כו' טבת תשע"ו
20.01.2016

לכבוד
_________________
הנדון :הפסקת פינוי אשפה מעסקים ברחבי המועצה האזורית עמק יזרעאל
שלום רב,

בהתאם להחלטת המועצה מתאריך  ,31.12.15פינוי האשפה מעסקים על ידי המועצה יופסק החל מתאריך ה-
 .1.4.2016עד למועד זה עליכם למצוא פתרון לפינוי האשפה העסקית ,אנא ראו נספח המלצות בנושא.
לפי הקבוע בחוק ,המועצה אינה מחויבת בפינוי כל סוג של אשפה למעט אשפה ביתית (אשפה הנוצרת על ידי העובדים
במשך יום העבודה) ,בכמות של  1ליטר לעובד ליום .על כל עסק מוטלת האחריות לפינוי האשפה העסקית שלו
(כלומר ,אשפה שאינה ביתית או שנפחה עולה על ליטר לעובד ליום) ,באמצעות התקשרות עם קבלני מיחזור ופינוי
אשפה מורשים.
להזכירכם ,עד לתאריך  31.12.2014חויבו העסקים בגין פינוי האשפה שלהם ,והחל מה 01.01.2015-הופסקה גביית
התשלום עבור פינוי הפסולת על ידי המועצה ,בהתאם להמלצות המשפטיות.
ההחלטה להפסיק איסוף של פסולת עסקית ע"י המועצה נובעת ממספר גורמים:
 .1יישור קו עם מדיניות הממשלה ועקרון "המזהם משלם" ,שמטרתם הפחתת כמויות הפסולת המיוצרת
והמוטמנת ,ע"י קנסות ותמריצים כלכליים.
 .2נסיקת תעריפי הטיפול בפסולת והטמנתה בשנים האחרונות ,וחוסר היכולת של המועצה לספוג עלות זו עבור
העסקים.
 .3חוסר היכולת של משאיות האשפה של המועצה לאסוף פסולת שאינה ביתית ,והוצאות גבוהות ביותר שהושתו על
המועצה כתוצאה מנזקים למשאית שנגרמו מהשלכת פסולת עסקית למתקנים ביתיים.
המועצה תשמח לסייע לכל עסק להפחית את כמות הפסולת שהוא מייצר ולהעלות את כמות הפסולת שהוא מעביר
למיחזור ,וכן להתקשר עם קבלנים מורשים ,כמפורט בנספח להודעה זו.
החל מה  1.4.2016יאכפו פקחי המועצה את חוקי העזר בנושא פינוי האשפה.
המועצה עושה ותמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לשמור על ניקיון היישובים ,אזורי התעשייה והשטחים הפתוחים,
תוך שימת דגש על איכות החיים והסביבה.
מצורף נספח הסבר וסיוע בנושא הפרדת פסולת
בברכה,
נעם גיגי
מנהל מחלקת פיקוח
מועצה אזורית עמק יזרעאל
העתק:
אייל בצר ,ראש המועצה
עידו דורי ,ס .ראש המועצה
דן תנחומא ,מנכ"ל וגזבר המועצה
שגיא וייץ ,ס .גזבר המועצה
גיל גוטמן ,מנהל מינהל הכנסות
אלון טל ,מנהל מח' רישוי עסקים
אברהם ברקן ,מנכ"ל החברה הכלכלית
פליקס דה פז ,רישוי עסקים

אסף אליה
מנהל אגף איכות סביבה
מועצה אזורית עמק יזרעאל

