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  2018-), התשע"ח23ת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' הצע

  (קריאה שנייה וקריאה שלישית)

  

  רויטל סויד:היו"ר 

  

, בקריאה שנייה 2018-), התשע"ח23אנחנו עוברים להצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 

יואב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת - וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב

  קיש.

  

  :יואב קיש (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)

  

אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק שמירת ראש, חברי הכנסת, -תודה, כבוד היושבת

  לקריאה שנייה ושלישית. )23 'הניקיון (תיקון מס

  

, מסדיר את נושא ההשלכה וההטמנה של פסולת. 1984-ד"חוק שמירת הניקיון, התשמ

 , לצערי,מקרים רביםיש כתוצאה מכך ו היום כרוך בעלויות לא מבוטלות, טמנה של פסולתשינוע וה

ובעירה. זאת אתרים פירטיים, , באתרים לא מוסדריםבוהשלכת פסולת זה של עבירה על חוק 

כבדים אומרת, לא רק שזה השלכה במקום לא מוסדר, גם שורפים את הפסולת, ובכך גורמים לנזקים 

  יכולה לגרום לשריפה ויש בה פגיעה של עשן. האש  .בריאותיים וכלכליים־ סביבתיים, 

  

אני חייב להגיד לכם שבוועדת הפנים אנחנו מוצאים יותר ויותר מקומות בארץ שנפגעים 

אולי תחום לאזור מסוים, היום אנחנו רואים את זה כבר מהצפון, מהעניין הזה. אם בעבר זה היה 

אנחנו רואים את זה במרכז, זה חוצה יישובים, חוצה ערים, זה גם ביהודה ושומרון. ההשלכות הן 

וזה נעשה בעבודה משותפת עם  B-ו Aשונות בין טיפול ביהודה ושומרון, ששם הבעיה היא בשטחי 

ת ישראל רואים את זה, בין אם זה באזורים פתוחים ובין אם זה הרשות הפלסטינית. אנחנו במדינ

  בערים כמו לוד ובמרכז הארץ. 

  

הבעיה הולכת ומחמירה, והצעת חוק זו בעצם אמורה לעזור לאותם תושבים שסובלים אפילו 

  באופן יומיומי משריפות עקב פסולת. 

  

חברת ל אכיפתו. מקשה עשבמצב המשפטי הקיים, איסור הבערת הפסולת מוסדר באופן 

הכנסת גרמן באמת מאוד פעילה בנושא הזה, הובילה את החוק הזה שהתחיל כחקיקה פרטית 

  ועכשיו משלים קריאה שנייה ושלישית. 

  

אני רוצה להגיד מעבר לכך שיש שיתוף פעולה פורה בוועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא 

באמת בכל הנזקים והטיפול, ואם  הזה. הקמנו ועדת משנה בראשות חברת הכנסת גרמן, שתתמקד
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נצטרך להיכנס לחקיקה נוספת, לטפל גם בנושא השינוע, דברים נוספים, בעצם אנחנו נבחן את הכול 

  לעומק.

  

בסופו של דבר יש עשרות אלפי, אולי אפילו יותר, תושבים, אזרחים, שסובלים מאותן 

להשאיר חלון פתוח בלילה  סיפורים שאי אפשר –גם מהריחות, גם מזיהום האוויר  –שריפות 

  למשפחה, ערב אחר ערב. לפעמים המשטרה היא חסרת אונים בעניין הזה. 

  

בהצעת החוק הזו אפשר יהיה להטיל על מי שהפר את האיסור בדבר הבערת פסולת, קנס 

  כפל קנס. –ידי תאגיד -שקלים חדשים או עונש מאסר של שנה, ואם זה על 226,000של עד 

  

וגשו הסתייגויות. אני אבקש מהכנסת כי תתמוך בהצעת חוק זו. מכיוון להצעת החוק לא ה

שחברת הכנסת גרמן, את תעלי לברך, אז אני רוצה כמובן להודות לך על כל היוזמה והדחיפה של 

  הנושא הזה בוועדת הפנים ועל שיתוף הפעולה בינינו בנושא.

  

קה בוועדת הפנים ולכל צוות אני רוצה להודות לעורכת הדין לירון אדלר שהובילה את החקי

הוועדה: לאה קריכלי, שוש, איה, ליאת, רחל, ורבקה הדוברת. וגם לצוות שלי שעשו הרבה שעות 

בעניין הזה: אלעד, משה, זוהר וביאטה. תודה רבה לכולכם. מקווה שהכנסת תתמוך בהצעת החוק 

  הזאת. 

  

  :היו"ר רויטל סויד

  

ת החוק לא הוגשו הסתייגויות. יש בקשות רשות תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. להצע

מוותר; חברת הכנסת מיכל  –מוותר; חבר הכנסת עיסאווי פריג'  –דיבור. חבר הכנסת אילן גילאון 

מוותר; חבר  –אינה נוכחת; חבר הכנסת מוסי רז  –מוותרת; חברת הכנסת תמר זנדברג  –רוזין 

  הכנסת יהודה גליק, בבקשה.

  

  :)יהודה גליק (הליכוד

  

ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, חברות הכנסת, המתוקים והמתוקות מן -גברתי היושבת

הקואליציה ומן האופוזיציה. אמרה לפני כן חברת הכנסת מירב בן ארי אצלי הדברים הם מדם ליבי, 

  ואני רוצה לפנות לחבריי מהמפלגות החרדיות. 

  

ידידי משולם נהרי, ידידי חבר הכנסת אזולאי, ידידי חבר הכנסת סידה, ידידי יעקב מרגי, 

למפלגת ש"ס יש עיתון. והעיתון, קוראים לו "הדרך". "הדרך" מכין את תלמידי הישיבה לקראת 

  היציאה לבין הזמנים. בבין הזמנים אין חברותא. 
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. זה מה שהעיתון הסיגריה, תמיד תהיה חברותא, תמיד יש חברותא –"הדרך", יש לו פתרון 

קח. תגידו לי, אין לכם אלוהים? אין לכם תורה שאומרת שפיקוח  –שלכם מציע. מציע לבחור הישיבה 

נפש דוחה את כל התורה כולה? אם הייתי כותב תמיד יש חברותא והייתי שם פה תמונה 

  פורנוגרפית, הייתם מפרסמים את זה? היא חברותא הרבה יותר נעימה אולי. 

  

אין אלוהים? אין תורה? אין חיי אדם? אין פיקוח נפש? הכול מותר? כן, זה בדם  תגידו לי,

  ליבי. 

  

  )אמ(אחרי כן 

  

  :היו"ר רויטל סויד

  

תודה רבה לחבר הכנסת יהודה גליק. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק שמירת הניקיון 

  , בקריאה שנייה. מי בעד ומי נגד?2018- ), התשע"ח23(תיקון מס' 

  

  33 הצבעה מס'

  

  39 – 3-1 בעד סעיפים

  אין –נגד 

   1 –נמנעים 

  נתקבלו. 3-1 סעיפים

  

  רויטל סויד:היו"ר 

  

  בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד.  39

  

  :לב (המחנה הציוני)- עמר בר

  

  -  - -ראש -היושבת

  

  :היו"ר רויטל סויד

  

  נעבור להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד ומי נגד?
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  :(המחנה הציוני)לב - עמר בר

  

  -  - -ראש -היושבת

  

  :היו"ר רויטל סויד

  

  כך, עמר. מי בעד ומי נגד?-סליחה, רק רגע. אני אוסיף אותך אחר

  

  34 הצבעה מס'

  

  38 –בעד החוק 

  אין –נגד 

  אין –נמנעים 

  , נתקבל.2018-), התשע"ח23שמירת הניקיון (תיקון מס'  חוק

  

  :היו"ר רויטל סויד

  

לב הצביע בעד בקריאה -בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. רשמתי שחבר הכנסת עמר בר 38

עברה בקריאה שנייה ובקריאה  2018-), התשע"ח23שנייה. הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 

שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמינה את יוזמת הצעת החוק, חברת הכנסת 

  ה, לשאת דברי ברכה.יעל גרמן, בבקש

  

  :יעל גרמן (יש עתיד)

  

ראש, עליתי לכאן לומר תודות, אבל אני רוצה לומר לפני -תודה רבה לך, גברתי היושבת

ראש, חבר הכנסת יואב קיש, עשרות אלפי -התודות שברגע זה צופים בנו, כמו שאתה אמרת, היושב

ויר נקי, שאינו פוגע בבריאותם. הם תושבים, שמחכים לחוק הזה, כדי שיוכלו סוף סוף לנשום או

ממתינים להצעת החוק הזאת כבר מספר חודשים, אבל אני רוצה לומר לך, הראשון, תודה, מפני 

שאתה קידמת את זה במהירות בלתי רגילה מרגע שלמדת את הנושא. מרגע שהכרת אותו לקחת 

קריאה ראשונה, גם  את זה על עצמך, ואני חושבת שזה היה במהירות שיא שהצלחנו להעביר גם

  שנייה וגם שלישית, אז תודה לך.

  

אני רוצה להודות לשר להגנת הסביבה זאב אלקין, לכל צוות היועצים שלו, שכמובן בלעדיו 

  ובלי התמיכה שלו זה גם לא היה עובר.
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אני לא יודעת אם היא פה, אבל אם לא, למסור לה  –למנהלת הוועדה, לאה קריכלי הנהדרת 

  וועדה: לייעוץ המשפטי, לירון אדלר; לכל הצוות שלך, יואב, ובאמת זה צוות בלתי רגיל.לכל צוות ה –

  

זאת האחת הדוגמאות של הצעת חוק שנולדה מהשטח. לא אני הגיתי את הרעיון, אלא 

התושבים שהגיעו אליי ואמרו לי: אנחנו סובלים מעשן, אנחנו לא יכולים לפתוח את החלונות, הילדים 

  סתמה, החיים שלנו בלתי נסבלים.שלנו חולים בא

  

הייתי באחת ההפגנות שלהם וראיתי שזה באמת דבר בלתי אפשרי ובלתי ניתן לחיות כך, 

ראש, שאין חוק שאוסר על הבערת -ואז נפגשנו עם המשרד להגנת הסביבה והתברר, גברתי היושבת

  פסולת.אסור להבעיר  –פסולת. יש חוק אוויר נקי, יש עוד חוקים, אבל חוק פשוט 

  

ואז כמובן, כמו שאמרתי, נרתמנו, ולכן אני רוצה להודות למעשה ליוזמים האמיתיים של 

החוק, שהם ועד הפעולה נגד שריפת פסולת בשרון ובמערב השומרון; ליניב בלייכר; נעם ביבי; בני 

קובי מדינה. וכמובן לראשי סימן טוב; מרים יעקביאן; ארז קנדיוטי; טל תעסה; רפי פורן; שלום צארום; 

הרשויות שמיד הרימו את הדגל והצטרפו למאבק: שמי אליאל, ראש מועצת כוכב יאיר צור יגאל; 

צביקה צרפתי, מ"מ וסגן ראש עיריית כפר סבא; עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון; מוטי 

אש מועצת אלפי מנשה; דלג'ו המפורסם, ראש מועצה אזורית דרום השרון; מנשה שלמה קטן, ר

צורן; שלומי לנגר, ראש מועצת אורנית ויו"ר איגוד ערים, איכות סביבה -שביט מס, ראש מועצת קדימה

  שומרון ועוד ועוד.

  

קודם כול, אביבה קוגוס  –איך אפשר בלי היועצות הנפלאות שלי?  –אבל אחרונות חביבות 

בתור מתמחה, בדיוק היום היא עזבה; המקסימה; וג'ודי הדוברת הנפלאה; ובר שעובדת אצלנו 

הדין, שברגע שגילינו שאין חוק, לא עברו שש שעות והחוק היה -דניאל שמר עורכת –והגדולה מכולן 

  מנוסח. לאחר מכן כמובן היא התאימה את החוק בהתאם לצורך.

  

ויר תודה לכולם ואני מקווה שבקרוב התושבים יפסיקו לסבול מזיהום אוויר וינשמו סוף סוף או

  נקי.

  

  :היו"ר רויטל סויד

  

  תודה רבה ליוזמת החוק, חברת הכנסת יעל גרמן.

  

   


