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 קומפוסט דלילה אתר
 
 

 :משתתפים
 הממונה על המחוז ויו''ר הועדה המחוזית ירושלים -' דלית זילבר גב

 יועץ משפטי מחוז ירושלים -עו"ד דני חורין 
 בדיקת תוכניות(-ממונה )ראש צוות אזורי -מר חן פרנקל 
 סף אחראי תנאי -מר גיא דייגי 

 מנהל מחוז ירושלים, המשרד להגנת הסביבה -שוני גולדברגר 
 מתכנן מחוז ירושלים, משרד להגנת הסביבה -אבי בן צור 

 אדריכלית המחוז ממ"י  -גב' עמליה אברמוביץ 
 ראש רשות -הרכבי -מטי צרפתי

 עו"ד רותי אפריאט, מנהל מקרקעי ישראל
 תמר זהר, המשרד להגנת הסביבה

 רד להגנת הסביבהיואב גואל, המש
 רחל אמיר, מנהל מקרקעי ישראל

 יואב וריתיועמ"ש, מועצה אז -עו"ד אבי להם 
 מהנדסת  המועצה האזורית מטה יהודה -חגית ישראל טרופיאנסקי 

 יוסי משה, מועצה אזורית מטה יהודה
 יועמ"ש, ועדה מקומית מטה יהודה -עו"ד אייל מאמו 

 מנכ"ל, אתר דלילה -ירון שפירא 
 יועצת לאתר דלילה -רבקה קולטון שפירא ד"ר 

 קשרי קהילה, אתר דלילה -הדס שכנאי 
 

 :רקע
 

אתר דלילה ממוקם בשטח חקלאי על גבול מחוז ירושלים ומועצה אזורית מטה יהודה ומחוז דרום 
ומועצה אזורית יואב, האתר פועל כעשר שנים על פי היתר לשימוש חורג. בעקבות פניית ראש 

ואב בבקשה לעריכת בירור בטרם הגשת תביעה בבית משפט בנוגע לפעילות האתר, מועצה אזורית י
 מפגעי ריח, תברואה ובטיחות תחבורה מכונסת פגישה זו.

 
 :מהלך הישיבה

 
ריחות  כי קיימים מטרדים של וציינועו"ד אבי להם הרכבי -צרפתיראש המועצה האזורית דר' מטי 

מעבר סכנה בטיחותית בם, עוד ציינה כי קיימת וזבובים בעיקר לקיבוצים רבדים וכפר מנח
ית החינוך הממוקמת בכפר מנחם בדרכן אל יאשר נכנסות אל תוך כביש הגישה לקרמשאיות 
אל דרך חקלאית לא חוקית המובילה אל אתר הקומפוסט. הדרך נמצאת בתחום  323ומכביש 

 מחוז דרום.
הוגשה בקשה  1112תר בניה, בשנת באתר קיימים מבני משרדים, סככות וחממות שונים ללא הי

 להיתר וניתן היתר לשימוש חורג ללא קבלת אישור ולקחש"פ לבניה על שטח חקלאי מוכרז.
במשך מספר שנים פעל האתר במינון נמוך אך בשנתיים האחרונות הפעילות באתר התגברה 

ונות בצורה ומתקבלות תלונות רבות מהתושבים לגבי מפגעי ריח, זבובים, ובטיחות המשאיות הפ
 לא חוקית על פס לבן מהכביש האזורי אל דרך העפר המובילה אל האתר.

קבע בית המשפט כי לא ניתן להוציא שימוש חורג לאתר קומפוסט, לאתר  עידן-עפ"י פסיקת בר
עסק מבלי שניתנו היתרי בניה במקום ואף הוקם מט"ש בניגוד להיתר לשימוש  תרישיונוניתנו 
 חורג.

 
 לסגור מיידית את האתר בצו שיפוטי.יואב דורשת מועצה אזורית 
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התקבלה ההחלטה בדבר  1112מהנדסת המועצה האזורית מטה יהודה השיבה כי בדצמבר 

שנים, על ההיתר חתומה ממ"י והוא תואם למצב  21-ל 1113השימוש החורג אשר הופק רק בשנת 
 3-בעוד כ 1123חודש ינואר , תוקפו יפוג בבשטח מבחינת שטח העבודות אבל לא מבחינת הבינוי

הוגשה בקשה נוספת שלא קודמה וכי רשיון העסק שניתן  1112. עוד הוסיפה, כי בשנת חודשים
לאתר מבוסס על ההיתר הזמני שניתן במקום. יוסי משה ממטה יהודה הוסיף כי למועצה אינטרס 

 פתרון הבעיה.כי האתר ימשיך לפעול וכי הם מסכימים כי הכניסה לאתר מסוכנת ויש לפעול ל
עו"ד מאמו היועמ"ש של הועדה המקומית מטה יהודה ציין כי באשר להיסטוריה הנושא אינו ברור 
מבחינה משפטית להבדיל מהמצב היום בו ידוע כי לא ניתן לאשר פעילות מסוג זה בהיתר לשימוש 

 ולבחון עד כמה האתר הוא זה שבאמת גורם 21חורג, בנוסף יש להתייחס להוראות תמ"א/
 למפגעים הסביבתיים.

 
כי האתר נמצא בתחום משבצת  ות מנהל מקרקעי ישראל ציינונציגורחל אמיר עמליה אברמוביץ 

דונם  11-לא ניתן לאשר לישוב יותר מ חקלאית של הקיבוץ נחשון, עפ"י החלטות מועצת ממ"י
ץ על שטח לבינוי עליהם יכולים לקבל אישור מממ"י בהליך של פתור ממכרז, כיום עומד הקיבו

מהשטח של האתר, אך כאשר יש מבנים  %21דונם, ניתן לאשר  42-שלא למטרות חקלאות של כ
את כל השטח, קיומם של מבנים ללא היתר אינו מסייע אף הוא. עוד נאמר כי חתימת מחשיבים 

ממ"י על ההיתר לשימוש חורג שהופק היווה הסכמה לדיון העקרוני בלבד ולא אישור להיתר 
אפשרות אחרת היא להוציא את השטח מהמשבצת החקלאית של קיבוץ נחשון  רג.לשימוש חו

 ולהוציא אותו למכרז פומבי.
 

שוני גולדברגר מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנה"ס ציין כי מדיניות ופעילות המשרד בנושא 
בכמויות הקומפוסטציה, הפעילות נעשית בשתי  םהקומפוסט מביאים לעליה של אלפי אחוזי

אשר מוסבים להיות אתרים במבנים סגורים ם, האחת בטיפול הרגיל באתרי קומפוסט דרכי
 .צע גם הוא במבנים סגוריםהמתב בישראלה בטיפול אנאירובי שהוא תהליך חדש יוהשני

ור שפכים מטופלת אף היא באתרי קומפוסטציה ומוסיפה כמויות יההבוצה הנוצרת באתרי ט
שלא תועבר להטמנה, בנוסף פועל המשרד לסגירת רוב  נכבדות לחומר שנדרש לטיפול על מנת

 אתרי ההטמנה בארץ.
עוד ציין כי לא ניתן להעביר את כל הפסולת לאתר אפעה בדרום, דבר אשר יביא לזיהום הסביבה 

ים וסגורים ללא ותנועה רבה ומיותרת של משאיות בכבישי הארץ, האתרים צריכים להיות משודרג
מפגעי ריח. המדיניות כיום היא לא לאשר אתרים פתוחים ולא לתמוך באתרים כאלו מבחינה 

  כספית.
 אתר דלילה:הליך הסדרת בעיות בנוגע ל 3למשרד להגנה"ס 

 פגיעה בשטח פתוח לצרכים אלו. -
 ן.השימוש בהיתר לשימוש חורג אינו מתאים ויש לדאוג לפעילות עפ"י תכנית מאושרת כדי -
נושא הבניה הבלתי חוקית אינו מקובל והמשרד אף סירב לתת אישור להפעלת מט"ש  -

 אשר הוקם באתר ללא היתר.
 

ירון שפירא מנכ"ל אתר דלילה ציין בהתייחס לדרך הגישה כי מדובר בדרך חקלאית המשמשת את 
במסגרת חקלאי האזור ולא הוקמה לצורך האתר, ישנה בעיה בצומת ומתוכנן להסדיר את החיבור 

התכנית אשר הוגשה במחוז דרום. הסיבה העיקרית לכינוס הישיבה היא מפגעי הריח אשר אין 
אין עליה בסך הכמויות ועד היום  117הוכחה חד משמעית כי מקורם באתר בלבד, משנת 

 משאיות מידי יום. 21-21באתר ומגיעות אליו  שמטופלות
 311-באתר תוך הגדלתו ללהמשך פעילות  כיוון שנים, האתר 2מול ממ"י לפני  ההליך התכנוני החל

 דונם, היוזמה לא התקבלה והוחלט לקדם פתרונות בשטח האתר הקיים.
המבוקש בתכנית הוא הקמת חממות בעלות קירות בטון מכוסות היריעות פלסטיק כך שהאוויר 

 מועבר מחממות אלו דרך פילטר ביולוגי אל תוך מכולה.
 

לא יוכל האתר  1123עם תום ההיתר לשימוש חורג בתחילת ינואר  הממונה על המחוז הבהירה כי
 לפעול יותר.

לשאלת יועמ"ש הועדה המחוזית מה מתכוונים לעשות בסוף השנה כשיסתיים ההיתר לשימוש 
 חורג השיב כי אין בידו תשובה משפטית לנושא ברגע זה.
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ולא ניתן  31/ 2ואת תמ"מ  34ל האתר נוגד את תמ"א כי המיקום ש עוד ציינה הממונה על המחוז
ראליות נם צמודי דופן באמצע השטח החקלאי וכי יש לבחון חלופות להצדיק הקמת מבנים שאי

 למיקום אתר הקומפוסט.
 

אבי בן צור נציג המשרד להגנה"ס כי המסמך הסביבתי שהוגש לשאלת הממונה על המחוז ציין 
 קום האתר.במסגרת התכנית נבדק על המשרד אך אינו כולל חלופות למ

 
לסיום ביקשה לציין עמליה אברמוביץ נציגת ממ"י כי הגשת התכנית ע"י המועצה האזורית מטה 

 יהודה אינה מבטיחה את מימושה מבחינה קניינית אלא לאחר הסדרת הנושא מול ממ"י.
 
 

 :סוכם
 

  בהתחשב בכך שההיתר הוצא 2/2/1123תאריך ג בופיההיתר לשימוש חורג תוקפו של .
ובכך שתוקפו יפוג בתוך חודשים ספורים, אין מקום עתה לבחון את חוקיותו.  1111בשנת 

יחד עם זאת, לטעמנו, לא ניתן להאריך את תוקף ההיתר לשימוש חורג, ומובן כי הוועדה 
המקומית אינה מוסמכת לעשות כן בלא אישור הולקחש"פ והוועדה המחוזית. עוד יובהר, 

, מוש המבוצע באתרתידרש הפסקת השימוש חורג, כי בתום תקופת תוקפו של ההיתר לשי
 אליו.יינקטו הליכי אכיפה ביחס וככל שלא יופסק שימוש זה, 

 

  בנוסף, בעת הדיון הובהר כי קיימים במקום גם מבנים שנבנו בלא היתר. הוועדה
 המקומית מתבקשת לפתוח באופן מיידי בהליכי אכיפה ביחס למבנים אלה.

 
  התקבל אישור ממ"י הנדרש לשם הוכחת בעל עניין בקרקע בעת הדיון הובהר כי טרם

ולשם הגשת התכנית. נציגי ממ"י הבהירו כי בשל העובדה שהקיבוץ חורג מסך השטח 
 המוקצה לו לשימוש שאינו חקלאי, תינתן הסכמת ממ"י לקידום התכנית רק בכפוף

 הסכמת הקיבוץ לוויתור על השטח ולהקצאתו במכרז.ל
 

  ונציגי המועצה  ,ודהכנית תוגש ע"י המועצה האזורית מטה יהאפשרות כי התקיימת
השלמת חוו"ד של האזורית הבהירו כי הדבר ייבחן על ידם. במידה וכך ייעשה, תידרש 

  משרד להגנה"ס לשם השלמת תנאי הסף.ה
 

  במידה ותוגש תכנית להסדרת הפעילות באתר, תידרשנה בחינת חלופות לדרכי הגישה
 ך כך יהיה צורך באישור התכנית המשלימה שבתחום מחוז דרום.לאתר ומובהר כי לצור

 
  ,למיקומים אחרים לאתר הקומפוסט תידרשנה בחינת חלופותבכל תכנית שתוגש. 

 

  תכנית אב כוללת לאתרי קומפוסט ע"י המשרד להגנה"ס בשיתוף עם יש מקום לקדם
 לשכת התכנון המחוזית וממ"י.

 
 

 :רשם/ה
 סףגיא דייגי, אחראי תנאי  מר

 

 העתק:
 הממונה על מחוז הדרום , מחוז דרום  -מר אבי הלר 
 משרד התחבורה -ישי טל אור 

michalc@mmi.gov.i 
 


