לבג״ץ:המיחזוד
מרכז
השלטוןהמקומי עתר

נכשל ,ישלבטל את
הפסולת
היטל הטמנת
לפיהעותרים ,כספי המסים אינם

לייעודם .המשרדלהגנת
משמשים

הסביבה :הכספים מוקצים כחוק
נוצל

עד היום להקמת מתקני מי־
$TS1$מיחזור$TS1$,

חזור,
$DN2$מיחזור$DN2$,
ומטרתו היתה

והרשויותנאלצות להתמודד

בהיטל התחיל

לקרן
רינת
צפריר
המשרד להגנת
סגרת
$DN2$במסגרת$DN2$
עםהעלות הכבדה של פינוי הפ־
$TS1$הפסולת$TS1$
להגדיל את הכדאיות של מיחזור
אמורים לממן את
כספים אלה
מרכז השלטון המקומי הגיש
$DN2$הפסולת $DN2$לאתרי הטמנה .על פי מר־
$TS1$מרכז$TS1$
$TS1$בערים $TS1$הפסולת .על פי העתירה ,תמונת סולת
אתמול עתירה לבג״ץ ובה הוא
הפרויקט להפרדת פסולת בע־
$DN2$מרכז$DN2$השלטון המקומי ,מצב הדברים
כז
המצב בכל הקשורלמיחזור פסו־
$TS1$פסולת$TS1$
למיחזור ,זאת במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
רים
מבקש להורות למדינה להסביר
$DN2$בערים $DN2$והעברתה
הקיים כיום מחייב בחינה מחודשת
השתנתה בשנים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$.
$DN2$פסולת $DN2$לא
לת
המשרד
$DN2$במסגרת $DN2$צעד אסטרטגי של
סגרת
מדוע היא לא מבטלת את ההיטל
מהפסולת
רק
רונות.
$DN2$האחרונות$DN2$.
ההטמנה מצד
שליעילות היטל
%02
היקף
של
להרחבה
הסביבה
להגנת
מגיע
על הטמנתפסולת .זאת ,על רקע
מהמש־
$TS1$מהמשרד$TS1$
המשרד להגנת הסביבה.
למתקני מיחזור והשארלהטמנה.
המעחזורבישראל.
המחדלים הרבים שישלטענתו
$DN2$מהמשרד $DN2$להגנת הסביבה נמסר בתגובה
רד
יש מחסור חמור במתקניםלקלי־
$TS1$לקליטת$TS1$
שהוגשה בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
ובראשם חו־
$TS1$חוסר$TS1$
בשימוש בהיטל זה,
על פי העתירה
$DN2$לקליטת $DN2$פסולת שעוברת הפרדה ורוב
טת
כי ״כל כספי קרן הניקיון מוקצים
$DN2$באמצעות $DN2$עורכת הדין שרון ארצי־
$TS1$ארצימדל$TS1$,
$Dחוסר $DN2$ההצלחה להרחיב את היקף
סר
מצעות
בהתאם לחוקלפרוייקטים סביב־
$TS1$סביבתיים$TS1$,
הרשויות נאלצות להמשיךולפ־
$TS1$ולפנות$TS1$
$DN2$ארצימדל $DN2$,בקרן לשמירת ניקיון הצט־
$TS1$הצטברו$TS1$
מדל,
מיחזור הפסולתבישראל.
$DN2$סביבתיים $DN2$,ובהם קידום מדיניות להפר־
$TS1$להפרדת$TS1$
תיים,
$DN2$ולפנות $DN2$פסולת לאתרי הטמנה .בש־
$TS1$בשנה$TS1$
נות
$DN2$הצטברו $DN2$יותרממיליארד שקלים מב־
$TS1$מבלי$TS1$
ברו
האחרונות משלמות
בשנים
נה
$DN2$בשנה$DN2$
הרשויות
$DN2$להפרדת $DN2$פסולת ואמצעיםחלופיים לה־
$TS1$להפרדת$TS1$
דת
האחרונה שילם הציבור 770
לייעודם .ההיטל
$DN2$מבלי $DN2$שהם ישמשו
המקומיות היטל על לי
$DN2$להפרדת$DN2$פסולת .רוב הפרויקטים הם
פרדת
לא השיג את מטרתו ובעצם הפך מיליון שקלים שהגיעו לקרן הני־
$TS1$הניקיון$TS1$,
הטמנת פסולת של כ 108 -שק־
$TS1$שקלים$TS1$
ארוכי טווחוביצועם נמשך שנים״.
$DN2$הניקיון $DN2$,אך רק חלק קטן מסכום זה
קיון,
למס המוטל על התושבים.
לים
קלים$DN2$לטונה .כספי ההיטל מועברים
שמירת ניקיוןהפועלת במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
הסביבה.
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