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אלאור לוי ,רכז חינוך סביבתי
שחר מזרחי ,יו"ר הועדה
נושאים
א.

מפגעי פסולת בניין לא חוקיים

ב .מפגעי פסולת בשטחים המצויים באחריות גופים אחרים :צה"ל ,מע"צ ,בוקרים ,מי גולן
מהלך הדיון
דדי הסביר כי לרשות המוניציפלית יש קוים כחולים וכי חלק מהאתרים בהם מצויים אתרי פסולת לא חוקיים אינם
בקווים של מועצה איזורית גולן.
שחר :עם זאת ,היחידה הסביבתית של מועצה איזורית גולן משמשת גם כיחידה הסביבתית של ארבעת הכפרים
הדרוזיים שבצפון הגולן ולפיכך אמונה על מציאת פתרונות גם בשטחים אלו.
דדי השיב כי אכן היחידה הסביבתית פועלת למציאת פתרונות אלו" .במסעדה לפני כחצי שנה כל הפסולת פונתה,
יכול להיות שאחרי זה נוצרה חדשה ,אבל לפני חצי שנה כל הפסולת פונתה על ידי מועצה איזורית גולן".
דדי :עכשיו מג'דל ועין קיניה לקראת סיום שלב ב' של המשך פינוי .בוקעאתא ,אני מקווה שתוך חודש יחתם החוזה
ואנחנו נראה את ערימות הפסולת שיעלמו .החוזה יחתם מול קבלן של פינוי .אני מקווה שכבר בשבוע הבא יחתם
החוזה.
שחר :מאיפה התקצוב לפרויקטים אלו?
דדי :יש מכרזים שונים לרשויות מיעוטים ,במקרים אלו המכרז הוא בנושא הטיפול בפסולת .משם הושג התקציב
לטיפול בפסולות שבשטחי הרשויות הדרוזיות.
שחר :התמונה נראית וורודה למדי ,נראה שתוך נניח שנה ,אנחנו לא נראה יותר אתרי פסולת בלתי חוקיים
בסביבת הכפרים הדרוזיים.

דדי :לא ,שנה זה הרבה זמן ,כי אני לא יודע שעוד חודשיים לא תהיה שם פסולת חדשה ,זאת מכיוון שכרגע אין
להם אתר פסולת מוסדר או תחנת מעבר מוסדרת לפסולת שלהם ,ועד שלא יהיה להם כזה יהיה קשה מאוד
למנוע את המשך ההשלכה .לפני  3-4שנים השיגו תקציב להקמת תחנת מעבר בבוקעתה אבל לצורך כך היתה
נדרשת הסבת תב"ע ותכנון .השבת התב"ע והתכנון הושגו  .עכשיו צריך לצאת למכרז להקים את זה ולכן
מחפשים תקציבים .אם תוקם תחנת המעבר תהיה לגיטימציה לאכיפה.
שחר :למרות זאת להכנסת הפסולת לתחנת המעבר ישנה עלות שהקבלן והמשליך מעוניינים להמנע ממנה .מה
יגרום להם להכניס את הפסולת לתחנת המעבר?
דדי :גם הרשויות הדרוזיות מעוניינות בנקיון הרשות ,נפגעות מהשלכת הפסולת הפירטית ומעוניינות לפתור את
הבעיה .הרשויות הדרוזיות מתכוונות מצלמות במספר שבילי גישה לאתרי פסולת לא חוקיים ע"מ לתפוס את
משליכי הפסולת .את המצלמות יסרקו באופן רטרואקטיבי במידה ויתגלה אירוע השלכת פסולת כך שיוכלו לאתר
ולאכוף את בעל הרכב שהשליך או את הקבלן.
טענה נוספת שעלתה היא שאתרי פסולת לא חוקיים כגון אלו נמצאים גם בשטחים רבים ונוספים בגולן והפסולת
שבהם הגיעה בעבר מהמושבים והקיבוצים .במטרה למנוע זאת ,אסף בנה מסמך שהכניסו לועדת לתכנון ובניה
והביא לכך שמועצה איזורית גולן לא מאפשרת מתן טופס  4לפרויקט טרם הצגת ההוכחה לטיפול הקצה בפסולת
הבניין אשר נוצרה במסגרת הפרויקט.
שחר :ולגבי השטחים שבסמוך לרשויות הדרוזיות?
דדי :אין לנו דרך לאכוף שם ,כי בעין קניה או מסעדה יש פקח והוא עשה קורסים ,אבל בסוף הוא לא יתן דוח
לתושב מהיישוב שלו .רק פקח מבחוץ יוכל לתת דוח .בסופו של דבר הקרב הגדול יהיה על פתרו קצה ,ברגע
שיהיה פתון קצה תהיה כל הלגיטימציה למועצה לבצע אכיפה .גם מועצה איזורית גולן לא יכול ולא נותנת דוחות.
שחר  :מה זאת אומרת?
דדי :הוא לא יכול לתת דוח.
אסף :אני יכול לתת מכתב התראה
דדי :ראש המועצה נתן הנחיה שלא נותנים דוחות ושיותר הולכים על הסברה.
שחר :מי רוקח?
דדי :עוד הרבה לפניו .ראשי מועצות קטנות בסגנון שלנו לא אוהבים לתת דוחות שהן לא דוחות חניה עד היום מאז
הקמת המועצה עוד לא יצא דוח אחד על נושאים כאלה.
בעניין הפסולת ממפוי הפסולת שערך האשכול:
דדי :מועצה איזורית גולן ממש בקרוב תהנה מהפינוי של אתרי הפסולת שנמצאים במיפוי הפסולת שערך האשכול
לפני כשנתיים .אחר כך  ,אם נמצא ערימה חדשה ונדע למי היא שייכת ,אז בעל הערימה יפנה ,ואם לא המועצה

מפנה .כי לנו חושוב שהשטח ישאר נקי .כעת נעלה את התושבים שלה ,ותדורשת מכל פרויקט להמציג אישור
לטיפול קצה בפסולת אחרת לא מקבל טופס .4

מפגעי פסולת בשטחים המצויים באחריות גופים אחרים
לדברי אנשי היחידה הסביבתית מע"צ מנקים פסולת בשולי הדרך תוך  24שעות מהתלונה .בשנים האחרונות
כבישי הגולן הוכללו בתוכנית העבודה קבועה של מע"ץ .והם מגיעים לנקיון באופן סדיר .מזמינים כל אחד לבדוק
זאת בעצמו.
בעבר צהל היה יוצר הרבה יותר מפגעים והעבודה מולו השתפרה מאוד לאחרונה .דדי :אסף יושב להם על הוריד.
יש שיתוף פעולה בחודשים האחרונים מול צהל .עם צהל רואים שיפור משמעותי .נחתמה גם אמנה עם אלוף
פיקוד הצפון.
אסף :עד לפני חצי שנה היו לנו בעיות מאוד רציניות עם צהל אבל עכשיו הסיפור הוא אחר ויש שיתוף פעולה.
שחר  :מי אחראי על הנקיון בצהל?
אסף :זה מחולק ל  ,2אני אסביר לך בדיוק .בתוך הבסיס ובשטח האימונים של הבסיס הקבוע זו האחריות של
היחידה בבסיס הקבוע .יחידה שבאה להתאמן לא מתחום הגולן שייכת לאוגדה  ,210היא השטח נקי ,מתאמנת,
ומזדכה על השטח נקי .אם השטח שייך לקקל אז מול קקל ,אם השטח שייל למועצה אז זה מול הקב"ט של
המועצה אם זה מול הרט"ג אז זה מול רט"ג.

בעניין מפגעי הפסולת שבגדות המאגרים:
אלאור :מי גולן מייצגים את החקלאים וזה הכח הפוליטי הכי גדול היום בגולן .מי גולן יכול לנהוג כשאר אגודות
המים בישראל ולנעול את המאגר בגדר ,אבל רוצים שהם ישאירו אותם נקיים בשביל התיירות ,שלא יהיה מפגע
נופי ,ששביל הגולן יעבור שם ,הכל טוב ויפה אבל מצד אחד זה נכס ,מצד שני הוא לא שלנו מצד שלישי דורשים
שיהיה נקי.
שחר :אם המועצה רוצה שתושביה ומטיליה יהנו ממשאב שלא שייך לה ,אז באחריותה לדאוג שהמשאב לא יהפוך
למפגע.

פסולת הפזורה בשטחים פתוחים:
שחר :בכל תא שטח בגולן יש שימוש .לכל תא שטח בגולן יש אבא ואמא שמשתמשים בו ,ולכן בהינתן המצב
שאתם מציינים  ,של מחסור במשאבים של המועצה לטיפול במפגעים ובפסולת בשטחים שונים ,ניתן להשתמש

באמצעים אחרים לטיפול בבעיה :למשל ,אם לכם יש מפה של כל תאי השטח בגולן ומי הבוקר/היחידה הצבאית
וכו' שעושים שימוש בשטח זה ,אתם יכולים לפנות ולדרוש את הפיקוי והטיפול בשטח .המועצה יכולה להפעיל את
הכלים העומדים ברשותה ולדרוש טיפול במקום .השטח הוא משאב ציבורי ,למרות שגופים שונים עושים בו שימוש
הוא שייך לציבור ואין כל סיבה בעולם ששמי שעושה שימוש בשטח יפגע במשאב ציבורי.
דדי :זה חשוב אבל זה עניין של סדרי עדיפויות ואם נעסוק בזה לא ניתן יהיה לעסוק בנושאים חשובים הרבה יותר.
שחר :אני לא בטוח שמדובר בעניין שגוזל כל כך הרבה זמן אלא דורש הסדרה .נושא השימוש בשטח והשמירה
על הנקיון שלו יכול להיות מוסדר ,כך שהמועצ תדע מיהו הגורם האחראי בכל תא שטח ובסה"כ אנחנו מדברים על
להרים טלפון לטיפול במפגע שנמצא בשטח שיש לו גורם אחראי .לא דורש השקעת תקציבים של המועצה ,ואולי
סה"כ דורש להסדיר ממשק שיהיה נוח לשימוש לאנשי המועצה.
אסף :יש לי את המידע לגבי מי הבוקר או היחידה המשתמשים בכל תא שטח.

כתב :שחר מזרחי

