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לכבוד
ראשי המועצות האזוריות
מנכ"לים במועצות האזוריות

הנדון :עדכונים משולחן ועדת הקיימות והסביבה -פברואר 2022
ועדת קיימות וסביבה עוסקת בנושאים רוחביים הנמצאים על סדר יומן של רבות
מהמועצות האזוריות  .על כן ראינו לנכון לשתף ולהזמין אתכם לקחת חלק בפעילות
הנעשת:
 oהשלכת עודפי עפר בשטחים פתוחים וחקלאיים -תופעה זו הולכת ומתגברת עם
הגידול באוכלוסייה וההאצה בבנייה .עודפי העפר מקורם ככל הנראה גם מבנייה
פרטית והן מבניית תשתיות לאומיות .התופעה קיימת בעצימות גבוהה במועצות
במרכז הארץ ,אך מתרחבת גם לאזורים נוספים .בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר עם
השרה להגנת הסביבה הוחלט כי משרדה יפעל בשיתוף עימנו על מנת לבחון דרכים
לצמצום התופעה .נמשיך לעדכן בנושא.
 oניקיון השטחים הפתוחים -בשנה האחרונה אנו פועלים בנושא מול כל הנהלת המשרד
להגנת הסביבה על מנת לבחון מנגנונים שונים לטיפול בתופעה וכן לקדם את תקצוב
המועצות בנושא .לאור ריבוי השותפים המנהלים שטחים פתוחים במרחב ,הוחלט
ביחד עם השרה להגנת הסביבה על הקמת מטה ניקיון לאומי .פגישת המטה הראשונה
בהובלת גלית כהן ,מנכ"לית המשרד להגנ"ס תתקיים  28.2בזום .הנכם מוזמנים
להשתתף במפגש.

 oטיפול בפסולת ומיחזור -ה 1.12.21-סימן מהפכה לא קטנה בכל הקשור לטיפול
בפסולת ומיחזור .בתאריך זה נכנסו לתוקפם שני שינויים מהותיים -תנאי הכרה
חדשים ל 5-שנים הבאות לתאגיד ת.מ.י.ר מהמשרד להגנ"ס ,וכן כניסה לתוקף של
הרחבת חוק הפיקדון לבקבוקים גדולים.
 oאריזות :במסגרת תנאי ההכרה החדשים הצלחנו לייצר תנאים טובים יותר למועצות
האזוריות .בעיקר בכל הקשור להיקף פריסת המיכלים .כעת אנחנו פועלים מול
המשרד להגנ"ס ותאגיד ת.מ.י.ר על מנת לשפר את תנאי החוזה של התאגיד מול
המועצות.
 oהרחבת חוק הפיקדון לבקבוקים גדולים מציפה אתגרים משמעותיים למיחזורם
ו בעיקר עבור תושבי המרחב הכפרי .בעקבות פגישה שהתקיימה עם השרה להגנ"ס
בנושא ,הוחלט שמשרדה יסבסד הצבת מכונות אוטומטיות ביישובי המועצות .אנו
עובדים מול משכ"ל על מנת לפרסם מכרז מדף למכונות אלו .המכרז יכלול את כל
השירותים הנדרשים לרבות הצבה ,פינוי ותחזוקה של המכונות.
 oאסטרטגיית הפסולת של המשרד להגנת הסביבה הוצגה החודש במסגרת ועדת
איכות סביבה משותפת למש"א ומש"מ בה השתתפו למעלה מ 160 -נציגי רשויות.
האסטרטגיה כוללת חזרה להפרדת פסולת אורגנית במקור והגעה ל 20%הטמנה עד
 .2030ניתן לצפות בהקלטת המפגש כאן.
 oטיפול במפגעי קמיני עץ-לאור העלייה במודעות התושבים להשפעת הסביבה על
הבריאות מחד ,לצד עלייה בהתקנת קמיני עץ בבתים פרטיים ,חלה עלייה מקבילה גם
בפניות תושבים לרשויות בנושא .לצורך הרחבת סל הכלים למועצות אנו פועלים
במספר מישורים בשיתוף מרכז שלטון מקומי:
• הוכנה טיוטת חוק עזר לדוגמא אשר נמצאת בתהליכי אישור.
• נבחנת אפשרות לקדם הצעת חוק פרטית בכנסת לנושא הקמינים.
• ב 14.2.22-נקיים וובינר בנושא כלים להתמודדות עם קמיני עץ ברשויות .

 oשינויי אקלים -בחודש מרץ נציג לכם את "פרס האקלים" למועצות הפועלות
בנושא שינוי האקלים.
למידע נוסף  ,הנכם מוזמנים לפנות לח"מhila@azoriot.co.il :
בברכה,

איציק אשכנזי
מנכ"ל
מרכז שלטון אזורי בישראל

דורון שידלוב
יו"ר ועדת קיימות וסביבה ,מש"א
וראש המועצה האזורית ברנר

הילה
הילה אקרמן
ראש תחום סביבה ,קיימות וחקלאות
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