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 לכבוד

 ח"כ זאב אלקין

 השר להגנת הסביבה

 

 משבר חמור ביישום חוק האריזותהנדון: 

 

עם ומרכז המועצות האזוריות מרכז השלטון המקומי  יםבמהלך השנה האחרונה מתמודד

המשמעויות הנגזרות מההחלטה להאריך את ההכרה בתאגיד תמיר כגוף מוכר יחיד ליישום חוק 

 האריזות.

 

בשיתוף עם נציגי תמיר ובהובלת נציגי המשרד  שלטון המקומימאמץ משותף של נציגי התקיים ה

הנדרשים לאור  להגנת הסביבה בניסיון להגיע לנספח המרכז את כלל השנויים וההתאמות

 המסקנות והלקחים מתקופת ההכרה הראשונה של התאגיד.

 

 :נספח השינויים גובש בהסכמה רחבה למעט שני נושאים מהותיים

 

          תאגיד תמיר בהקשר לפינוי קרטון ברשויות המקומיותהגדרת חובות המימון של. 

          קיזוזים של תאגיד תמיר מהרשויות המקומיות בגין פסולת ברת מחזור בפח הכתום

 שאיננה עומדת בהגדרת אריזה על פי חוק האריזות.

 

שהינו נושא הקרטון נמצא בדיון מתקדם עם מנהל חוק האריזות מר גיא סמט אולם נושא הקיזוז 

 עקרוני ומהותי לא נפתר.

 

באשר לפתרון הקיזוזים, סוכם עם מנכ"ל משרדך כבר לפני כשנה כי קרן הניקיון תקצה סכום 

לצורך מימון "המתמחזרים" דהיינו אותה פסולת ברת מחזור המצויה ₪ מיליון  65תלת שנתי של 

 בפח הכתום

 

(. קרן 2017ההחלטה )רבעון שני של  הסכום כלל התחייבות כי הפתרון יחול רטרואקטיבית למועד

 הניקיון בתמיכת נציגי השלטון המקומי אכן אישרה את הקצאת הסכום האמור לעיל.

עוד סוכם עם נציגי תאגיד תמיר כי הקיזוזים מהרשויות המקומיות יוקפאו עד לסוף חודש 

 .2018פברואר 



 

 

 

ספור פגישות עם גורמי , בשנה זו התרענו על הצורך בקידום התהליך, קיימנו אין נולצער

 המקצוע במשרדך במטרה להוציא את ההחלטה מהכוח אל הפועל אך ללא הצלחה.

 

אנו מבינים כי הנושא נמצא בדיון בוועדת המכרזים של המשרד ולאחר מכן צפויה תקופה לא 

 קצרה של הכנת ההתקשרויות עם כל הרשויות המקומיות הנמצאות במסלול הפח הכתום.

 

יום אנו עומדים בפני קיזוז שייערך על ידי תאגיד תמיר מהרשויות המקומיות בבמצב דברים זה 

  .₪מיליון וחצי  4 -כרביעי הקרוב בהיקף של 

 

משמעות התהליך המתואר היא משבר אמון קשה של הרשויות בכל הנוגע ליישום חוק האריזות 

 הכתומים.עד כדי החלטה בחלק מהרשויות לצמצם באופן משמעותי את היקף הפחים 

 

 את התערבותך הדחופה במטרה למנוע משבר זה. יםמבקשו אנ

 

 

 בברכה,

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 הסביבהמנכ"ל המשרד להגנת  -מר ישראל דנצינגר

 סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה -מר גיא סמט 

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג

 חקלאות קיימות וסביבה, מרכז המועצות האזוריות -מר אוריאל בן חיים

 פרויקטור, מרכז השלטון המקומי -מר יגאל ויינר

 לאיכות הסביבה, מרכז השלטון המקומייועצת  -גב' קרנית גולדווסר

 

 ביבס חיים ר ריטוב עמי

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ראש מועצה אזורית לב השרון

 מרכז השלטון המקומיויו"ר  ויו"ר מרכז המועצות האזוריות


