
 קליניקה לרגולציה סביבתיתה
Environmental Regulation Clinic 

 
 

1 
 

 י"ז אלול תשע"ו

 2016ספטמבר  20

 

 מר אורי אילן, יו"ר לכבוד

  המחוזיתעדה הו

 מחוז צפוןלתכנון ובנייה 

 עילית נצרת, 29 יצחק מעלה

 המקומיתהועדה 

 לתכנון ובנייה  גליל עליון

    12100 עליון גליל נ.ד 

 

 מבלי לפגוע בזכויות

  04-6554188באמצעות פקס 

04-6816695 

 

 שלום רב,

 תאנים -סילוק פסולת אתר  11488דון: פקיעת תכנית מספר ג/הנ

עמוקה של מצפה עד המקומי ולרגולציה סביבתית, הפקולטה למשפטים בר אילן, מייצגת את הוהקליניקה 

בעניין  - ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל עליון פונה בשמו לוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפוןו

  כדלקמן: האתר לסילוק  פסולת תאנים א'

 עמוקה תושבי עבורחמור ומתמשך  ריח מטרד מהווהוהוא  הגליל רחבי מכל פסולת מרכז', א תאנים אתר .1

, עם הסמוכות הרשויות של לפסולת' זמני' כפתרון הוקם האתר. הגלילית חצור של הצפוניות והשכונות

 פעיל. עדיין הוא יוםזאת כ

 .וסביבתית חברתית, תיירותית חשיבות בעל אזור, ביריה יער בלב ממקום האתר .2

. התכנית )להלן: "התוכנית"( 11488/ג אתר לסילוק אשפה" מספר –"תאנים  כניתהאתר פועל על פי ת .3

 שנים. 5-ותוקפה נקבע ל 31.7.2008-ב עודכנה

 ישיבה, מחוזיים כלל עקרוניים ונושאים לתכניות משנה וועדת של דיון התקיים 2013 לאוקטובר 24-ה ביום .4

 הארכה זו כי בציינה, שנים שלוש על העומדת לתכנית הארכה העניקה הוועדה זו בישיבה. 2013006 מספר

 אשר פסולת ולמיון לטיפול אתר להקמת תכנית תוגש זו תקופה במהלך כי נדרש עוד. שתינתן האחרונה

 .תאנים באתר ההטמנה פעילות את יחליף

 האתר אל מעבר ומועד הנוכחי האתר לסגירת צפוי מועד נראה כי אין ההארכה מועדעם פקיעת , כיום .5

 .הוועדה החלטות של הפרה מהווה. מצב זה מצביע על מחדל חמור והחדש

 .האחרונה תהא המדוברת הארכה כי נקבע לחינם לא .6

 )מצ"ב נספח א'(. מעל שנה – ועד היום 10/06/2014-שיון עסק החל מיום היאתר תאנים פועל ללא ר .7

. אישור זה חשוב הכבאות וההצלה רשותהעדר אישור מבשל שיון העסק לא אושר יר –סכנת דליקות  .8

הנובעת  הינה סכנת בעירות ,לפינוי פסולתכל אתר חשוף  . אחת הסכנות המרכזיות אליהןוהכרחי

אשר עלול , תאנים בליבו של יער ביריה רסכנה זו גוברת בשל  מיקומו של את .מהיווצרותו של גז המתאן
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של נוכחותם של תיירים רבים . סכנה זו מתעצמת אף יותר בלהתקלח במהירות בעקבות דליקה באתר

מדיווחי תושבים . )מצ"ב נספח ב'( סמוכים לאתרושבים הלאזורים מיובשל האפשרות כי תגיע באזור היער 

 אלו ממש פרצה שריפה במתחם. ( 21.6.2016)בימים 

והן לתיירים הרבים  לתושבי הסביבההן  מטרד ממושך וריח חריף המהווים זיהום אווירל גורםאתר תאנים  .9

למשרד להגנת הסביבה לאורך שנות הפעילות הארוכות של אתר  בעניין זה הוגשו תלונות רבות באזור.

 תאנים. 

 הממוקם ('אונסקו'על פי  'עולמית מורשת')אתר  חצור-תלו יער ביריה פוגע בתיירות באזורהאתר  .10

 עלקשות הרבות בדרכים מ הזבל משאיותבנוסף למפגע הריח וסכנת הדליקות, . מאתר הפסולת כקילומטר

 .םאתריההגעה ל

מיקומו של האתר בסמוך לישובים עמוקה וחצור הגלילית מהווה ניצול  – בעקרונות צדק סביבתיפגיעה  .11

 של הלשכה המרכזית חברתי-כלכליבדירוג  חצור הגלילית מדורגתוסייה מוחלשת. שלהן כאוכל

החברות באיגוד ערים מדורגות באשכול נוספות שבע מועצות לעומת זאת,  3.1לסטטיסטיקה באשכול מספר 

  2ומעלה. 5

 :וועדת המעקב לאתר תאניםהתייחסות  .12

בכוונת כי אין  הובהר 2016לאפריל  17-יום המ בדיון הוועדה .16מתוקף הוראות תמ"א  פועלתועדה ה .א

 לסגירהלהיערך האתר  על כן ועל האתר לתפעולנוספת  בהארכה לתמוך הסביבהלהגנת  המשרד

 .ושיקום

העלו את  תאנים, באתר להטמנה שלהן הפסולת את המקומיות, השולחותהרשויות במהלך הדיון,  .ב

עולה כי  .חלופי יש בכך עול כלכלי שלא יוכלו לעמוד בו ללא פתרוןוטענו ש ,סגירת האתרמחששם 

אותן רשויות היו מפעילות את הלחץ שאילו ייתכן  .התהליכים האצתקיצור ול פועלות לא רשויותה

  .תילוהאתר החלופי היה עומד על  ,לקידום האתר החלופי הדרוש

בתושבי האזור, עצים את הפגיעה הממושכת המשך פעילות האתר במתכונת הנוכחית ובמיקום הנוכחית י .13

נובעת מכך שאותו גוף אשר בעניין הקמת האתר החלופי מחדל חומרתו של ה. במבקרים באזור ובסביבה

  .לקדמוכדי לקדם  דיחלפו, לא עשה ביקש והתחייב לייצר פתרון חלופי במסגרת שלוש השנים ש

 לפיכך, אנו פונים אליכם כדלקמן: .14

 , אנו מבקשים כי יינקטו פעולות מידיות לקידום האתר החלופי והקמתו במיקום הנבחר. ראשית .א

 , אנו מבקשים כי הליך ההתקדמות והמעבר לאתר החדש יפורסמו לציבור הרחב. שנית .ב

                                                           
 ביותר החלשות המועצות ואילו העשירי באשכול ממוקמות ביותר הגבוה הרמה בעלות המועצותכלכלי בנוי כך ש-הדירוג החברתי 1

 . הראשון באשכול
 . 8 אשכולב מטולהו המעלה יסוד, 7 באשכול פינה ראש, 6 אשכולב כרמיאל, 5 אשכולממוקמות ב – חלב גושו קצרין, שמונה תיקרי 2
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, גם אם הרשויות תאושר הארכה נוספת של התכניתלא אנו מבקשים שבשום מצב  ,שלישית .ג

 ך פעילותהמשאת  בכך כדי להצדיקאין  .תאלצנה לשנע את הפסולת, זמנית, לאתרים מרוחקים יותר

 . חברתית וסביבתיתאזור בעל חשיבות בלב רבים מפגעים ל האתר הגורמת

הבריאות התושבים היה ולא ינקטו הצעדים הנ"ל ישקול הועד המקומי את המשך צעדיו להבטחת  .15

 והסביבה.

 

 בברכה,        

 עו"ד יותם שלמה        

 מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית        

 

 עתקיםה

 גל נופר, יו"ר הועד המקומי עמוקה

 בועדת המעקב הציבורנציג  ,עמוקה ,גילה יחיאל

 

  הסביבה להגנת המשרד ,צפון מחוז מנהלת ,זיס דורית

   תשתיות תחום ראש ,צפון מחוז ,בלומנפלד סיגל

  מתכננת ,צפון מחוז ,עייק מיכל

   ציבור פניות מרכזת ,צפון מחוז ,שלוש ריקי

 מוצקה ופסולת מחזור אגף ראש ,רדעי אבי

 

nufarsecurity@gmail.com 

yegilo@gmail.com 

 

dorits@sviva.gov.il 

sigalb@sviva.gov.il  

MichalE@sviva.gov.il  

rikis@sviva.gov.il  

 avir@sviva.gov.il 

 

 המחוזמתכנן  מחוז צפון, ,הפנים משרד  - שפול אלכס 'אדר

 

AlexSh@moin.gov.il 

 avihu.igud@gmil.com   ל"מנכ ,וגולן מזרחי גליל ערים איגוד ,ביאלי אביהו

 

  

 

 גל אלדרהמכתב הוכן בעזרת הסטודנטית 

 



 קליניקה לרגולציה סביבתיתה
Environmental Regulation Clinic 

 
 

4 
 
 

 תשובת מועצה אזורית מבואות חרמון –נספח א' 
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 מזבלה "אתר תאנים" –סיכונים פוטנציאלים מחומרים מסוכנים ולהתלקחות  – נספח ב'

 מצ"ב מסמך בקובץ מצורף


