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סיכום ישיבה
 .1ביום  18ביולי  2017התקיימה ישיבה בנושא שבנדון בהשתתפות גיא סמט סמנכ"ל בכיר שלטון
מקומי ,נועה שפיצר רא"ג חוקי אחריות יצרן פסולת ,יגאל ויינר נציג מרכז שלטון מקומי ,אוריאל
בן חיים נציג מרכז מועצות אזוריות וגלעד אוסטרובסקי – מ.א משגב.
 .2צויין כי לפני כחודשיים הופצו לחתימת הרשויות המקומיות ההסכם ונספחיו בין רשויות
מקומיות לתמיר מכוח חוק האריזות.
 .3הוזכר כי בדיונים על תנאי ההכרה של הגוף המוכר תמיר ,מצא לנכון סמנכ"ל שלטון מקומי לתת
לרשויות המקומיות באמצעות נציגיהן 1לקבוע תנאים להסכם בין הרשויות לגוף המוכר
ולנספחים הנלווים לו .ההסכם ונספחיו בין הרשויות לגוף המוכר הנו תוצר של עבודה משותפת,
שנמשכה שלושה חודשים .היות וניתנה במה נרחבת לדרישות הרשויות בהסכם ובנספחיו נקבע
בתנאי ההכרה (רישיון הגוף המוכר) כי על הרשויות לחתום על ההסכם ונספחיו תוך  60ימים.
הוזכרו חלק מהתנאים לדוגמה שנוספו להסכם ונספחיו ומיטיבים עם הרשויות:


פרישה נרחבת לשלוש השנים הבאות של תשתית פחים כתומים בכלל הרשויות לפי
תוכנית פרישה מאושרת



נקבע נוהל דגימה המחייב תאום מראש עם נציג הרשות לביצוע



נקבע כי נתוני פרישת מיכלי אצירה בכל הרשויות יופיעו באתר תמיר לשם השוואה .ראו
בקישור  .http://www.tmir.org.il/citiesבהקשר זה צויין כי קיימות הרשאות לרשויות
להפיק דוחות ממערכת הדיווח לתמיר.
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נקבע כי לא יתבצעו שינויים בהסכם לאחר חתימה ללא הסכמה עם הרשות המקומית



פרסום מכרזים  -הוגדרו לוחות זמנים מחייבים להתייחסות

יגאל ויינר וקרנית גולדווסר מש"מ ,אוריאל בן חיים ושירי שפירא ממ"א ,מאיה קרבטרי פורום ה –  ,15הוזמנו גם נציגי א.ע

טיפול בפסולת מוצקה אגף שלטון מקומי חוקי אחריות יצרן  -פסולת
חינוך והסברה
רח' כנפי נשרים  ,5ת.ד 34033 .ירושלים ,95464 ,טלwww.sviva.gov.il 02-6553887/8 .

סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי

 .4הוזכר כי מחלוקות בין רשויות מקומיות לגוף המוכר ,שאינן מגיעות לפתרון בין הצדדים ,מובאות
לפתחו של סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי .נקבע כי יתקיימו פגישות סטטוס חודשיות לליבון
המחלוקות.
 .5צויין כי על מנת לסייע ביישום החוק ברשויות אשרה הנהלת הקרן לשמירת הניקיון מימון
הפסולת המתמחזרת שאינה פסולת אריזות ,שתימצא בפחים הכתומים בתנאים מחוייבים
שייקבעו (פרוטוקול ישיבת הנהלת הקרן מיום  23באפריל  .)2017בימים אלו פועל סמנכ"ל שלטון
מקומי להביא את המיזם מן הכוח אל הפועל .צויין כי זהו אינו מהלך פשוט מבחינה מנהלית
ויארך מספר חודשים.
 .6לבקשת הנציגים סוכם כי ייבדק נושא גלישת פחים ותדירות הפינוי ,ביצוע אופן הדגימות והסדרי
פינוי קרטון ובכלל זה נושא אריזות הקרטון מבתי עסק מול הגוף המוכר תמיר ברשויות השונות.

רשמו נועה שפיצר מזרחי ויגאל ויינר

העתקים:
מר ישראל דנציגר ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
מר חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות
מר שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר עמיר ריטוב ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית לב השרון
מנהלי מחוזות ,המשרד להגנת הסביבה
מר שרון פלוטניצקי ,מנהל אגף שלטון מקומי
מר עודד נצר ,מנהל אגף פסולת מוצקה
מר קובי דר ,מנכ"ל תאגיד ת.מ.י.ר
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