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)להלן:  3 מתכבדת המשיבהולהארכות המועד, , 19.1.2021מיום  ארז-ת ברקבהתאם להחלטת כב' השופט

 ( להגיש תגובה מקדמית מטעמה, כדלקמן:הכנסת

 כללי

תקנות היטל על להתקין  2-1למשיבים  להורותבית המשפט הנכבד מבבקשת העותרת  עניינה של העתירה .1

או  חוק אוויר נקי)להלן:  2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח 81-ו 31פליטת מזהמים לאוויר, לפי סעיפים 

בתוך פרק מכוח הסעיפים האמורים חובה להתקין תקנות ה 2-1המשיבים לטענת העותרת, חלה על  (.החוק

, ואין בסמכותם היטל אשר יגשים את עקרון "המזהם משלם" בעלי היתר פליטהולהטיל על זמן סביר 

 . ההיטל את התקנת התקנות משיקולים בדבר יעילותלדחות 

חק, תוך שמירת טענות נטען כי דין העתירה להימלעתירה שבה מקדמית משיבי הממשלה הגישו תגובה 

, ןבהתקנתרב היה עיכוב אכן וכי  מדובר בתקנות חובהשמשיבי הממשלה לא חלקו על כך שהגם הצדדים. 

. זאת, נוכח העובדה אין מקום להורות על התקנת התקנות "לאלתר"בנקודת הזמן הנוכחית לעמדתם 

במשרד להגנת הסביבה נערכת בחינה מקצועית , ומשום ששהממשלה מכהנת בשלב זה כ"ממשלת מעבר"

לשם בחינת נחיצות הטלת היטל על בעל היתר פליטה והועלה ספק בעניין זה, ויש להביא את הסוגיה 

 . להכרעה בפני השר להגנת הסביבה, לכשתקום ממשלה

הממשלה מפר את שר משרי לא ניתן להשלים עם המצב שבו עמדת הכנסת היא שכי , ייאמר בתמצית .2

החובה להתקינן. תופעה זו  ותקנות אשר הוטלה עלי ןמתקיהוראת המחוקק במשך שנים כה רבות ולא 
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אינה ייחודית אך לתקנות , תופעה זו למרבה הצער. פוגעת בעקרון שלטון החוק ובעקרון הפרדת הרשויות

המחוקק על שר משרי ניתן להצביע על מקרים לא מועטים שבהם הטיל כך, מכוח חוק אוויר נקי. 

 ופרה ללא הצדק סביר. ההממשלה חובה להתקין תקנות חובה וזו 

, הרי שעליו להתקינן בתוך בעניין מסוים תקנותלהתקין על שר בממשלה חובה כי ידי הכנסת -עלנקבע מש

חריגה קיצונית לכולי עלמא מהווה  , כפי שמתקיים בענייננו,שנה 13שיהוי של , כאשר פרק זמן סביר

  ממסגרת זמן זו.

, בסוגיההבחינה מקצועית בנסיבות אלה, אין מקום לאפשר לממשלה פרק זמן בלתי מוגדר לעריכת 

יפעלו להתקנת תקנות בתוך פרק זמן שלא יעלה על שישה  2-1לעמדת הכנסת יש להבטיח שהמשיבים ו

שינוי החוק, אך בכך הממשלה לפעול להעומדת בפני אין באמור, כמובן, כדי לגרוע מהאפשרות חודשים. 

 תקנת התקנות וקיום מצוות המחוקק. הבאין כדי להצדיק דחייה נוספת 

 .לעניין ותתחילה נעמוד בתמצית על עיקרי התשתית העובדתית והנורמטיבית השייכ .3

 עובדתי ונורמטיבירקע 

אל, אוויר נקי לישרהצעת חוק  –פרטית מטעם חברי הכנסת הצעת חוק ראשיתו של חוק אוויר נקי, ב .4

ואושרה בקריאה  2005הונחה על שולחן הכנסת בחודש מאי הצעת החוק . (3158/16)פ/ 2005-התשס"ה

הפנים ואיכות בוועדת . הצעת החוק נדונה 21.12.2005הראשונה ביום , ובקריאה 20.7.2005המוקדמת ביום 

-)שהתפרשו על פני הכנסת ה דיונים בחוק 20-שקיימה למעלה מ ,(ועדת הפנים)להלן:  הסביבה של הכנסת

בסופו של יום, הצעת החוק אושרה במליאת הכנסת . , תוך שהוחל על הצעת החוק דין רציפות(17-וה 16

  22.7.2008שלישית ביום השנייה והקריאה ב

על מנת וזאת כשנתיים וחצי לאחר אישורו, , 1.1.2011ליום תחילת החוק קבע את מועד לחוק  93סעיף 

 אמצעות התקנת התקנות הדרושות.ין השאר בב ,ממשלה להיערך כראוי לכניסתו לתוקףגורמי הפשר לאל

מניעת זיהום האוויר וכן שיפור איכות האוויר, לשם הגנה על  א, היבו 1מטרת החוק, כפי שעוגנה בסעיף  .5

שקדם  ,1961-, התשכ"אבדומה לחוק למניעת מפגעים ועל הסביבה. , בריאותם ואיכות חייהםחיי אדם

נושאים מדובר בחוק מסגרת הקובע את ההסמכה להסדרת  אוויר נקי בתחום מניעת זיהום האוויר, חוקל

 תחום צמצום זיהום האוויר.   רבים ב

עוסק בדינים החלים החקק כחלק מפרק ד' לחוק, עומד במוקד העתירה שלפנינו, נאשר לחוק,  31סעיף  .6

"מיתקן או מערך מיתקנים  , מקור פליטה נייח הואלפי סעיף ההגדרות שבחוקמקורות פליטה נייחים.  ענייןל

לרבות מכונה, מכשיר או חפץ, וכן מקום, שנפלטים מהם מזהמים לאוויר או הגורמים או העלולים ]...[ 

אשר הפעלתו , , ]...["לגרום לפליטת מזהמים לאוויר, עקב פעולה או תהליך המתבצעים בהם או באמצעותם

מקורות הפליטה הנייחים  רט לאלה הכלולים בתוספת הרביעית לחוק.דרושה קבלת היתר או רישיון, פ

 הטעונים היתר מפורטים בתוספת השלישית לחוק.

, לקבוע בתקנות השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים, על לחוק )א(31סעיף פי ל

, כאשר נקבע (פליטה היטלתקנות )להלן:  בשל פליטה של מזהמיםבעלי היתר פליטה  היטל שיחול על
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רשאי לקבוע  השר להגנת הסביבהכי קטן )ב( נקבע סעיף בההיתר.  תנאי לתוקפו של יהיהתשלום ההיטל ש

כן, מפרט הסעיף את השיקולים בהם ניתן  , אופן ומועד תשלומו, דרכי גבייתו ועוד. כמוההיטל את שיעור

 להתחשב בעת קביעת שיעור ההיטל.

של נדונה בדיוני החקיקה. כך למשל, ראו דבריו תר פליטה על בעלי הי ההיטלות תקנשל התקנת החשיבות  .7

 :27.5.2008בדיון מיום  ,חה"כ דב חנין

הוא  [הח"מ –החוקהסופי של בנוסח  31הכוונה לסעיף ] 34סעיף  –לעומת זאת "
אחד הסעיפים החשובים בחוק, מבחינתי. הרעיון שהמזהם ישלם זה רעיון קריטי. 
הלכנו לקראת הממשלה את כל הדרך שבעולם. אנחנו נותנים לשר לקבוע 
בהסכמת שר האוצר את הגובה, אבל אנחנו חייבים לייצר את הכפתור שמאפשר 

י אומר בצורה לנו לעבור לעיקרון של מזהם משלם ומוסיף לזיהום אוויר, ואנ
אני חושב שהסמכות ]...[ מפורשת: המזהם ברשיון משלם. זה לא סעיף עונשין. 

לא צריכה להיות סמכות שברשות אלא סמכות שבחובה. זו צריכה  34שבסעיף 
זה כבר  –להיות חובה. השר יקבע, בהסכמת שר האוצר. כמה יקבע? איך יקבע? 

צריך לקבוע מסגרת זמן, עד בוועדה. עניינו. כמובן שנצטרך לקיים על זה דיון גם 
 "מתי השר יקבע את זה. אני מציע מועד של שנה מכניסת החוק לתוקף.

בשאלה אילו בין חברי הכנסת לגורמי הממשלה שיח יצוין, כי במהלך דיוני החקיקה התקיים שיג ועוד  .8

עו כתקנות חובה אילו ייקבו, תקנות חובה אשר פרק הזמן להתקנתן יהיה מוגדר מראשתקנות ייקבעו כ

, אמרה עוה"ד הדס פיקסלר, מהלשכה 13.7.2008בדיון בוועדת הפנים מיום . ללא קביעת פרק זמן

להפיכת חלק שהגיש המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, כי השר להגנת הסביבה יסיר את ההסתייגויות 

שכן התקנת כל תקנות  ,מהתקנות לתקנות רשות, אם ייקבע רק ביחס לחלק מתקנות חובה פרק זמן מוגדר

שהכל יהיה השר יקבע, רק שיהיה מספר . לדבריה, "החובה בתוך פרק זמן קצר יכביד עליהם יתר על המידה

  ."חציוהגיוני וסביר של תקנות שחובה עלינו להתקינן תוך שנה 

הניטור את פז הסביר כי תקנות ההיטל חייבות להיות תקנות חובה: "-יו"ר ועדת הפנים, חה"כ אופיר פינס

"ד פיקסלר ביקשה לערוך הבחנה בין עצם עוה". אנחנו יכולים להוריד, לא את הפליטה ממקורות נייחים

 סמכות שצריך זה"להתקנתן. קצרים היות התקנות תקנות שיש חובה להתקינן לבין קביעת לוחות זמנים 

 את להותיר ניתן מבחינתו כי השיב"ר הוועדה יו. "חודשים כמה תוך להיות וחייב דחוף שהכל אומר לא

 לכניסת קודם)כלומר,  וחצי שנה בתוך אותן להתקין יהיה צריך כי לקבוע מבלי, חובה כתקנות התקנות

 . (26)שם, בעמ' ( לתוקף החוק

"השר יקבע",  – לתקנות ההיטל ביחס לשון חובה )א(31בסעיף נקט  המחוקקכפי שצוין לעיל, , ךלכ בהתאם

 פרק זמן מוגדר מראש לשם התקנתן. שנקבע מבלי 

 קישור לדיוני החקיקה:
lawsuggestionssearch&lahttps://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=

witemid=98122  

פליטה )בתוך  השר להגנת הסביבה להתקין תקנות היטלכי על  2008בשנת ואולם, על אף קביעת המחוקק  .9

העתירה אמנם מתמקדת בתקנות ההיטל בלבד, לכנסת. עד היום לא הוגשו כאמור , תקנות פרק זמן סביר(

הוראות אשר הטילו על גורמי הממשלה חובות מסוימות  אך יש לציין כי בחוק אוויר נקי נקבעו מספר

)ו( 7כך, למשל, סעיף . עד כה מולאואף הן לא במסגרת יישום החוק, בנוגע לחקיקת משנה או דיווח, אשר 

לחוק מחייב התקנת תקנות הקובעות הוראות לעניין הקמה והפעלה של מערך ארצי לניטור האוויר, אך 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=98122
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=98122
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קובע כי על לחוק  5לחוק. סעיף  39-ו 13גם לגבי תקנות מכוח סעיפים כך  תקנות כאמור טרם הותקנו.

חובת הממשלה לאמץ תכנית לאומית רב שנתית למניעה וצמצום של זיהום האוויר, וכן נקבע מנגנון של 

תוך שנה מיום מאושרת עדכון התכנית אחת לחמש שנים לפחות. התכנית הראשונה הייתה אמורה להיות 

(. מאז ועד 25.8.2013מיום  707באיחור )החלטת ממשלה ידי הממשלה -אושרה עלתחילת החוק, אך היא 

מחייב קביעת כללים ואמות מידה למתן אישור וקביעת תנאים חוק  32היום התכנית לא עודכנה. סעיף 

ל ובעניינים המפורטים בכל 1968-, התשכ"חברישיון עסק לעסקים טעוני רישוי לפי חוק רישוי עסקים

 בסעיף בפרט, אך כללים אלה טרם נקבעו. 

העתירה שבפנינו מתמקדת אמנם בתקנות היטל פליטה מכוח חוק אוויר נקי, ואולם חשוב לציין, : זאת ועוד .10

, היא למרבה הצער אינה ייחודית התקנת תקנות חובהכי התופעה של עיכוב רב מצד גורמי הממשלה ב

 לא תופעה רוחבית יותר. העתירה, אלחוק מושא 

בתחילה  אשר בכנסת בעניין מטה עבודת, החלה מדובר בתופעה רחבת היקףהשנים משהתברר כי  עם .11

והן לא הותקנו  ,להתקנתן זמןה נקצבשל אי התקנת תקנות אשר בחקיקה  התופעה היקף במיפוי התמקדה

מכתב לראש הממשלה, שלח יו"ר הכנסת, חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין,  4.2.2014ביום בהמשך לכך, . במועד

ה להתקין תקנות שנועדו לאפשר יישומם של חוקים". במכתב צוין, בחה"כ בנימין נתניהו, בעניין "הפרת חו

 כך:

"לאחרונה הציגה בפניי הלשכה המשפטית של הכנסת ממצאים מדאיגים, לפיהם 
שרים לא התקינו את התקנות הנדרשות, על אף שהמועד במקרים לא מעטים ה

להתקנתן חלף, ובמקרים רבים אחרים הותקנו התקנות באיחור רב, לפעמים של 
 שנים רבות, תוך הפרה ברורה של הוראות החוק להתקינן עד למועד מסוים... 

מאחר שאין המדובר בעניין נקודתי, אלא בתופעה נרחבת וארוכת שנים, הנוגעת 
תם של שרים רבים, אני מוצא לנכון להביא בפניך את הנתונים, ולבקש כי לסמכו

תנחה את השרים הנוגעים בדבר להשלים בהקדם את הליכי התקנת התקנות 
המפורטות ברשימה ולהפקיד מכאן ואילך על חובת התקנת תקנות במועד הקבוע 

 בחוק." 

, עוה"ד יהודה דאז , ליועץ המשפטי לממשלה, עוה"ד איל ינוןדאז במקביל לכך, פנה היועץ המשפטי לכנסת .12

בפניו את התופעה של הפרת חובתה של הממשלה להתקין תקנות במועד הקבוע לכך גם ויינשטיין, והעלה 

בחוק. במכתבו ביקש היועץ המשפטי לכנסת כי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה יירתמו למשימת 

 השלמת הליכי התקנת התקנות.

"להירתם הנחה היועץ המשפטי לממשלה את היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה  בהמשך להתכתבות זו

 .למשימה של השלמת הליך ההתקנה של התקנות" תמיידי

, מצורף 5.2.2014ומכתבו של היועץ המשפטי לכנסת מיום  4.2.2014העתק מכתבו של יו"ר הכנסת מיום 
 .  1מש/ומסומן 

 . 2מש/, מצורף ומסומן 26.2.2014ם העתק מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה מיו

ג, שכלל פרק שעסק ב"טפול בתהליכי חקיקת 65של מבקר המדינה מס'  , פורסם דו"ח2015מאי בחודש  .13

משנה במערכת הממשלתית". בדו"ח הצביע מבקר המדינה על תופעה נרחבת ובעייתית שבמסגרתה נמנעים 

שרי הממשלה מהתקנת תקנות הנדרשות לצורך יישום חוקים שחוקקה הכנסת או שהתקנתן של התקנות 

 ל מספר שנים. נעשית באיחור ניכר, לעתים ש



5 
 

, 2018-ל 2015קיימה שישה דיונים בדו"ח האמור, בין השנים של הכנסת ביקורת המדינה לענייני הוועדה 

בהרחבה על הצורך בטיפול מערכתי כולל של הממשלה להשלמת המלאכה של התקנת היא ועמדה אף 

)ובכלל זה  השוניםהתקנות במועד. במהלך הדיונים נעשה אף מעקב קונקרטי אל מול משרדי הממשלה 

 .חובה שבתחומי אחריותם ועל ההתקדמות בהליך התקנתןהתקנות לגבי  המשרד להגנת הסביבה(

, 20.10.2015: מהימים ,חקיקת משנה הטיפול בתהליכיבעניין )הוועדה לענייני ביקורת המדינה  דיוניקישור ל
28.3.2016 ,30.5.2016 ,13.7.2016 ,17.7.2017 ,19.6.2018:) 

 main.knesset.gov.il/Activity/Committees/StateControl/Pages/CommitteeProtocols.aspx .) 

ר כי מאז פנייתו הקודמת הובה ונשלח מכתב נוסף מטעם יו"ר הכנסת לראש הממשלה שב 1.6.2016ביום  .14

 ידי הממשלה, וכי יש לפעול למיגור התופעה:-לא חלה התקדמות של ממש בהתקנת התקנות על

"... אני סבור כי הגיעה העת לשים קץ לתופעה נרחבת זו של אי התקנת תקנות 
ידי שרי הממשלה, שאינה נוגעת רק לחקיקה פרטית, אלא גם לחקיקה מטעם -על

נחה את השרים הנוגעים בדבר להשלים בהקדם את הממשלה, ומבקש כי ת
ההליכים של התקנת התקנות בכל המקרים שקיימת חובה לעשות כן ולהקפיד 

 בעתיד על השלמת חובת ההתקנה במועדים הקבועים בחוק..."

 . 3מש/, מצורף ומסומן 1.6.2016העתק מכתבו של יו"ר הכנסת מיום 

 בדבר "צמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו" 2588התקבלה החלטת ממשלה מס'  2.4.2017ביום  .15

. בהחלטת הממשלה הוחלט להמשיך את מיפוי תקנות החובה שטרם הותקנו, לעתירה( 2)צורף כנספח 

שנעשה בתיאום עם הכנסת, ולפעול לצמצום מספרן של תקנות החובה. ההחלטה כוללת גם התייחסות 

החלטת הממשלה . לצד זאת, ובה שיש עיכוב בהתקנתןללוחות זמנים להתקנת התקנות החקונקרטית 

לתקנות רשות או לבטל  ןלפעול להפיכתעמדת הממשלה הייתה כי יש תקנות חובה אשר כוללת גם שורה של 

 . )תקנות היטל הפליטה לא נמנו עליהן( את סעיפי ההסמכה שלהן

 .  2019קנו עד לחודש ספטמבר לעניין חוק אוויר נקי, נקבע בהחלטת הממשלה כי תקנות היטל פליטה יות

עקבות החלטת הממשלה האמורה, וכן בהמשך לדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה אשר עקבה אחר ב

 יישום החלטת הממשלה, הוציאה הממשלה דו"ח סטטוס על התקנת תקנות החובה.

נות היטל על אף הוראת החוק, וחרף לוחות הזמנים שנקבעו בהחלטת הממשלה האמורה, תקואולם,  .16

 הפליטה )וכאמור, תקנות חובה נוספות( לא הותקנו עד היום ולא הונחו על שולחן ועדת הפנים של הכנסת. 

תקנות ההיטל יותקנו פנה ב"כ העותרת למשרד להגנת הסביבה וביקש כי  2.9.2020ביום כעולה מהעתירה, 

יום מהמשרד להגנת הסביבה, השיבה ב, ' שולי נזר, סמנכ"לית בכירה תעשיות ורישוי עסקיםגב. בהקדם

 למנגנון חלופות, ונבחנות הפליטה היטל תקנות התקנתכי בשלב זה המשרד אינו מקדם את , 21.10.2020

 . בהקשר זה נקי אוויר בחוק הקיים

על הצורך בהתקנת התקנות לאור דרישת החוק, גם ללא בשנית ועמד ב"כ העותרת פנה  27.10.2020ביום 

כי החוק הטיל על גב' נזר  ציינה 10.1.2021יום מתשובתה ב. במקבילשנעשית קשר לעבודה המקצועית 

היה קושי  והיותה של הממשלה "ממשלת מעבר",המשרד התקנת תקנות מרובות ולאור סדרי העדיפויות 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/StateControl/Pages/CommitteeProtocols.aspx
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המשרד להגנת  מטעם והמענים העותרת"כ ב פניות) הסדר שבחוקלקדם הליכי חקיקה אשר יביאו לשינוי ה

 . (9-12 יםהסביבה צורפו לעתירה כנספח

. , הוגשה העתירהלקדם בשלב זה את התקנת התקנות 2-1משהוברר לעותרים כי אין בכוונת המשיבים  .17

על דעת  ות המשרד להגנת הסביבה אשר החליטהתנהל לא ניתן לקבל אתכי עיקר הטענה בעתירה הוא 

 כיעוד נטען,  ולקיים בחינה מקצועית לגבי נחיצותן.הפליטה את התקנת תקנות היטל  שלא לקדם, עצמו

גם והעותרת העמידה גם אם יש בסיס לשיקולים המקצועיים הנשקלים במסגרת בחינת הסוגיה בממשלה, 

. בנסיבות ות חובהכהסמכות להתקנת התקנות היא סמ, חקיקההעד לשינוי הרי שבעניין זה סימן שאלה, 

יש לחייב את השרה להגנת הסביבה להפעיל את סמכותה ולהתקין את  ,החלטת הממשלהאלה, וכן לאור 

 תקנות ההיטל.

דין העתירה להימחק תוך כי , ובמסגרתה נטען הגישו משיבי הממשלה את תגובתם לעתירה 9.5.2021ביום  .18

את עתה לא ניתן להתקין ולכן  36-הממשלה ה וקמה, נוכח העובדה שטרם הזאת .שמירת טענות הצדדים

התעכב לנוכח ריבוי התקנות הפליטה כי הטיפול בהתקנת תקנות היטל  ,נטען עוד ."לאלתר" התקנות

כמו  ."פעולות היערכות ויישום רבות ונוספות"שנדרש השר להגנת הסביבה להתקין מתוקף החוק ולנוכח 

בחינה  במסגרת. לטענתם, 2018מאז נובמבר בחינה מקיפה מדובר בסוגיה מקצועית מורכבת המצויה בכן, 

ומסקנות בדיקה  ל בתקנות לשם השגת התוצאה הרצויה,באשר לצורך בקביעת ההיט מקצועי ספקעלה  זו

 החדשה, ויוחלט על המשך הטיפול. ממשלה הלאחר שתוקם  היוצגו לשר להגנת הסביבה שימונ זו

עיון בתגובת משיבי הממשלה מעלה כי היא אינה כוללת התייחסות ברורה למסגרת הזמנים לפעולת 

-ו 3)פס'  "בבחינה מקיפה ומעמיקה"פי חוק. נטען, כי הסוגיה מצויה -המשרד להגנת הסביבה במתחייב על

במשרד להגנת "במסגרת בחינת הדברים, תוך בחינת מנגנון מתאים לתמחור פחמן, נבחנות לתגובה(, כי  21

הסביבה גם בימים אלה חלופות שונות וביניהן גם הטלת היטל פליטה במתכונת כזו או אחרת, בדגש על 

"גם אם יוחלט כי יש לקדם את התקנת תקנות לשם קביעת (. הובהר כי 19)שם, פס'  "פליטת גזי חממה

(, וכי 20)שם, פס'  מבוטל"צפויה העבודה להימשך זמן לא  –בתום הליך הבחינה המקצועי  –היטל פליטה 

 (. 22רק לאחר מכן הסוגיה תובא להכרעה בפני השר להגנת הסביבה )שם, פס' 

סיכומו של דבר, מעמדת משיבי הממשלה עולה כי להערכתם לא נראה שבעתיד הקרוב לעין תהיה 

וגדר( לעמדתם יש להמתין פרק זמן נוסף )שלא ה. התקדמות של ממש בהליך התקנת תקנות היטל הפליטה

לשם השלמת הבחינה המקצועית בדבר נחיצות היטל הפליטה ולהביא בחינה זו בפני שרי הגנת הסביבה 

 . 36-והאוצר, לאחר הקמת הממשלה ה

 

 עמדת הכנסת

אשר הטילה חובה , 2008המחוקק משנת הוראת לעמדת הכנסת, אין מקום להשלים עם המציאות שבה  .19

הדברים  .כאבן שאין לה הופכיןה בנוגע להיטל פליטה, נותרה תקנות חובעל השר להגנת הסביבה להתקין 

להגנת הסביבה המשרד בפני מלכתחילה העמיד המחוקק שכדי למנוע מצב זה, נכונים בפרט נוכח העובדה 

 גם בכך לא היה כדי להועיל. אך להיערכות לשם יישום החוק,  )כשנתיים וחצי(פרק זמן חריג 
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תגובת משיבי הממשלה אינה כוללת פירוט של ממש לטעמים שהובילו לעיכוב הממושך והבלתי סביר ודוק, 

עשר , 2018בהתקנת תקנות היטל הפליטה. יתרה מכך, על פני הדברים, עולה ממנה כי רק בחודש נובמבר 

מש, , הוחל בהליך בחינת הסוגיה. ברי, כי התנהלות זו מעוררת קושי של משנים לאחר חקיקת החוק

 .  הוראות החוקשל ברורה ומהווה הפרה 

כי יש הוחלט שנערכה בנוגע לעיכוב בהתקנת התקנות, הממשלתית בחינת המטה מסגרת בכאמור, גם 

. מכאן, כי 2019לקדם את הליך התקנת תקנות היטל הפליטה ולהביאו לידי סיום עד לחודש ספטמבר 

, ואף לכך לא ניתן הסבר רה של החלטת הממשלההפהוא גם בגדר העיכוב בהתקנת תקנות היטל הפליטה 

 .בתגובת משיבי הממשלהשל ממש 

ידי חברי הכנסת, כי תקנות היטל פליטה הן -במהלך דיוני החקיקה הובהר מפורשות עלכפי שתואר לעיל,  .20

בגדר תקנות חובה. חברי הכנסת עמדו על החשיבות שהם רואים בתקנות אלה, אשר נועדו להגשים את 

שתכליתו לגרום להפנמת הערך הכלכלי של זיהום האוויר בפעילותו של המזהם, הם משלם", עקרון "המז

 וכן חיוב נשיאה בעול תיקון הנזק הסביבתי והבריאותי שבפליטת מזהמים לאוויר. 

, לא נקצב לתקנות אלה פרק זמן על מנת לאפשר בדיונים בוועדה לבקשת נציגי המשרד להגנת הסביבה

שנים הוא הרבה מעבר לגבול הסביר  13היערכות ליישום החוק בהיבטים אחרים, ואולם פרק זמן של 

 בעיכוב בהתקנת התקנות. נדמה, שאף משיבי הממשלה אינם חולקים על נקודת מוצא זו. 

המדיניות שהתוותה הכנסת בחוק אוויר  לממש אתאפוא  הפליטה, אינו מאפשרהיעדרן של תקנות היטל  .21

אשר יוסדר בחקיקת משנה. נוכח החשיבות  נקי ואת החלטתה המפורשת להטיל היטל פליטה על המזהמים

ידי ועדת הפנים. ואולם, חרף האמור, -של התקנות נקבע כי התקנות אף יעברו פיקוח פרלמנטרי ויאושרו על

 ות כאמור. על שולחן ועדת הפנים תקנ ועד היום לא הונח

אין חולק שבסמכות גורמי המקצוע בממשלה לבחון בכל עת האם לעמדתם יש צורך או הצדקה ויודגש, 

כל עוד קבועה בחוק חובה להתקנת תקנות לקביעת היטל, סדר הדברים הנכון הוא שבהיטל כאמור, ואולם 

בעקרון שלטון אפוא ע אי התקנת התקנות פוגפי חובה זו ולקדם את התקנת התקנות. -מחובתם לפעול על

 החוק ובעקרון הפרדת הרשויות, ועל כן יש לפעול לתיקון הפרה זו בהקדם האפשרי. 

ארז על הקושי הרב בעיכוב בהתקנת תקנות חובה בהקשר אחר הנוגע -עמדה כב' השופטת ברקאך לאחרונה  .22

מלר"ז נ'  –בישראל המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר  9075/15בג"ץ אף הוא להגנת הסביבה )

 :לפסק דינה( 42-41, פס' (24.2.2021)פורסם בנבו, השרה להגנת הסביבה 

"41 .
חוק הקרינה כולל הוראה המטילה חובה  

להתקין תקנות. 
)ראו: בג"ץ  

פראניו נ' שר  372/71(; בג"ץ 1966) 309( 1אופנהימר נ' שר הפנים, פ"ד כ) 295/65
פלוני נ'  7974/04פראניו(; בג"ץ  ( )להלן: עניין1972) 812, 809( 1הבריאות, פ"ד כו)

-227כרך א  משפט מינהלי ארז-(; דפנה ברק2005) 247, 238( 1ות, פ"ד ס)שר הבריא
((. הדברים מקבלים משנה עוצמה בנסיבותיו של המקרה הנוכחי, שבו 2010) 221

. אך לאחרונה חלפו 1.1.2007יום  –החוק אף נקב בתאריך יעד להתקנת התקנות 
לפני יותר מחמש  ותקנות אין. העתירה הוגשה –שנים מאז אותו תאריך  14להן 
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שנים, ורק במהלך מאומץ שכלל מעורבות חוזרת ונשנית, כמעט סיזיפית של בית 
 משפט זה, בהרכבים שונים, הגענו אל קו גמר מסוים.

 42 .

זאת ועוד: העיכוב בהתקנת התקנות לא היה עיכוב קל,  
לגיטימית לכאורה, בבחינת "קשה אך לא -ובשלבים מסוימים עטה כסות חצי

 פראניו: מתקדמים". בהקשר זה יפים לענייננו הדברים שנאמרו זה מכבר בעניין

 ר[]ההדגשות אינן במקו
 

 ו.נדברים אלה יפים גם לעניינ

, והמקרה לתקנות היטל פליטהאינה תופעה ייחודית הפרת החובה להתקין תקנות חובה כפי שצוין לעיל,  .23

שבפנינו אינו בגדר החריג שאינו מעיד על הכלל. יחד עם זאת יודגש, כי בניגוד לנטען בעתירה, הכנסת לא 

מול גורמי אל רוחבי ופועלת בעניין זה באופן מוסדי וזה שקטה על שמריה, והיא פועלת ופעלה בעניין 

 הממשלה הרלוונטיים, וכאמור אף מבקר המדינה נדרש לסוגיה. 

פועלת לשיפור יכולות הפיקוח והבקרה שלה על גם הכנסת  ,בהמשך לפעולות שנעשו כאמורעוד יצוין, כי 

ייעודיים לנושא במסגרת מערכת המחשב התקנת חקיקת משנה גם באופן דיגיטלי, והיא מפתחת כעת כלים 

המנהלת את ההליכים הפרלמנטריים בכנסת )ה"סנהדרין"(. כלים אלה, שהחלו להיות מוטמעים בכנסת 

לפני כשנתיים, מאפשרים לצוותי הייעוץ המשפטי בלשכה המשפטית של הכנסת למפות את הוראות החוק 

קינה והן חקיקת משנה שהיא בגדר רשות(, שעניינן התקנת חקיקת משנה )הן חקיקת משנה שחובה להת

ולצוותי הוועדות לעקוב אחר חקיקת המשנה שמגיעה לוועדה, ואף להפיק תזכורות לגבי חקיקת משנה 

שטרם הותקנה על אף שחלף הזמן להתקנתה. יודגש כי הכנסת רואה חשיבות רבה במהלך זה והשקיעה 

 ומשקיעה משאבים רבים לצורך השלמתו.

בהתאם לחוק, ולקדם במהירות את התקנת על משיבי הממשלה לפעול לעמדת הכנסת, על רקע האמור,  .24

. בנסיבות המקרה, ועל רקע תופעת אי התקנת התקנות בכללותה, סבורה הכנסת היטל הפליטהתקנות 

ות כי יהיה זה נכון לקבוע כי על השר להגנת הסביבה להניח על שולחן ועדת הפנים של הכנסת את התקנ

 . 36-המוצעות בתוך פרק זמן של שישה חודשים ממועד כינון הממשלה ה
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