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גבולות   חוצתמדיניות סביבתית . 1

 ש  "ביו



מדיניות סביבתית חוצה גבולות  
 :כללי – ש"באיו

 
להתיישבות  , היעדים הסביבתיים שראוי להתוות עבור האוכלוסייה הפלשתיניתמהם . א

?  למלאםוכיצד יש , מהם הצרכים של שתי האוכלוסיות? יחדולשתיהן גם , הישראלית
טיפול  : בנושאים הבאיםישראל הריבונית כיצד הפתרונות משפיעים על תחומי מדינת 

למניעת  כולל האמצעים , שפכים, איכות אויר, ס"חומ, קרינה, המיחזורקידום , בפסולת
 ועוד, טיפול בפסולת רדיואקטיבית, שיקום נחלים, ניקוז ואגירה, נחליםזיהום 

ומהי הדרך והאמצעים ליישום היעדים? מהם יעדים ישימיםהערכה . ב? 

ש"באיוהאילוצים המיוחדים המאפיינים את ניהול הסביבה מהם . ג? 

האם יש  . יש דו שיח עם המדינות התורמות לפלשתינים לצורך תשתיות סביבתיותהאם . ד
או שמא להסכים לכל יוזמה הבאה לקדם את האינטרס  ? כזהשיח סביבתי טעם לקדם דו 

 .גם אם היא מנוגדת לאינטרס הסביבתי, הפלשתיני

אן'פנגזהרת  פ"ואסאל בירה  ש"מט: לקחים ממתקנים פלשתינים קיימיםהפקת .  ה 
יכולת  , רמת תפעול, ליכולת הפיקוח, הישירים והנלוויםלממצאים הסביבתיים בהתייחס 

 .ועודישראלית  אוכלוסיההשתתפות , קיום דו שיח בונה, התפעול

או שמא  ? האם מדיניות שיתוף, המדיניות הכללית לגבי מתקני תשתיות סביבתיותמהי . ו
מהן החלופות  ? מהן אמות המידה לקביעת התמהיל? תמהילהאם ? הפרדהמדיניות 

כמו   ש"באיויכולה לעבוד שוק חופשי האם מדיניות ? העיקריות שביניהן יש לבחור
 ?בישראל

 



כיצד  ? באילו כלי ניהול סביבתי לבחור, כיצד לנהל רגולציה סביבתית. ז
 בהנחה שיש הבדלים? להפעילם

המחייבים התאמת הכלים ש"באיו. 

על  , כגון חקיקה: משפטיים כלים,.הטמנהכגון היטל : כמו כלים כלכליים
 .הפלשתינית, האוכלוסייה הישראלית

אולי גם בקרב , בקרב האוכלוסייה הישראלית: כלים ציבוריים
 ?האוכלוסייה הפלשתינית

ניטור ובקרה, בניית יכולות: כלים מקצועיים ייחודיים, כלים פוליטיים  ,
 .תכנון אסטרטגי ועוד, תכנון אב ומתאר, סקר ומחקר

סביבתית)האם ראוי לשקול הזמנת עבודה מקצועית רב תחומית . ט ,
 ?ל"שתדון בכל ההיבטים הנ( מדינית, משפטית

הבנתנו נושא ניהול סביבתי חוצה גבולות אינו מטופל כרגע  למיטב . י
 . במשרדאגף \אף אשכולבאופן שוטף ויומיומי על ידי 



 2015ח מפגעים "דוגמאות מדו
 ליד עפרה טריפימחצבת 
 ילזון'גמאזור  חרמיה בואדיזרימת ביוב   
  תהליך אישור מטמנת רימונים 
קלט בואדיאל בירה והפגיעה  ש"מט 
טיפול במטמנות בוערות ונזק המתמשך לתושבים 
 הלישמניההטיפול בהתפשטות   
  כתוצאה מביטול  [ ומתקני מים] אי ביצוע מתקנים לטיפול בביוב

 JWCהדיונים ב
אזורי עפרה והכפרים   ש"מט 

הימנעות מפתרונם יש השלכות כבדות על לנושאים אשר : סיכום
 באזור האוכלוסיההסביבה ועל כלל 



 ש  "הטיפול בפסולת ביו. 2
 בהמשך ישיר לשאלות שצריכות להתברר לגבי מדיניות המשרד

ש יש חשיבות רבה להגדיר מדיניות  "בתחומי הסביבה השונים ביו
מובנית בתחום הפסולת ולא להיגרר אחרי יוזמות של ארגונים  

אב לניהול  תוכניתהוצגה  2000בשנת . בינלאומיים או מקומיים
האם התוכנית עדיין רלוונטית  או יש . פסולת ביהודה ושומרון

כיצד והאם ההחלטות להקים באזור ? צורך בתוכנית חדשה
ומתקנים  [ אל מיניה  ורימונים, אן'זהרת א פינג ם"אספי] מטמנות 

מתיישבים עם מדיניות המשרד להגברת  [  א'עוג קומפוסטציה] 
 ?  שיתוף או הפרדה? המחזור

 



קדומים   פ"אסץ "האם חוות דעת בלס שניתנה בשעתו במסגרת בג
ולקראת אתר השומרוני הטוב אכן טרפה את הקלפים למדיניות של 

לפי חוות דעת השופט  ] ? האם ניתן ונכון להתגבר עליה ? שיתוף
 ?[ ל"אדמונד לוי ז

  בהנחה שההתיישבות הישראלית הולכת בתוואי שהותווה על ידי
הפרדה  , כלומר. מדינת ישראלהמשרד להגנת הסביבה לגבי כלל 

מהם החסמים . במקור של אריזות וזרם אחד או שניים נוספים
 ?  כיצד ניתן לסייע להן להתגבר על כך? ש"באיולהליכה בתוואי זה 

עם מי צריך ? מה השיטות לטיפול בפסולת המתאימות לפלשתינים
מכיוון שההשפעות  ? המדינות התורמותעם ? איתם? לדון עליהן

האם אנחנו צריכים לדרוש להיות  , הסביבתיות הן חוצות גבולות
ולהשפיע על בחירת חלופות יותר בנות  , ברמת המדיניותשותפים 

 ?קיימא

 כיצד יש להשתמש בכלי של היטל . ש"באיוכלי ניהול פסולת
 ?ש"באיוסביבתיות להשיג מטרות ההטמנה באופן דיפרנציאלי כדי 



 והמיחזורכיצד ניתן לקדם את מדיניות המשרד בתחום הפסולת  
 ? ללא החלת החקיקה באזור

 בניהול   ש"באיושל איגודי ערים לאיכות הסביבה מקוַמם מה
בקבלת ? המדיניותבקביעת ? המדיניותבעיצוב ? ש"באיוהפסולת 

 ?ההחלטות לגבי מתקנים בשטח

 



 ש  "החלת החקיקה הסביבתית ביו. 3
חוק הקרינה הבלתי מייננת  , 

 אוויר נקיחוק,   

 האסבסטחוק,    

 פסולת אלקטרוניתחוק, 

 חוק  PRTR- [מרשם פליטות לסביבה] ס"מפל 

 [ סמכויות פקחים, אכיפה סביבתית ] חוק הרשויות המקומיות 

 

 



 :  נושאים נוספים
4 . ערבות מדינה   –לפסולת בעמנואל  א"פלמתקן 

5 . הבערת פסולת  , שפיכת פסולת בנין: על הפלסטינאים אכיפה
 חשמלשריפת כבלי , ביתית

 6  . הקודםי השר "עש "האיגודים ביו 2  בתקציבקיצוץ 

7 .הישובים  ' התרחבות במס – [שושנת יריחו]  לישמניה
 נגועיםחידוש הסיוע לישובים  הנגועים 

8 . סירוב לתמוך בפרויקטים  -לשמירת שטחים פתוחים הקרן
 תגמולים    ש בגין אי העברת"ביו

9 . מהבנייה של החברות המשכנות בעבראסבסט  -צמנטגגות נושא  
 (קרני שומרון)

 


