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 לכבוד
 דויד יהלומימר 

 מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
 

 שלום רב, 

 היכרות וקיום פגישת עבודה  הנדון:
 מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה                        

 השלטון המקומי מרכז ומנכ"ל 
 

ל כניסתך לתפקיד. כל הנושאים המטופלים במשרדך, עראשית, ברכות רבות 

 משפיעים בצורה ישירה על איכות חיינו ועל  בריאותנו, ולכן תפקידך כה חשוב.

מספר נושאים הנמצאים שעל שולחנך, והנוגעים ת לשלטון המקומי עניין רב בהסדר

ולהעלות בפניך מספר  אבקש לקיים עימך ישיבה מקצועיתלרשויות המקומיות. 

 עבור הסביבה ועבור השלטון המקומי: מהותיותנקודות 

  – פסולת .1

ן מספר נושאים השייכים אנו סבורים שעם כניסתך לתפקיד, חשוב שתבח

לתפקוד הקרן לשמירת הניקיון )"הקרן"( אשר נמצאת תחת ניהולך. עיקר 

משולם ברובו ככולו ההכנסה של הקרן נובע מהיטל ההטמנה אשר כידוע לך, 

 . על ידי הרשויות המקומיות

 – היטל הטמנה .א

את ביטול  מבקשיםשבים ואנו לאור תפקוד הקרן בשנים האחרונות, 

זו לא השעה לצבור כספים בקרן על גב הרשויות  .ההטמנההיטל 

 המקומיות. 

 – פעילות הקרן לשמירת הניקיון .ב

חשבון ייעודי  לכל הרשויות,מתקציבי הקרן  אנו מבקשים להקצות

 לפעילויות סביבתיות כפי שמתקיים במשרדים אחרים )למשל, חינוך

לקדם את הפעילות  ווכלית יותקציב זה, הרשועזרת תחבורה(. בו

הסביבתית שלה. לחילופין, נבקש לקיים תוכנית סביבתית ברשויות 

 '.סביבה שווה'שתפעל כדוגמת תוכנית 

 



 

 

  – )"מודל התמרוץ"( 6630שיפוי הרשויות בגין קול קורא  .ג

לתמוך ברשויות היה פורסם קול קורא אשר מטרתו  2016בשנת 

מקומיות בגין הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת והמושבת לשנים 

 380. לטובת קול קורא זה, הקרן אישרה הקצאה של 2016-2020

רשויות נענו לקול  150-למיטב ידיעתנו, כמלש"ח לתקופה המדוברת. 

קורא והגישו בקשות לקבל מענקים בעבור הגדלת פעולות המיחזור 

אולם, בודדות קבלו את התמיכה לה הם בישובים. אותן הן עורכות 

 זכאים על פי הקול הקורא.

  – אסטרטגית הטיפול בפסולת .ד

לאורך השנים מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנוגע לטיפול בפסולת, 

השתנתה מקצה לקצה. כל שינוי שכזה, מהווה עלויות רבות על 

מבקשים כי האזרחים, הרשויות המקומיות והממשלה יחדיו. אנו 

מדיניות המשרד הנוכחית, אליה מכוונות הרשויות המקומיות, תמשך 

 ובכך יהיה רצף בעבודת הרשויות.

  – פוטנציאל אתרי הטמנת הפסולת .ה

להתמלא  יםכי מספר אתרי ההטמנה עתיד מתריאים זמן רבאנו 

העובדה  .הטיפול וההשבההלפני הקמת מתקני הרבה  ולהיסגר

, תהיה פחותה מהצורך, תביא את מדינת שפוטנציאל יכולת ההטמנה

אנו מבקשים את התערבותך הדחופה  .ישראל למצוקה בלתי אפשרית

 בנושא. 

  – מחירי הטיפול בפסולת .ו

בעבר משרדך התחיל עבודה בנושא פיקוח מחירי הטיפול הפסולת. 

 נבקש להמשיך עבודה חשובה זו.

 

  – תיקון לחוק שמירת הניקיון )טיפול בפסולת בניין( .2

בשנים האחרונות ביצענו עבודה משותפת עם משרדך בנוגע לתיקון לחוק 

מעוניינים להמשיך את אנו שמירת הניקיון העוסק בטיפול בפסולת בניין. 

 . 20-הליך החקיקה מהנקודה בה הופסק טרם פיזור הכנסת ה

 

 

 



 

 

  – חוק עזר לשימוש במפוחי עלים .3

של משרדך עבודה  טרם כניסתך לתפקיד, ביצענו יחד עם אנשי המקצוע

בנושא חקיקת חוק עזר לדוגמא עבור השימוש במפוחי עלים. במטרה לאפשר 

לרשויות החפצות בשימוש במפוחי עלים, לאמץ בדרכים פשוטות, יחסית, 

את חקיקת העזר אשר אתם מסכימים עליה. אנו מבקשים כעת, כשהצוותים 

סיוע  –ה המקצועיים שלנו הגיעו להסכמה, לעבור לשלב הבא של העבוד

 בחקיקת חוק עזר לדוגמא.  

 

  – תאגיד מוכר נוסף ליישום חוק האריזות .4

אנו ידעים כי סוגית ההכרה בתאגיד נוסף ליישום חוק האריזות נמצא על 

יקטין את סך הכסף שינתן יאנו חוששים כי הכרה בתאגיד נוסף, שולחנך. 

לטובת איסוף האריזות )כלומר, יישום החוק(. לכן,  המקומיות לרשויות

במידה ויוכר תאגיד נוסף, אנו מבקשים להיות מעורבים בחלוקת הסמכויות 

 . המוכרים בין התאגידים

אנו סמוכים ובטוחים שהשלטון המקומי ימצא בך שותפת אמת לקידום עשייה 

 .ברוכה לטובת ולתועלת תושבי מדינת ישראל

 אודה על תאום פגישה מקצועית בראשותך. 

 

 

 בברכה, 
 

 שלמה דולברג
 מנהל כללי        

 

 

 
 

 העתק:
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -מר חיים ביבס

 15-מנכ"ל פורום ה-עו"ד איתן אטיה
 מש"מ ראש מועצה מקומית זכרון יעקב ויו"ר ועדה להגנת הסביבה -מר זיו דשא

 


