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 חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישיתהצעת 

 2018684-6232מספר פנימי: 
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 2018–התשע"ח(, 23חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 

 תיקון כותרת

 פרק ב'

החוק העיקרי(, בכותרת פרק  –)להלן  19841–בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד .1

 ב', אחרי "פסולת" יבוא "והבערתה".

 לחוק העיקרי יבוא: 2אחרי סעיף  .2 א2הוספת סעיף 

  –בסעיף זה  )א( א.2 "הבערת פסולת   

"אירוע כבאות והצלה" ו"רשות הכבאות וההצלה"       

כהגדרתם בחוק הרשות הארצית לכבאות  –

 ;והצלה

שרפה של פסולת באש פתוחה או לא  –"הבערה"       

מבוקרת, לרבות בכלי קיבול או במכל 

אצירה שאינם אטומים, ולמעט שרפת 

פסולת מבוקרת במיתקן המיועד לכך 

 והמורשה לפי כל דין;

כמשמעותו  –" אוויר חזק או בלתי סביר"זיהום       

 חוק אוויר נקי;ב

–חוק אוויר נקי, התשס"ח –"חוק אוויר נקי"       

20082; 

חוק  –"חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה"       

 –הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב

20123; 

 כהגדרתו בחוק אוויר נקי; –"הממונה"       

                                                        

 .502; התשע"ז, עמ' 142"ח התשמ"ד, עמ' ס 1
 .752ס"ח התשס"ח, עמ'  2
 .702ס"ח התשע"ב, עמ'  3
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 לרבות פסולת בניין וגרוטות רכב. –"פסולת"       

 לא יבעיר אדם פסולת אלא כמפורט להלן:  )ב(      

הבערת גזם לשימוש פרטי לשם  (1)       

בישול, הסקה או פעילות פנאי, ובלבד שהיא 

עומדת בהוראות כל דין וכמות הגזם אינה 

 עולה על הדרוש באופן סביר;

הבערת גזם לפי רישיון או היתר  (2)       

 שניתן לפי כל דין;

הבערת פסולת לצורכי דת, ובלבד  (3)       

 בהוראות כל דין;שהיא עומדת 

ביצוע  לשםהבערת פסולת  )א( (4)       

וכן  , תפקידי הרשות לכבאות והצלה

 הבערת פסולת לשם הכשרה ותרגול

אירועים לטיפול ב של גורמים אחרים

אירוע כבאות כאמור בהגדרה "

או לשם מחקר ופיתוח של  ,"והצלה

דרכים ואמצעים לטיפול באירוע 

ובלבד שרשות הכבאות כאמור, 

רת הכירה בכתב בהבעוההצלה 

שהבערת או ת למטרות כאמור לוהפס

, מדריךבהנחיית הפסולת נעשית 

 כיבוי צוות חבר, אש בטיחות ממונה

 כיבוי צוות חבר או מפעלי והצלה

לפי הוראות חוק  פתוחים לשטחים

 ;צית לכבאות והצלההרשות האר
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הובא לידיעת הרשות לכבאות  )ב(        

מטרות הבערת פסולת לוהצלה כי 

)א( עלולה  בפסקת משנההאמורות 

אוויר חזק או בלתי לגרום לזיהום 

, לאחר התייעצות היא, רשאית סביר

עם הממונה, לבטל את ההכרה שנתנה 

אים תנ או לקבועהבערת הפסולת ל

  .להבערה כאמור

השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה  )ג(      

על  נוספים ותנאיםנסיבות של הכנסת, רשאי לקבוע 

הבערת תותר  שבהםבסעיף קטן )ב(, האמור 

הבערת הפסולת לא שיובטח ובלבד ש פסולת,

 ."הום אוויר חזק או בלתי סבירתגרום לזי

 ( יבוא:4)ב( לחוק העיקרי, לפני פסקה )13בסעיף  .3 13תיקון סעיף 

 א;".2סעיף  לפימבעיר פסולת בניגוד להוראות  א(3")  

   

 

 

*************************************************************************************** 
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

 
 2018–התשע"ח(, 23שמירת הניקיון )תיקון מס' הצעת חוק ל

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות
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 בקשות רשות דיבור

  רז, יהודה גליק אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל רוזין, תמר זנדברג, מוסי חברי הכנסת
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