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 לכבוד
 תמר זנדברג

 השרה להגנת הסביבה
 
 

 מתן מענה דחוף למשבר במשק הפסולתהנדון: 
 

על מינוייך לתפקיד השרה להגנת הסביבה. מרכז השלטון שוב לברך אותך , אנו מבקשים ראשית
 האזורי רואה בהגנת הסביבה תפקיד מפתח לצורך שמירה על צביונו של המרחב הכפרי. 

 
, שותפים מלאים ונעמוד פניך רבים ומורכבים, ואנו כנציגי המרחב הכפרילהאתגרים העומדים 

 . לרשותך בכל עניין
 

משטח המדינה. כפועל יוצא,  85%-אזוריות שבתחומן נמצאים כ מועצות 54צג השלטון האזורי מיי
החלטות רבות המתקבלות במשרד להגנת הסביבה, עשויות להיות בעלות השפעה ניכרת על המרחב 

להמשך שיתופי הפעולה הקיימים ואף להעמקתם. מרכז הכפרי. לפיכך, אנו פונים אלייך בבקשה 
אזורי שם לו כמטרה לשמור על השטחים הפתוחים ולקדם את הקיימות בתחומו. חיזוק השלטון ה

 שיתופי הפעולה יסייע לקידום מדיניות מותאמת למרחב ולכן גם ליישום מיטבי שלה בשטח. 
 

אנו פונים אליך עם כניסתך לתפקיד, לאור בהילות הנושאים השונים, רובם ככולם עוסקים במשבר 
 בפסולת במדינה. הגדול בנושא טיפול

 
 -לא יהיה מקום להטמנת פסולת בישראל. אם לא נפעל במיידי – 2022בשנת  -הנושא הדחוף הראשון

 יהיה כאן משבר סביבתי חמור. 
תן מענה מידי לנושא מצוקת נפחי הטמנה הזמינים לפסולת ביתית במדינת ישראל. יש הכרח במ

נפחי ההטמנה הזמינים וזאת על מנת לעודד  במשך שנים רבות, המשרד להגנת הסביבה פעל לצמצום
, עתידים להסתיים נפחי ההטמנה 2022לא צלחה, ובמהלך שנת  את המיחזור. לצערנו, מדיניות זו

 ברוב חלקי מדינת ישראל באתרי הפסולת השונים. 
. טרם הבשילו על מנת לתת את המענה הנדרש תוכניות להרחבת אתרים קיימים או הקמת חדשים

, אם לא ינקטו פעולות דחופות, אנו סבורים כי צפוי משבר חירום לאומי אזרחי שטרם תבעקבות זא
דחיפות  בשלישארו ללא פתרון סביבתי ראוי. יטון פסולת ביתית ליום  15,000-נראה כדוגמתו, בו כ

הנושא, אנחנו מבקשים לשים סוגיה זו בראש סדרי העדיפויות ולמצוא כלים מיידים לפתרון המשבר 
 ש. המתגב

בהמשך ישיר לסוגיה זו, השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים היא תופעה ממנה סובלות כל המועצות 
ברחבי המדינה בהיקפים משמעותיים. גם השנה, בדומה לשנה שעברה, ובמיוחד לאור משבר הקורונה 

 י והנופש בשטחים הפתוחים במועצותשצמצם משמעותית את הנסועה לנופש בחו"ל, אתרי הפנא
  במספר המבקרים בהם חלה עלייה חדהובעיקר אתרים בהם יש מים כגון נחלים ומעיינות 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

וכתוצאה מכך מהשלכת פסולת מוגברת ופגיעה ישירה בערכי טבע ונוף. פסולת המטיילים מצטרפת 
לפסולות מסוגים שונים המושלכות כאמור בשטחים הפתוחים, תופעה שעתידה להתגבר אם לא ימצא 

רבות סיוע לצורך טיפול בסוגיה זו יש צורך בכלים שונים, למענה לנושא נפחי ההטמנה שהוזכר לעיל. 
 מידי למועצות האזוריות לשמר את השטחים הפתוחים הערכיים שבתחומן. 

 
סוגיה נוספת בנושא הפסולת, הוא איסוף האריזות המוניציפלי, שעומד לחגוג עשור לפעילותו. בקרוב 

צפוי משרדך לאשר חמש שנים נוספות לגוף היישום המוכר. עד כה, מתאפיין יישום החוק בכלל 
ת האזוריות, במיחזור בפועל של פרומיל מכלל הפסולת מהפח הביתי. זאת, הרשויות, לרבות המועצו

למרות ששנה אחר שנה, המועצות האזוריות מככבות בראש טבלאות הדירוג באיסוף אריזות לנפש. 
תקופת ההכרה השלישית, היא הזדמנות פז לעשות שינוי מהותי בתנאי ההכרה  ולאפשר למיחזור 

את כמויות הפסולת ההולכת להטמנה ובכך לממש את ייעודו  האריזות מהמקטע הביתי לצמצם
המקורי של  חוק האריזות ולתת עוד "מרווח נשימה" בכל הקשור להגדלת נפחי ההטמנה הזמינים 

 במדינה. 
 

כדי להרחיב על נושאים אלו ואחרים העומדים על סדר יומו של המרחב בנשמח להיפגש איתך בהקדם 
 ביבתיים.הכפרי בכל הנוגע לאתגרים הס

 
 
 

 בברכה,
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 השלטון האזורימרכז  איכות הסביבהיו"ר ועדת ו                           שלטון האזורי בישראליו"ר מרכז הו
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 מקומיהשלטון השלמה דולברג, מנכ"ל מרכז 
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 מ"במש הסביבה איכות ועדת ר"ויו יעקב ןוכריז המקומית המועצה ראש שא,ד זיו מר
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