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חלוקת הכנסות ממתחם הגורם  -, תיקון פקודת העיריות

 למפגעים סביבתיים

 עיקרי החוק §

 פיצול הכנסות ארנונה של מתחם הגורם למפגע סביבתי בין רשויות מקומיות.

 

 הדעת תמצית חוות §

הצעת החוק אינה ברורה. הצורך בפיצוי על היזק הוא ברור. במידה ומתחם הנמצא ברשות אחת 

 גורם נזקים סביבתיים ברשות אחרת ברור כי לפצות את תושביה.

עם זאת, לא ברור מדוע ההצעה מתייחסת לתשלומי הארנונה ומדוע היא מעניקה את הסמכות 

 להחליט על הפיצוי לשר הפנים.

בנזקים סביבתיים הינו באחריות המשרד להגנת הסביבה וזו ההצדקה לקיומו. הפיצוי על הטיפול 

הזיהום אמור להתקבל במסגרת חוק אוויר נקי על פי המנגנונים הקבועים בחוק. משיחות עם 

בכירים במשרד להגנת הסביבה עולה כי חוק אוויר נקי טרם מיושם עקב המורכבות ביישומו 

 ת משמעותית.שמצריך הערכות תכנוני

ייתכן ויש מקום ללחוץ על זירוז יישום החוק, ייתכן גם ויש מקום לקבוע כי הפיצוי לא יגיע במלואו 

 לקופת האוצר אלא שחלקו יועבר לנפגעים המידיים מהזיהום, קרי הרשויות המקומיות הגובלות.

 עם זאת:

 החקיקה במסגרת זו מהווה כפילות ולא ברור מה מקומה. .1

ם סביבתיים צריך להתבצע במשרד הגהנ"ס, למשרד הפנים אין את הכלים הטיפול במפגעי .2

 לקבוע את גובה הפיצוי ולחלקו בצורה הנכונה בין הרשויות.

את הנזק גורם המפעל לא הרשות. תשלומי הארנונה משמשים בין השאר לתחזוקה  .3

לרשות ופיתוח התשתית בעיר ובאזור התעשייה. יש להפריד בין תשלומי הארנונה המגיעים 

שבשטחה מוקם המפעל ובין הפיצוי על הנזק שאכן ראוי שיועבר לרשויות הניזוקות אך מי 

 שיישא בו הוא המפעל.
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, כאשר הקנס מושת על המפעל הוא יוצר תמריץ 3בנוסף על הטיעון העקרוני בסעיף  .4

למפעל להתייעל ולהפחית את הזיהום. כאשר הקנס מושת על הרשות, גם במקרה 

הוא מגיע למפעל, הוא מגיע רק בעקיפין. הניתוק בין גורם הנזק ובין מי  שבסופו של דבר

 שנושא בנזק מעודד סיכון מוסרי.

בהצעה יש גרעין של אמת והצדקה, אך היא מנותקת מהחקיקה הקיימת ומחפשת פתרונות קלים 

 שאינם מתאימים. לא ברור אם ניסוח ההצעה כלל התייעצות עם גורמי מקצוע ונושאי תפקידים

 רלוונטיים לכן אנו מתנגדים להצעה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


