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  בשרון הירוקים פורום – הירוקים מפלגת
  סבא כפר 44405 מיקוד 10 כצנלסון רחוב
  רחוב

  2009 מר� 15
  לכבוד

  נתניהו בנימי	 כ"ח
  המיועד הממשלה וראש הליכוד ר"יו

  ירושלי� – הכנסת
  המשרד של תקציבה במרכיבי שינוי הובלתו הסביבה להגנת המיועד השר זהות קביעת: הנדו	


 . הבאה ממשלהב חברות להיות תהעתידו המפלגות ע
 הקואליציוני ומת� המשא מתקיי
 אלה בימי
 שלתיקי
 בעוד. בעיצומה נמצאת הפוטנציאלי
 התיקי
 חלוקת בעת ובה מתגבשת הקואליציה הרכבת

 בקרב וה� השלטו� מפלגת בתו! ה�, רבי
 מחזרי
 יש, המשפטי
ו הפני
, החו�, האוצר, הביטחו� כגו�
 לעמוד עתיד מי לדעת שאי� אחד ממשלתי משרד נותר, מהקואליציה חלק להיות העתידות המפלגות

  .הסביבה להגנת המשרד הוא: דורש כל, פניו על לו אי� כי וזאת, בראשו
 של התקציב בסיס. הזעו
 תקציבו: זה משרד של ביותר והמעציב הבסיסי בפרמטר, הסת
 מ� נעו� ההסבר
 מיליו� 200 – מ פחות על עמד המשרד של התקציב בסיס 2008 בשנת, ביותר נמו! הסביבה להגנת המשרד

& .
 של המזומ� תקציב, השני
 לאור! .עקבי באופ� המשרד בתקציב ירידה נרשמת האחרונות בשני
  .המדינה מתקציב פרומיל אפילו מהווה אינו)  הפנוי (המשרד

 מדינת של הסביבה איכות בבעיות וטיפול פיקוח על האמו� המשרד של השנתי שהתקציב הוא האבסורד
  .במדינה בינונית מקומית רשות של השנתי במהתקצי נמו!, ישראל
 ובקופתו, תקציבו מסגרות את מנצל אינו הוא האחרונות שבשני
 בכ! המשרד את מאשימי
 האוצר פקידי


 שחלקי
 ובעובדה, ביותר נמו! בסיס מתקציב נובעות לכ! הסיבות. מנוצלות בלתי תקציב יתרות נשארי

 הגורמי
, שנתיי
 רב ולפרויקטי
 מקומיות לרשויות י
ועברמ הסביבה להגנת המשרד מתקציב גדולי


  .שנתית חד תקציבית בהוצאה לקשיי
, שלה
 הסביבה הגנת משרדי את מעצימות, המערביות המדינות מרבית, ישראל למדינת בניגוד כי לציי� יש

. לישרא מדינת לעומת שיעור לאי� גבוה הוא המדינה תקציב מס! הסביבתית ההוצאה אחוז בו באופ�
 תקציב מכלל 2% – מ למעלה הסביבה להגנת המשרדי
 תקציב מהווה והולנד, בריטניה, ב"בארה לדוגמא
  .בישראל זה כמו נמו! הסביבה להגנת המשרד תקציב בה מדינה המערבי בעול
 למצוא נית� לא. המדינה

 אובמה ברק הנכנס ב"ארה נשיא הודיע, בישראל הסביבה להגנת המשרד בתקציב ההול! הקיטו� מול אל
 האמריקני הממשל מצד זו גוברת השקעה. ירוקות בטכנולוגיות דולר מיליארד 120 ישקיע החדש ממשלו כי

 ג
 הסובל, בישראל הסביבה להגנת המשרד של המבנית הבעיה על מכל יותר המעיד, סביבה איכות בנושאי
 מופקדי
 מובהקי
 יי
סביבת תחומי
. סביבתיי
 בנושאי
 והסמכויות האחריות בהיקפי מרדוקציה


 אי� כי נתפלא אל אלה כל אחרי . והחקלאות התחבורה, התשתיות: כגו� אחרי
 ממשלה משרדי בידי כיו
  .הסביבה להגנת המשרד את לחזקתו לקבל המעוניי� בישראל מיועד שר

 לבמקבי לכה� עתיד אתה הממשלה כראש לכהונת! במקביל כי אפשרות וקיימת ומאחר, לעיל האמור לאור

 ולביצוע, הסביבה להגנת המשרד בתקציב משמעותי לגידול להביא ל! קוראי
 אנו, האוצר כשר ג

 מפצירי
 אנו .הבאה בממשלה המשרד של והאכיפה הסמכויות היק+ את שתגדיל מקיפה ארגונית רפורמה
 להוביל האמצעי
 את בידיו ולהפקיד, לקבלו המעוניי� שר בידי הסביבה להגנת המשרד את להפקיד בפני!

  .ישראל במדינת הנדרשת הסביבתית המהפכה את בו
  ,בברכה

   עזרא דרור                        לוי	 אורי                     גל ב	 גיא                        אברמובי� אביאל
  ליההרצ העיר מועצת חבר ש"רמה העיר מועצת חבר   ס"כפ העיר מועצת חבר השרו� הוד העיר מועצת חבר

  .                  הליכוד מטע
 ומת� המשא צוות ר"יו, סער גדעו� כ"ח: העתק
  .הליכוד של הימי
 100 צוות ר"יו, שטייני� יובל כ"ח             


