תקציב המשרד לאיכות הסביבה לשנת
:2004
נקודת שיא בזלזול הממשלתי
הודעה לארגוני סביבה9.11.2003 ,

מאז ומעול התייחסו ממשלות ישראל בזלזול לתחו איכות הסביבה .ביטוי מובהק
להתייחסות המזלזלת מצוי בתקציב המשרד לאיכות הסביבה :תקציב זה היה ,במהל
השני  ,נמו באופ עקבי מעשירית האחוז מתקציב המדינה הכולל .בהצעת התקציב
לשנת  2004הזלזול של הממשלה הגיע לשיאי חדשי .
הצעת תקציב המשרד לאיכות הסביבה )נטו( בשנת  2004עומדת על  189מיליו ש"ח .זוהי
ירידה ריאלית של בער  19%בהשוואה לתקציב .2003
מתו התקציב הכולל של המשרד 108 ,מיליו ש"ח ה הוצאות קשיחות לשכר ,מחשוב
ודיור .פרוש הדבר הוא שהתקציב שנותר לפעולות )כולל רזרבה להתייקרויות( ירד בשנת
 2004בשיעור של  35%והוא עומד על  81מיליו ש"ח בלבד .התוצאה היא פגיעה קשה
ביכולתו של המשרד לאיכות הסביבה למלא את תפקידיו .למעשה ,משלמי לעובדי
המשרד שכר א לא מאפשרי לה לבצע את תפקידיה .
הפגיעות התקציביות ה בכל סעיפי הפעולות .להל דוגמאות נבחרות:
קיצו* של  43%במניעת זיהו מי ;
קיצו* של  84%בסקרי ומחקרי )נשארו  376אל .ש"ח(;
קיצו* של  75%בחינו והסברה :מתקציב מצחיק של  4.1מיליו ש"ח לתקציב מגוח של 1
מיליו ש"ח;
קיצו* של  50%בתקציב יחידת הפיקוח לאיכות הסביבה;
קיצו* של  54%בניטור אוויר ארצי;
קיצו* של  70%בתקציבי יחידת הרישוי לעסקי ויחידת הכלכלה ,התקינה והמידע;
קיצו* של  35%בתקציב הטיפול בפסולת מוצקה )שיקו אתר הפסולת הרעילה ברמת
חובב(;
קיצו* של  16%בתקציב חומרי מסוכני ;
קיצו* של  84%בתקציב לקשרי בינלאומיי )פגיעה בקשרי ע ארגוני ומוסדות
מחקר בחו"ל(;
קיצו* של  56%במענקי לרשויות מקומיות;
קיצו* של  55%בתקציב לצער בעלי חיי ;
ועוד ועוד.
הסעי .היחיד שגדל הוא הסעי .בעל הש
נוספו קרוב לסכו של  6מיליו ש"ח.

המסתורי" ,פרוייקטי

מקצועיי " ,שלתקציבו

לפי הצעת תקציב זאת ,במדינת ישראל בשנת  2004מקורות המי והנחלי יהיו יותר
מלוכלכי  ,האוויר יהיה פחות נקי ,הטיפול בפסולת ובחומרי מסוכני יופחת ,יהיה
פחות פיקוח ואכיפה על גורמי מזהמי  ,יהיה פחות חינו לשמירה על איכות הסביבה,
יהיה פחות תכנו ומחקר סביבתי ותהיה פגיעה בארגוני הפועלי למע איכות הסביבה.
התוצאה תהיה פגיעה ארוכת טווח באיכות חייה

ובבריאות

של כלל אזרחי ישראל.

אגב  השנה ,תקציב המשרד לאיכות הסביבה נמו יותר מ ההקצאה הממשלתית לכביש
חוצה ישראל!
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