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 שלום רב,
 

 פקיד ובקשתנו להקמת ועדת מנכ"ליםברכות על כניסתך לת הנדון:
 למשבר אתרי ההטמנה בישראל לצורך פיתרון בהול

 והגעתם למיצוי הקיבולת בחודשים הקרובים 
 

 ראשית, ברצוננו לברכך עם כניסתך לתפקיד מנכ"ל משרד רוה"מ. 

אין לנו ספק כי יכולותיך, פועלך בזירה הציבורית והידע הרב שצברת בשנים האחרונות, 

 יובילו להמשך הצלחתך גם בתפקידך החדש.

בהזדמנות זו, אנו מוצאים לנכון להסב את תשומת ליבך לנושא המדיר שינה מעיננו, 

בשוק הפסולת, שלדידנו, נדרש לו טיפול כוללני ומיידי. המדובר במשבר ההולך ומחריף 

הנובע ממצוקת אתרי ההטמנה בישראל המגיעים לקצה גבול הקיבולת שלהם, והיעדר 

רק  פתרונות חלופיים לטיפול בפסולת. לכך השלכות סביבתיות וכלכליות על כלל המשק.

כדי לסבר את האוזן, מדיווחים שקיבלנו בעת האחרונה מבעלי אתרי הטמנה, ישנם מספר 

להגיע לקצה גבול הקיבולת שלהם כבר בתקופה הקרובה, חלקם אתרי ההטמנה שצפויים 

חודשים בלבד! וזאת ללא שיש להם כל אלטרנטיבה. אתר "אפעה" שהוא  3-6-כבר בעוד כ

טון פסולת(, צפוי להיסגר בתוך  6,500-אתר הטמנת הפסולת הגדול במדינה )קולט בכל יום כ

 פחות משנה. 

. הדבר יביא קטסטרופה ביחס לכלל המשקמהמשמעות של נתונים אלה היא לא פחות 

לגידול בעלות הטיפול בפסולת לרשויות המקומיות, המשולמת ע"י תושבי ישראל, לגידול 

בהשלכה הפירטית של פסולת, לגידול בשיעור הפסולת המושלכת ונשרפת בשטחים 

הפתוחים. מצוקה זו לא רק שמהווה פגיעה חמורה הן כלכלית והן סביבתית, אלא מציבה 

 את מדינת ישראל בשורה אחת עם מדינות עולם שלישי.

יודגש כי בשנים האחרונות התרענו ללא הרף בפני המשרד להגנת הסביבה על המצוקה 

המתקרבת ובאה, על מנת שיאפשר הגדלת נפח ההטמנה לצד קידום מזורז ובהול של 

ת הדחיפות לדאבוננו, חרף קריאותינו הרבות ועמידתנו על מיד מתקנים לטיפול חלופי.

שבהן, הנושא, לא רק שלא טופל, אלא אף הלך והחריף: מכרז שהיה מיועד לטיפול בפסולת 

אין )מה גם  –על דרך של השבה, בוטל זה לא מכבר; ומתקני קצה לטיפול אחר בפסולת 



 

 

שלשיטת המשרד להגנת הסביבה, לא ניתן לטפל בפסולת שאינה מופרדת במקור, במתקנים 

 אלה(.

כי כל עוד לא יוקמו מספיק מתקנים לטיפול בפסולת, בהתאם לצרכים אנו סבורים, 

 .המתכתבים עם השטח, אין לסגור ו/או לצמצם ו/או להטיל מגבלות על אתרי הטמנה

לאור האמור לעיל ולמניעה של פגיעה בכלל המשק ובציבור בכללותו, אנו קוראים לך 

ום פתרון בהול למשבר אתרי להורות באופן מיידי על הקמת וועדת מנכ"לים לצורך קיד

 ההטמנה.

 בברכה,
 

 

 
 
 
 
 

 העתק:
 שר האוצר -אביגדור ליברמן מר
 השרה להגנת הסביבה -תמר זנדברג גב'

 שרת הפנים -חה"כ איילת שקד
 ראש מועצה מקומית זיכרון יעקב ויו"ר ועדה להגנת סביבה, מרכז השלטון המקומי -מר זיו דשא

 בישראל האזוריראש מ.א. ברנר ויו"ר ועדת איכות סביבה, מרכז השלטון  -מר דורון שידלוב
 משרד האוצר ,מנכ"ל -מר רם בלינקוב
 משרד הפנים  ,מנכ"ל -מר יאיר הירש

 מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה -גב' גלית כהן
 מרכז השלטון המקומי ,מנכ"ל -מר שלמה דולברג

 בישראל האזורימרכז השלטון  ,מנכ"ל -מר איציק אשכנזי 
  15-פורום ה ,מנכ"ל -עו"ד איתן אטיה

 השלטון המקומימשנה למנכ"ל ומנהל חדשנות, מרכז  -מר רם סידיס
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר 

 סמנכ"ל אסטרטגיה וקשרי ממשל ורמ"ט יו"ר, מרכז השלטון המקומי -גב' לירון דורון לוי
 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון
 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא

 15-מנהלת מחלקת סביבה, קיימות ותכנון, פורום ה -גב' מאיה קרבטרי
  כלכלנית, מנהל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -גב' הילה זהבי אדר

 בישראל האזוריראש תחום חקלאות, איכות סביבה וקיימות, מרכז השלטון  -גב' הילה אקרמן
 יועצת לאיכות הסביבה, מרכז השלטון המקומי -סרגב' קרנית גולדוו

 

 חיים ביבס רון חולדאי חג'ג' שי 
 

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות יפו-ש עיריית ת"ארא ראש מועצה אזורית מרחבים

 מרכז השלטון המקומיויו"ר  15 -ויו"ר פורום ה בישראל האזורימרכז השלטון  ויו"ר 


