 3בנובמבר2021 ,
כ"ח בחשוון ,תשפ"ב
סימוכין000224 :

לכבוד
תמר זנדברג
השרה להגנת הסביבה

גברתי השרה,
הנדון :היערכות לקראת יישום חוק הפיקדון
כידוע ,חוק הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים יכנס לתוקפו ביום .1.12.2021
אני מבקש לפנות אלייך ביחס להיערכות לקראת יישום החוק ואכיפתו.
אבקש להתעדכן במצב ההיערכות בשטח ,במרחב הציבורי בכלל ובמרחב הכפרי בפרט ,ואסביר.
מטבע הדברים ,המרחב הכפרי פרוש על שטח נרחב וכך גם משקי ובתי התושבים .למיטב ידיעתי,
אין בשלב זה ,רגע לפני יישום החוק ,פריסה של תשתיות איסוף מספקות ובטח לא פריסה רחבה
ואפקטיבית של נקודות להחזרת מכלי המשקה במרחב זה.
מצב דברים זה יביא להוספת נטל נוסף על האוכלוסייה במרחב הכפרי ,המצוי רובו בפריפריה ,ללא
כל יכולת לממש את זכותה לקבלת החזר בגין דמי הפיקדון שישולמו ע"י התושבים.
בנוסף ,בשל העו בדה שאין פריסה מתאימה של תשתיות איסוף ,הצרכנים ישליכו את מכלי המשקה
הגדולים לפח האשפה הירוק ,אז -יגדל הנטל הכלכלי שיוטל על המועצות והרשויות שיצטרכו
להגדיל את מס' הפינויים כדי שהפחים לא יגלשו.
זאת ועוד ,בשל תג המחיר שיוצמד למכלי המשקה בעקבות הטלת הפיקדון כאמור ,אספני מכלי
משקה (פרטיים או מטעם ארגון) ינברו בפחי האשפה בבתי התושבים כדי לחלץ את מכלי המשקה
הגדולים ,וישפכו את תכולתם במרחב הציבורי .מצב זה יגרום למפגעים סביבתיים ותברואתיים
מעבר לפגיעה העלולה להיות בביטחון הציבור.

בשל חשיבות ההיערכות קודם ליישום החוק ,אנו מבקשים שהמשרד להגנת הסביבה יפעל
באמצעים העומדים לרשותו על מנת לדאוג להצבת תשתית לקליטת מיכלי המשקה גם ביישובי
המרחב הכפרי .תשתית כזו יכולה להיות הצבת מכונות אוטומטיות לקליטת המיכלים במרחב
הציבורי ,פתיחת נקודות קליטה מאוישות לקליטת המיכלים ,הצבת מיכלי אצירה ייעודים
הכוללים פתרונות איסוף או כל פתרון אחר שיש בו כדי לתת מענה נגיש לתושבים.
אבקש שנקיים ישיבה דחופה כדי להיערך כראוי לקראת יישום החוק ולדון בפתרונות האפשריים,
במטרה לרתום את התושבים למטרה החשובה -למחזר את מכלי המשקה הגדולים -ולממש את
זכותם וחובתם.
בברכה,

שי חג'ג'
יו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל
וראש המועצה האזורית מרחבים

דורון שידלוב
יו"ר ועדת איכות הסביבה במש"א
וראש המועצה האזורית ברנר

העתקים:
ראשי המועצות האזוריות
איציק אשכנזי ,מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל
הילה אקרמן ,ראש תחום חקלאות ואיכות הסביבה במש"א
אלעד עמיחי ,סמנכ"ל שלטון מקומי ,המשרד להגנת הסביבה

