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 שלום וברכה, 

 (3איכות הסביבה ) -סכום ועמ"ש יו"ש הנדון:

 צמצום מפגעי איכות הסביבה ביו"ש.  מטרת הדיון: .1

 ביו"ש, באחריותנו.מפגעי איכות הסביבה חוצי גבולות ואוכלוסיות וצריך לטפל בהם  הנחת יסוד: .2

 זיהום מי נחלים: .3

 בני אלבז על: -הועדה שמעה בסיפוק את דיווח קמ"ט איכות הסביבה

  .הטיפול בשפכי נחל מכמש והתכניות העתידיות לניצול המים .א

 .ית ארבעיהתכניות לטיפול בנחל חברון ע"י מט"ש משותף לקר .ב

 .וסאדרון ע"י הנחת צינור מבית סחור למט"ש נבי מיבנחל קהטיפול  .ג

 מנא"ז יבחן הלאמת כסף פלשתיני לטובת הקמת מט"ש ליד ג'לזון. -ואדי חרמיה .ד

 פסולתסילוק  .4

 טיפול בפסולת ביו"ש לשתי האוכלוסיות:בהועדה משבחת את פעילות קמ"ט איכ"ס  .א

 .תקועבשאל מניה ובזהרת פינג'ן, טובלן ב

 המטרה: אתר מתקדם באזור רמאללה לשתי האוכלוסיות. -אס"פ רימונים .ב

שר לאיכות הסביבה יקיים דיון בנוכחות נציגי המועצות, קמ"ט איכ"ס, יו"ר איגוד ערים ה

 החלטה על קביעת אופי האס"פ ומיקומו. צורךל ,לאיכות הסביבה וכל גורם רלוונטי

 מט"ש עפרה .5

עו"ד זכריה לכל הועדות פשר כניסת משך את ההחלטה שנים ואי, אל"מ דורון בן ברק -יועמ"ש יו"ש

 במאמץ לעצור את הפעלת המט"ש, למרות מחויבות לבג"צ. ,והחומר

 דית.ילקדם את התכנית להפקדה ולתוקף במבאחריות מנא"ז 
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 מחצבות .6

הועדה לא קיבלה תשובות לשאלותיה בדבר הפעלת מחצבות לא חוקיות, ללא תב"ע, ללא חוזה  .א

צבות פלשתיניות שיקום ועוד עברות על החוק, כאשר מחצבות יהודיות נאכפות על כל פרט ומח

 המנהל האזרחי בחסות היועמ"ש, משתף פעולה עם העבריינות והפשיעה הסביבתית ,קיותשאינן חו

 .ללא אכיפהיבה עבריינית ופגיעה קשה בסביבה ומאפשרים להם חצ

גם הוא , 60הסיוע למחצבה בלתי חוקית של מוצטפא טריפי בדיר דבוואן ולאשר לה מוצא לכביש  .ב

 שיתוף פעולה עם עבריינים, מדיניות ושליטה של מתפ"ש באופן המעורר תמיהה.

שיון ימספר רהתב"ע, שם הבעלים, עם  Cועדה טבלה של המחצבות בשטח וקמ"ט מסו"ת ישלח ל .ג

 , תוך שבוע ימים.וצילום התב"ע , נאמן בטיחות חוזה שיקוםחציבה, 

 ת מפגעי הסביבה בכלל והמחצבות בפרט.על חוסר אכיפ לישיבה הבאה יזומן רמ"א למתן תשובות .ד

 נידון בבג"צ. -שפיכת פסולת מזרחית לכוכב יאיר .7

 פרויקט נחל דולב -איגום נחלים .8

שוב עיכובים ומאמצים של יועמ"ש יו"ש למנוע את קידום הפרויקט  -הנושא לא טופל ולא קודם

 בתירוצים שונים.

 ם פרויקט הפיילוט לאיגום נחלים.יציגו בישיבה הבאה את סטטוס קידו ,עמ"ש יו"שורמ"א וי

 חקיקה סביבתית .9

עד הישיבה הבאה את החוקים החיוניים לצו  ויו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה, יציגקמ"ט איכ"ס ו

 אלוף/ חקיקה ביו"ש לצורך אכיפת איכות הסביבה ביו"ש.

 ידווח בישיבה הבאה באחריות אט"ל ופקמ"ז. -מחנות צה"ל מזהמים .10

 "י הרש"פ באתר שומרון העתיקה.הפגיעה המתמשכת ע .11

 להגן על האתר. -באחריות פקמ"ז

 באחריות מתפ"ש לטפל בשימור האתר, בפיתוח ובמיצוי הארכיאולוגי שלו.

 

 תודה לכל המשתתפים בדיון.

 .2016דיון מעקב נוסף יתואם לתחילת כסלו תשע"ז/ דצמבר 

 ג אט"ל, רמ"ט פקמ"ז וקמ"ט ארכיאולוגיה.רמ"א ויועמ"ש יו"ש אישית וכן נצי -לדיון יזומנו כאמור לעיל

                      

    בברכת שנה טובה,                                     

      

 מוטי יוגב  -מרדכי                                              

 יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון        
  ועדת חוץ וביטחון                                                                                                              


