דו"ח מפגעים – 7/2015

תמוז תשע"ה 7/2015 ,
איגוד ערים לאיכות הסביבה
שומרון .

דו"ח עדכני –
מטרדים חוצי
גבולות באזורי
בני מין ,השומרון
ובקעת הירדן

דו"ח עדכני ( – )7/15מטרדי סביבה חוצי גבולות
אחת לשנה אנחנו מבקשים להכין "רשימת מלאי" של עוולות ,מטרדים וזיהומים באזורנו ,בעיקר
כאלה הנמשכים לאורך זמן ושאינם מקבלים התייחסות מספקת .כידוע ,בתחום ההתיישבות ,ב23-
הרשויות המקומיות הישראליות בהם חיים כיום מעל  350,000נפש ,פועלים  2איגודי ערים
לאיכות הסביבה ע"פ סמכותם הסטטוטורית למניעת מטרדים .מחוץ לשטחים המוניציפליים של
הרשויות המקומיות השפעת האיגודים מועטה ביותר .המנהל האזרחי ביו"ש אחראי על אכה"ס
בשטחי  Cבעוד באזורי  B,Aהשפעתו חלקית.
ברשימה המצ"ב אנחנו מבקשים לעורר את הגורמים השונים לפעול במקום שבו לנו לאיגודי
הערים לאכה"ס ולרשויות המקומיות אין את הכלים והסמכות לטפל במקרים.
מבין עשרות רבות של תלונות ,תופעות ומטרדים בחרנו לדו"ח זה את הבעיתיים יותר ,העוולות
הסביבתיות אשר השפעתן נמשכת ומזיקה .לעיתים הימנעות מנקיטת פעולה מתוך כניעה למצב
הגיאופוליטי המיוחד לאזור ,או מסיבות בירוקרטיות  ,היא עיקרה של הבעיה .לצערנו אין כמעט
מעורבות של הארגונים הירוקים למניעת עוולות סביבתיות באזור יו"ש  ,להוציא עמותת "ירוק
עכשיו" והחלה"ט ,סיבה נוספת לצורך בפירסום הדברים.
אמרנ ו "מטרדים חוצי גבולות" שכן יש והם חוצים את הגבולות בין האזורים הסטטוטוריים
והאוכלוסיות באזור ויש שהמקרים חוצים את גבול הסבירות הן בגודלו של המפגע והן בנזק
הנגרם לסביבה .

 .1מחצבת מוסטפא טריפי (דרום לעפרה ובסמוך לדיר דבואן)-
בשנים  1994ו 1999 -דנו ועדות התכנון במנהא"ז בבקשה להקים במקום מחצבה  .התעורר
מאבק של תושבים פלסטינאים וישראלים וכן של הגופים הירוקים ובעקבות התנגדויות
והתהליך הגיאופוליטי באזור התוכנית בוטלה .מזה מס' חודשים מאפשרים גורמי
המנהא"ז את הכריה במקום (בעיקר של סלעים בולדרים לצורך בניית מזח בנמל אשדוד
החדש) .פניותינו לקבלת מסמכים כולל תסקיר השפעה על הסביבה לא נענו ע"י המנהא"ז
(להלן נספח מס'  .)1בתאריך  30/3/15נעשתה פניה לאלוף הפיקוד ,לראש המנהל האזרחי
,למנהל יח' הפיקוח במנהא"ז ולקמ"ט תחבורה להפסקת פעילות המחצבה באזור C
ולמנוע המשך תנועת משאיות וכלי צמ"ה מהמחצבה בדרך שנפרצה ע"י הייזם לכביש 60
באופן לא סטטוטורי .פעולות נוספות שנעשו :תלונות במשטרה ע"י תושבים ,הפגנה של
תושבים מעפרה ,והגשת עתירה לבג"צ ע"י תושבים מהאזור ותנועת רגבים.
בינתיים הופסקה החציבה באזור  Cלאחר שנגרמו נזקים כבדים ונמשכת החציבה באזור
 Bבשטח נרחב עם השלכות כבדות למשטר הזרימה בנחל מכוך ולפגיעה סביבתית
אזורית ( .חומר מצורף בנספח ).1
הדרישה :הפסקת כל העבודות וביצוע תהליך של הגשת תוכניות ומסמך סביבתי ע"פ
הסעיף הרלוונטי בהסכמי אוסלו ,בחינה מקצועית של היתרונות והחסרונות בשקיפות
מלאה ותיקון הנזקים ,ככל הניתן ,באזור  .Cחסימת ציר התנועה למחצבה מכביש .60

צילום שטח המחצבה לאחר חודש ימים.
[ רגבים]
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 .2זרימת ביוב קבועה בואדי חרמיה-




(ואדי אל בלט ,לאורך כביש . )465מציטוט מכתבו של קמ"ט אכה"ס במנהל האזרחי
כתשובה לפנייתנו ב" :9/3/5 -מט"ש עין סיניא הוקם בשנות ה 90-ע"י אוניברסיטת בית
זית לצרכי מחקר .קיבולת המט"ש כ 30 -מ"ק/יום .למט"ש מגיעים שפכים מ 3 -כפרים:
ג'ילזון ,ג'ופנא ועין סיניא ...כמות השפכים היומית כ 500 -מ"ק/יום"
המט"ש לא פועל כבר מעל שנתיים והביוב הגולמי זורם ומחלחל באזור המילוי של
האקויפר באזור ההר המרכזי (בסמוך לנסיון קידוח מים שהיה בעבר).
הסיכון המתמשך בזיהום מקורות המים ,הנזק לנחלים ,דגירת יתושים ומטרדי הריח
הכבדים בולטים וידועים [ .נספחים ].2
הדרישה:
פתרון זמני  -חיבור מתקנים ניידים -קומפקטיים לטיפול בשפכים בסמוך למקור הווצרותם.
בניית מט"ש קבע (כדוגמת המטשי"ם שהוקמו לאחרונה – שכם מערב ,לכפרים טייבה ודיר
ג'ריר ,העיר ווראבי ועוד).
תמונה :זרימה קבועה של ביוב לצידי כביש  60[ 465הישן ]
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 .3אתר הטמנת פסולת ראמון – רימונים –
לפני למעלה מ 20 -שנה נבחנה תוכנית הקמת אס"פ (אתר סילוק פסולת) לאזור רמאללה
ממזרח לדיר דבואן .התוכנית אושרה וניתן לה תוקף .בעקבות התנגדויות של תושבי דיר
דבואן לא בוצעה התוכנית .לפני כ 3 -שנים הגיש איגוד ערים לפסולת לאזור רמאללה
בעזרת ה( KFW -הבנק הגרמני) תוכנית להקמת אס"פ באזור ממזרח לצומת רימונים
בסמוך לשמורת נחל מכוך .מדובר באזור  Cוהגרמנים (המממנים את הפרויקט בעלות של
 14מליון יורו) הודיעו שב  5השנים הראשונות (בתקופת הליווי שלהם) לא יאפשרו
לפסולת ישראלית טיפול באתר .גורמים רבים הגישו התנגדויות לתוכנית שהופקדה-
ישראלים מהאזור ,פלסטינאים ,ארגונים ועמותות וכן המועצה האזורית מטה בנימין
והאיגוד .הטיעונים העיקריים הם פגיעה סביבתית לאחר עיכובים שנמשכו כשנה פורסמה
החלטת ו .התנגדויות במנהא"ז המבטלת את התוכנית .במהלך חריג כונסה מועצת התכנון
העליונה במנהל האזרחי שביצעה מהלך מזורז של דיון חוזר (ע"פ דרישת נציג היועץ
המשפטי במנהא"ז) ואישרה מחדש את התוכנית .טענתנו כנגד השיטה של הטמנת פסולת
באזור רגיש כאשר גם בתחומי מדינת ישראל וגם באירופה (שמממנת את הפרוייקט) יש
איסור מוחלט על פתרונות מסוג זה ,הנזק הסביבתי לאזור והסיכונים הרבים שהוא יוצר
הביאונו להציע חלופה לבניית מתקנים לטיפול בפסולת בשיטת הפל"א (פסולת לאנרגיה)
כדוגמת מתקנים שהולכים וקמים בתחומי מדינת ישראל  .החלופות האלה כלל לא נדונו
שכן עמדת המנהא"ז היא שהבנק הגרמני  KFWלא רואה בשיטות אלה כרלוונטיות
לאוכלוסייה המקומית .להערכתנו ,מדובר בהתנהלות לקויה שאיננה שוקלת את
התהליכים ע"פ מדיניות של "סביבה חוצה גבולות" ושל ניהול מקיים אלא נגזרת מכניעה
לדרישות חסרות בסיס ואינטרסנטיות של "בעל המאה" האירופאי.
הדרישה:
 החלטה פוליטית לעיכוב ביצוע הפרויקט ( בינתיים הוקמו ביו"ש  2אתרים דומים
המספקים פתרונות זמניים גם לאזור רמאללה).
 הקמת צוות בינמשרדי שיעסוק בשאלה המהותית כיצד לנהל מדיניות חוצת גבולות
בנושאי סביבה ביו"ש בכל התחומים ובמיוחד בתחום הטיפול בפסולת ומחזור.
 גיבוש פתרון אזורי משותף בשיטת מתקני הפל"א לאנרגיה במקום מטמנה ובקרבה
למקורות הפסולת.
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 .4מכון טיהור שפכי אל-בירה :בשנת  2000החל לפעול מתקן טיהור השפכים של אל-בירה.
המט"ש ממוקם באזור ( Cתחום אחריותו של המנהא"ז) ומטפל גם בשפכי הישובים כוכב
יעקב ופסגות .לאורך תקופה ארוכה כתוצאה מאחזקה לקויה ומבלאי נגרמים נזקים
כבדים כתוצאה מהזרמת בוצות וקולחים באיכות גרועה כאשר הוא פועל וביוב גולמי
כאשר המתקן מושבת  .תוכניות לניצול הקולחים להשקיה לא בוצעו .השפכים זורמים
בנחל מכמש וממנו לואדי קלט ( נחל פרת) וגורמים נזקים כבדים לשמורת הטבע
הייחודית.
לאחרונה (בחודשים  )4-5/15בוצעו במתקן עבודות שדרוג אולם עדיין איכות הקולחים
גרועה  [ .ראה נספחים ].3
הדרישה :מסירת התחזוקה והתפעול של המט"ש לידי גורם מקצועי מטעם קמ"ט אכה"ס
שכן האחריות והסמכות הם בידיו .ביצוע קוים לסילוק הקולחים לצורכי השקיה וביצוע
מערך לקליטת השפכים בעת תקלה.
בתמונה -שפכי אל בירה זורמים לואדי קלט.
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 .5מטמנות פסולת בוערות בסמוך לישובים:








המטרד הקשה ,הסזיפי והנפוץ ביותר ביהודה ושומרון נגרם מתופעת שריפת הפסולת
הביתית ,צמיגים וכבלי חשמל לצורך איסוף ומכירת הנחושת .אין כמעט כפר פלסטיני
שאין בסמיכותו לפחות אתר שריפת פסולת אחד לפחות .כבר בשנת  ,1996בסקר שנערך
ע"י איגודי הערים לאיכות הסביבה מופו כ –  400מזבלות .בנוסף לנזקים הנגרמים ע"י
חלחול של תשטיפים מזהמים לאקויפר ההר ,פגיעה בחי ובצומח וזיהום כבד בנחלים
כתוצאה מהסעת פסולת בעת שיטפונות הרי הזיהום הקשה מעשן השריפות ,הזיהום ע"י
חלקיקי דא וקסינים וחומרים נוספים והריח הרע הנגרם מכך מביא בעקבותיו עשרות
רבות של תלונות מתושבי ישובים המועברים לטיפול המנהל האזרחי .ניתן להביא
דוגמאות רבות מהשנה החולפת ובינהן:
מדרום לעמנואל ,בעירה מתמשכת של אתר פסולת (מהכפר דיר אסתיא וממזרח לעמנואל).
מזבלה בוערת תדיר ממזרח לאורנית.
עשן וסרחון מדרום מערב לקרני שומרון.
שריפת פסולת בסמוך למעבר מכמש בבנימין.
תלונות על עשן וריח ממזבלה ממזרח למודיעין עילית.
מדרום לאיתמר בסמוך לתל ארומה בעירה קשה ומתמשכת  ,ועוד מקומות רבים.
[ ראה נספחים ].4
הדרישה :קביעת נוהל מקוצר להתערבות של יחידות הפיקוח במנהל האזרחי ומתן כלים
ותקציב לחיסול הבעירה (ע"י העסקת קבלן שיבצע כיסוי הבעירה בפסולת מחצבות) .רק
בפעי לות נחושה ומהירה ניתן להביא לשינוי בדפוסי ההתנהגות הקיימים היום של שריפת
פסולת באופן חופשי.

בתמונה -בעירת פסולת מעל נחל קנה.
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 .6מחלת הלישמניאזיס ( שושנת יריחו):
התפשטותה של מחלת הלישמניה במערב השומרון מהירה והקיץ כבר נרשמו עשרות
מקרים של נגיעות בילדים ומבוגרים .חיית המאגר  -שפן הסלע ,היתוש העוקץ הוא
הפלבוטומוס והניזוקים הם אוכלוסיית הישובים ובעיקר הילדים .פעולות שונות למניעת
התפשטות המחלה נמנעות עקב הקושי בביצוע איסוף וגריסת בולדרים וסלעים (בהם
מתרבים שפני הסלע) בתוך ולצדי הישובים משום העובדה שחלק מהשטחים הם מחוץ
לתבעו"ת של הישובים .באורנית לדוגמא ,ללא אישור של המנהל האזרחי ,לא ניתן לגרוס
ערמות סלעים הסמוכים לבתי התושבים משום שהם כעין מובלעות בין אזורי המגורים.
כך הדבר גם בסמוך לקרני שומרון ,צופים ועוד .בישובי צפון הכנרת נעשתה פעולה
משותפת למ.הגנת הסביבה ,רט"ג ,רשות מקרקעי ישראל והמועצה האזורית לסילוק
ולגריסת ריכוזי בולדרים סביב הישובים כדי להרחיק את שפני הסלע .גם אצלינו נעשה
מיפוי של המסלעות סביב הישובים ונעשתה פניה לקמ"ט אפוטרופוס במנהל האזרחי
שהוא נציג רמ"י באזור כדי לבצע פעולה דומה .הדבר נדרש לקבלת פטור מתשלום
תקבולים על המסלעות ע"י הקבלנים .לצערנו ,לא נעננו עד כה.
בשנת  2012החליטה הממשלה על תקציב לביצוע נסיונות ומציאת פתרונות יישומיים
לישובים נגועים כולל באזורנו  .מאז  ,התרחבה מפת הישובים הנגועים  .ועדות התיכנון
המקומיות מנחות את הקבלנים בבניה חדשה לעמוד בהנחיות למניעת ביצוע מערומי
סלעים ומסלעות[ .נספחים ].4
תמונה :דפי הסבר להתגוננות בישובים

הדרישה:
יש לחדש את התקציב
שהקצתה ממשלת ישראל
המאפשר פעולות נסיוניות כנגד
התפשטות מחלת הלישמניה
ולהפנותו גם לישובים שנוספו
לרשימת הנגועים כולל פעולות
הסברה להתגוננות.
אישור של המנהל האזרחי
לבצע פעולות כנגד התפשטות
שפני הסלע גם באזורים
הסמוכים לישובים כאשר הם
הישובים
לתבעו"ת
מחוץ
ובשטחים פרטיים.
אישור של קמ"ט אפוטרופוס
במנהא"ז לביצוע פעולות גריסה
והוצאת הסלעים מהישובים
הפגועים ללא גביית תקבולים
עבור החומר.
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 .7עיכובים בביצוע מתקנים וקוי ביוב כתוצאה מאי אישור – JWC
הועדה המשותפת הישראלית – פלסטינאית למים (ביוב) לא מתכנסת מזה זמן וכתוצאה
מכן גורמי רשות המים והמנאה"ז לא מאשרים ביצוע פרוייקטים לטיפול בשפכים.
דוגמאות:
 קו החיבור של הישוב ריחן לחיננית – אושר בועדות ובמילת"ב (מנהל לתשתיות ביוב) ולמרות
שרובו קו לטובת שפכי הצבא לא מתבצע כתוצאה מחוסר אישור .JWC
 חיבור שבי שומרון למט"ש אזורי דיר שרף – סירוב פלסטינאי.
 השמשת מט"ש עפרה ע"י המנהא"ז (בעקבות בג"צ) וחיבור שפכי הכפרים אליו תקוע במנהא"ז
(יועמשי"ת לא משחררת פרוטוקול החלטה) מעל שנה.
 כפר תפוח -אין פתרון לסילוק השפכים ,כולל רחלים ונופי נחמיה -אין אישור .JWC
 קו מים מבית אריה לפדואל –אין אישור .JWC
 שדרוג קו מים להר ברכה – אין אישור .JWC
הדרישה :קבלת החלטה מדינית כי אי אישור  JWCלא יעכב פרוייקטים בתחום המים והביוב.
לא יתכן שמכל ההפרות של הסכמי אוסלו רק בתחום חשוב זה יש "אמברגו" חסר תוכלת כאשר
הנפגעת העיקרית היא הסביבה.

סיכום:
במסמך זה הצגנו נושאים "תקועים" אשר להימנעות בפתרונם יש השלכות כבדות על הסביבה ועל
כלל האוכלוסיות באזור.
אנו מבקשים התערבות הדרג המקצועי והפוליטי לפתרונות מהירים .

בכבוד רב,

יצחק מאיר
מנכ"ל
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