדינות המערב  הניסיון בעולם

ן ברמה הפדרלית הוא נחל כישלולדבריו הרעיון של הקמת קרן ייעודית לשיקום הקרקעות המזוהמות, אולם 

כי הם מימון השיקום נעשה בהקצאת כספי קונגרס וכספים שמשלמים תאגידים שנמצא  .0995וננטש בשנת 

ן ביורוקרטי, שהביא לכך שכשליש שפעלה בארה"ב חייבה הפעלת מנגנו Superfund-קשורים לזיהום. קרן ה

בארה"ב עדיין  מימון ההליכים המשפטיים. לעשל הקרן ונהליים ימה םצרכיהמימון  לעמתקציבה הוצא 

קרן למימון ובהם מזהמים, ה"ביטוח הדדי" לסקטורים מעין פועלות קרנות סקטוריאליות, אך הן משמשות 

דליפת דלק הממומנת ם שנגרמו מיקום נזקימון שמכבסות ניקוי יבש וקרן למימחומרים בזיהום משיקום 

 היטל נוסף על מחיר הדלק.אמצעות ידי ציבור הנהגים בב

 .לההיטל על התעשייה ועל משק הדלק יביא להשלכות השליליות הא פגיעה כלכלית בציבור: 

  .שתתהסביר להניח ש המוחזק בישראל הוא דלק לסוגיו.העיקרי  ןהחומר המסוכהעלאת מחיר הדלק 

 .הדלק ותייקרביא להת)גם אם הוא לא קשור לזיהום( תכאמור  ןמסוכ טל על מי שמחזיק חומרהי

 .שהם חומרים מסוכנים היטל על מפעלי תעשייה המחזיקים חומרי גלם חיוניים פגיעה בכושר הייצור 

                              ה של קרןתאחת הסיבות להפסקת פעול, מר אריה לדברייביא לצמצום מלאים ולפגיעה בייצור. 

 ההבנה שזהו מס על ייצור ולא על זיהום. הייתה Superfund-ה

 גרמו לזיהום  לאההיטל על מפעלים ש שתתה כבוד האדם וחירותו.יסוד: -פגיעה בשוויון ובעקרונות חוק

כן  כמו בין האחריות לשיקום.ופוגעת בהם באופן לא מידתי, בעיקר כשאין מידתיות בין האחריות לזיהום 

שלא ידוע מי זיהם  סקטור מסוים מחויב לשאת בעלות שיקום קרקעכאשר נגרמת פגיעה בעקרון השוויון 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

עבר שאין הנזקי על אין לחייב מפעלי תעשייה בתשלום ההיטל לפיכך אותה במקום שהמדינה תישא בנטל. 

 חים במימון נזקים אלה.יכפי שאין לחייב יבואני שט ,שום זיקה אליהםלהם 

  לזיהום בתשלום ההיטל מנוגד עקיפה או ה ישיר זיקהחיוב גוף שאין לו  בעקרון "המזהם משלם".פגיעה

 לעקרון "המזהם משלם".

 ביטוח  ;ביטוחהוא  שעלול להיגרם בעתידלמניעת זיהום מפתח העתידי.  היטל אינו תמריץ למניעת זיהום

יעודד נקיטת אמצי זהירות מפני קרקע שתזדהם בעתיד וגם שיקום מקור מימון ל יהמפני נזקי קרקע יה

 .במחיר נמוך לשמור על הפוליסה , כדיזיהום הקרקע

 "אדם, טבע ודיןעמותת " .1.6

ת ההיטל על מי שעוסק שתהה, תפיסתלבהצעת החוק.  עצועמותת "אדם, טבע ודין" תומכת בהטלת ההיטל המ

או חלקי אגורות כמה אגורות ) גבוהההיטל אינו סכום . צעד חשוב אפוטנציאל לזיהום הקרקע הי םבחומרים ע

הכנסה לקרן המממנת עריכת סקרים וטיפול בקרקע כשהמזהם אינו ידוע או  שמשהוא מועם זה לליטר דלק(, 

היטל על נהיג וחיוני לה צרכים אלהחשוב למצוא מקור מימון ל נמסר כי העמותהמלמצוא אותו. ין אפשרות אכש

ומכת בעריכת סקרים היסטוריים ראשוניים לגילוי העמותה ת ק בחומרים מזהמים פוטנציאליים.וסיע

  46פוטנציאל זיהום ואף שואפת להרחיב אותם.

שימוש תן מענה לאחד המפגעים החמורים ביותר המתקיימים כיום בארץ: יהחוק יהיא ש 47העמותהעמדת 

ם ושל אשר גורמים לזיהום של מאות אתרי חומרים מסוכנים במפעלים, בתחנות דלק, בבסיסי צבא וכדומהב

כמו כן, לראשונה יהיה רישום בטאבו של הקרקעות המזוהמות. עם זאת מיליוני מטרים מעוקבים של מים. 

 :אלה כגוןבנקיטת צעדים להשלים את החסר בהצעת החוק  חותרת העמותה

 על  חדיוו-ביצוע סקרי קרקע או אי-כדי למנוע אי שעליהם יחולו ההסדרים בחוק גורמיםרשימת ה תהרחב

 ;הגורמים המזהמיםמצד פעילות 

 כדי להשוותה לנוסחים קודמים ולחוקים שעליהם יחולו ההסדרים בחוק חומריםרשימת ה תהרחב ,

 ;מקבילים בעולם

  לתקן את ההערה, אך  אפשר קרקע מזוהמת. יהיהעל הערה מפנקסי המקרקעין ביטול האפשרות למחוק

 .עליהידיעה  מהציבורלמנוע מרשם ואת אזכורה בלא לבטל לחלוטין 
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