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לקידום הטיפול בכנסת היום התקיים דיון 
 במפחמות המזהמות

הצטרף  חבר הכנסת דודי אמסלם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה,
 מיידיות  מנציגי הממשלהדרש תוצאות ו לדרישת נציגי רשויות האזור

 וועדה בין משרדית הפועלים באמצעות 

פקחים  13הוא צפוי לצרף  2016המנהל האזרחי טען בדיון כי בשנת 
 90%-נוספים לאכיפת גזם במעברים. תוספת זו צפויה לפתור לטענתם  כ

 מבעיית הובלה בלתי חוקית של גזם מישראל לשטחים

מלבד האכיפה אנחנו  מסר : " ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש,
באופן  חוזרים ודורשים כי המדינה תתחיל לרכוש את הגזם מהחקלאים

שילוב של אכיפה יעילה עם רכישת הגזם תטפל ותמנע את רק . מיידי
 "המפחמות ממנו סובלים תושבינו.האוויר מזיהום 

חבר הכנסת  ,ההסביב הגנת, נערך דיון בכנסת בהובלת יו"ר ועדת הפנים ו14.12.15היום, יום ב', 
מקומיות, ראש אגף איכות אוויר באיגוד ערים שרון הרשויות הדודי אמסלם. בדיון השתתפו נציגי 

 כרמל, נציגי משרדי הממשלה וחברי כנסת מסיעות שונות.

משרדי הממשלה אשר נציגיהם נכחו בדיון כללו את משרד החקלאות, המנהל האזרחי, משרד 
 להגנת הסביבה. הביטחון, משרד החקלאות, והמשרד 

יו"ר הועדה חבר הכנסת אמסלם פתח את הדיון החשוב ואפשר לנציגי הרשויות לבצע סקירה 
לנציגי הממשלה  חבר הכנסת אמסלם מקיפה של המפגע בהיבטים שונים. בהמשך לכך עבר

 אחריותם לטיפול בהיבטים השונים של המפגע.לו

באכיפת מעבר בלתי חוקי של  האזרחי  אחד הנושאים המרכזיים שנבחנו היה טיפולו של המנהל
משאיות אשפה. אם כי  297גזם מישראל לשטחים. נציגי המנהל טענו כי בשנה החולפת הוחרמו 

 משאיות גזם, שכן בפועל המפגע רק הלך והחמיר בשנה האחרונה. היולא ברור כמה מתוכן 

מפקחים  13-עוד צוין על ידי נציג המנהל האזרחי בממשלה כי בשנה הקרובה צפויים להתווסף כ
מענה , לטענת המנהל, חדשים למטרות אכיפה. תוספת משמעותית זו בכוח האדם צפויה לספק 

 מבעיית הובלה בלתי חוקית של גזם, איתור המשאיות והחרמתן. 90%-לכ

וועדה בין משרדית לטיפול מיידי במפגע,  לאופרטיבית ש דרישה לפעילותהחלטת הוועדה  הינה 
הנחה יו"ר הועדה את נציג המשרד  ,כמו כן תוך שהוגדר לוח זמנים בן חודשיים ימים לנושא זה.

 להגנת הסביבה לקחת עליהם את האחריות לטיפול במפגע, ולקדם את הטיפול בו.

אכיפה אנחנו חוזרים ודורשים כי מלבד ה " :ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש מסר כי
שילוב של אכיפה יעילה עם  רק .באופן מיידי המדינה תתחיל לרכוש את הגזם מהחקלאים

אנו " טפל ותמנע את זיהום האוויר מהמפחמות ממנו סובלים תושבינו.צמצם תרכישת הגזם ת
מדיניות ברורה וחד משמעית של הממשלה המתמקדת במניעת הגעת הגזם כי תתקבל מצפים 



 14/12/2015
בזמן שהמפגע  די, המתנולשטחים. אנו דורשים כי פעילויות אלו יבוצעו בטווח הזמנים המיידי,  

 ."דועך אלא  אף מתגבר ומחמיר אינו 
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