
 ש "מטרדי סביבה ביו ניהול 

 ב"חו. של ו ש"איו ש"בועמלדיון  

 ו  "תשע' א אדר ב"י

21/3/16   

 איגודי ערים לאיכות הסביבה

 ביהודה ושומרון
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 ש  "יו –סביבה חוצה גבולות  

 העקרונות והפתרונות  המטרדים  והסיכונים 

 :משטר הניהול
 צריך משטר ניהול מיוחד

 שיתוף  לעומת הפרדה
 התאמת משטרי החקיקה

 מוסדות ניהול כחלופה להסכם הביניים
 לקיחת אחריות על ידי ישראל 

ש"באיותכנית אב לאיכות הסביבה   

 מהפלסטינים1.

מההתיישבות 2.
 הישראלית

 ל  "מצה3.

,  מחצבות, פסולת, שפכים
,  איכות אויר  

, רעש, זיהום  נחלים  
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 שפכים  

 % ש"מלמ 

   במטשיםהתיישבות  
5 26% 

 58% 11 התיישבות מטופל בישראל

 16% 3 התיישבות לא מטופל  

 33333 19 כ"סה
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 זורם בנחלים    (47.2%) ש"מלמ      25                                                      
   לאקויפרמחלחל ( 41.5%)ש "מלמ     22                                                          

 מטופל  (  11.3%)ש "מלמ    6                         ש"מלמ 53-שפכי הפלסטינאים כ
 
 

     מטופל  (84.2%)  ש"מלמ  16[         ל"צה+ התיישבות ]שפכי הישראלים 
   מחלחל( 15.7%)ש  "מלמ    3ש                                             "מלמ 19-כ               

                                                                         ----------- 
                                            ש"מלמ 72                                                                           

                                                                                                                                                                                                             

74% 

26% 

 ישראלים
 פלסטינאים

 ש "חלוקת השפכים  ביו
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   האקויפרזיהום 
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 זיהום נחלים  

ש  "ניטור נחלי יו -מתוך.נחלים מזוהמים בשפכים 

   ז"המנהא – ג"רט, (2011-2012) 

שפכים  
גולמיים  

בנחל  
 חברון 

ואדי 
 – חרמיה
שפכי  

,   פנה'ג
   ילזון'ג
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 אל בירה ש"מט
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 עפרה ש"מט
 צו הפסקת עבודה   – 16/08.
   4457/09' ץ מס"בג  -27/09.
 צו החלטי המורה למשיבים  "  -פסק דין 327/7/11.

 אלא אם יושלמו       .. מלפעול  להמנע[ המדינה]       
 "  ההליכים החוקיים       

  ש"למטמודיע כי נבחרה תכנית  ז"המנהא 11/12.
 אזורי שיטפל גם בשפכי הפלסטינאים  

  57/1579מניעה נדונה תכנית  וצוילאחר התנגדויות 2.
 9/14אזורי בעפרה ואושרה ב  ש"למט

י  "ע] לא פורסם מאז   ע"מתמשנה של . פרוטוקול ו3.
 ...והזיהום הכבד נמשך [ ש"היועמ

 ..פיל לבן –עפרה  ש"מט

 עצי הזית  מתים                       
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 ל  "שפכי מחנות צה
 29/2/16-ב ס"ואיכההפנים . מתוך דווח לו•

 :ל ללא פתרון לשפכים"מחנות צה•

 
,  מחובר לישוב]אבני חפץ  

 [ביוב לא מטופל
 מעלה אפרים   

מחובר  ] פלוגת מיצד
 [ביוב לא מטופל, לישוב

 פלוגת כרמי צור דותן מבוא פלוגת יצהר 

 גדוד הרודיון צופים שבי שומרון

 הר מנוח אלון מורה איתמר

 סוסיא בסיס תפוח הר ברכה

 מגדלים
לקראת  ]חורש ירון 

 [  הסדרה
 עתניאל

 הורקניהבקעת  ב חוגלה"מג מחנה ישי

 עציון ר"מחטמחלק  (וורד יריחו) יריחו ק"מת

10 



 מחצבות

יש רישוי ואכיפה   –מחצבות בתחומי ההתיישבות •
 מחצבת:לדוגמא]מניעת מטרדים -כולל חוק עזר  

 .[  נטוף , נחל רבה הנסון, כוכב השחר 

הרס אזורים , ללא אכיפה   -A,Bמחצבות באזורי •
 נרחבים  
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לגבי   טריפי מוסטפא הייזםהתקיים דיון בנוכחות  9/3/16בתאריך 
 ?!ואושרה   06מפרידן  להתחברות לכביש  901/6/1/ /הת/ ש"יותכנית 

נזקי המחצבה חודש  
 מההתחלה  

תוך סיכון    60התחברות המחצבה לכביש 
 לנוסעים בכביש 
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 פסולת בוערת  

 

   לאורניתשריפת פסולת מסוכנת  בצמוד 
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 ש"באיומשטר ניהול סביבתי חוצה גבולות 
 הדגמה דרך ניהול פסולת

בעיקר באזור , תשטיפי פסולת מהווים סכנה משמעותית למי התהום•
 ש"באיוההזנה העיקרי של האקוויפר 

 רובם בוערים. מאות אתרים גדולים וקטנים –המצב בשטח •

אתרים ישראלים ופלשתינים קיבלו פסולת משני הצדדים  –בעבר •
 פ מקומי"באמצעות שת

 הוא נושא פחות רגיש ופחות פוליטי, בניגוד לניהול מים –ניהול פסולת •

יזמות   –ישראלים . הפלשתינים דרך מדינות תורמות –מימון אתרים •
 פרטית

 קובע מדיניות שיתוף אך לא בוצע בפועל ש"באיותכנון אב לפסולת •

.  3שיקולים פוליטיים . 2ץ בראון ופרשנותו המשפטית "בג. 1: החסמים•
 (ישראלית) ג"חוהעדר מדיניות ניהול סביבתי : ובסיכום. היטל ההטמנה
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 ש"באיוהתדרדרות משטר הפסולת  –ההווה 

 הברחת פסולת•

...  הפלשתיני כתעסוקה מועדפת המיחזורשוק " שיגשוג"•
 מתכות מידי יום בכל השטח מיחזורבעירת : התוצאה

המתייחסת  , פ מדיניות ארכאית"אתרים חדשים ע•
 לפלשתינים בהתנשאות

משטר פיקוח בעייתי וללא שיניים על אתרים פלשתיניים •
 (?...!בעתיד יהיו שיניים)

חשש לעמוד על מדיניות סביבתית מושכלת ומקצועית  •
הניסיון מלמד שכאשר עומדים על . משיקולים פוליטיים

 !!!מצליחים –האמת המקצועית שלנו 
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 ?שיתוף או הפרדה: העתיד
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גישת השיתוף   –ש "הגישה הישראלית באיו•
 משיקולים סביבתיים

גישת ההפרדה משיקולים  –גישת ממשלת ישראל •
 מדיניים

 הפרדה משיקולים פוליטיים –גישת הפלשתינים •

הפרדה משיקולים   –גישת המדינות התורמות •
 פוליטיים



 פתרונות מוצעים והמלצות
 ולנתק סביבה מפוליטיקה, אין להיגרר אחרי הפלשתינים. לא מדובר בנושא פוליטי•
,  גיבוש מדיניות סביבתית חוצה גבולות מושכלת, בהנחה שהסדר הקבע אינו מעבר לפינה•

 .מוכן שהכינו שני האיגודים TORיש . באמצעות תכנית אב לאיכות הסביבה ביהודה ושומרון
מדובר  . גם כאן, בו לא עושים כל מה שהפלשתינים דורשים, להפנים שכמו בנושא הביטחון•

 .נושא בטחוני מהמעלה הראשונה –... בביטחון המים של מדינת ישראל
כגון  , מבוססי מחקר, לבסס את המדיניות על עקרונות סביבתיים מקצועיים אוניברסליים•

שיתוף אוכלוסיות ומתקנים אזוריים  , היררכיית הפסולת, BAT, עיקרון הזהירות המונעת
 .  פ אגני מים או אגני פסולת"ע

ובמקביל לנסות  , (הפוליטית)פ בין רשויות מקומיות ולנהל פחות ברמה הלאומית "לעודד שת•
 מבוססים בשלב זה על הסכמי הביניים, לייצר מוסדות ניהול משותפים

אלא  , גם זה אינו נושא פוליטי. לקדם ההתיישבות על ידי החלת החקיקה הישראלית החדשה•
המוסבר בסדרי  , הוא מתבצע כבר שנים באופן סדיר עד הפיגור של השנים האחרונות

 ש"איוש "עדיפויות אחרים של יועמ
על   ש"לאיוהאב הסביבתית  תוכניתל ובעיקר את יישום "לגבות משפטית את כל הצעדים הנ•

ורואה את  , ידי אימוץ פרשנות משפטית המאפשרת חיים  עם איכות חיים ואיכות סביבה
 .ש"באיוהמציאות המחייבת התאמת הדין הבינלאומי למצב המיוחד 

על מדינת ישראל לקחת על עצמה באופן מלא את הטיפול , במקומות שבהם צפוי כשל•
במטרדים הפלשתינים תוך אכיפה מלאה על ההתיישבות הישראלית באופן זהה לטיפול  

 .בתחומי ישראל
 ניתן ליישם כל העקרונות על כל תחום סביבתי מלבד ניהול פסולת•
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 !תודה על תשומת הלב

 דיון
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 ר ניצן לוי"ד
 ל"מנכ

 איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה
nitsan@enviosh.org.il 

054-787-9227 
 

 מאיר( ה'איצ)יצחק 
 ל"מנכ

 איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון
itche@enviosh.org.il 

054-771-5815 
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