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  אתר להטמנת פסולת בניין סמוך לבתי תושבים יהודים וערביםהקמת   בנושא:
 והפקעת קרקעות

 
 מיקי לוי  הכנסת: של חבר

 
דיון בנושא  ,5102ביולי  7 ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה ביום שלישי כ' בתמוז תשע"ה,

פקעת קרקעות, כרוכה בההקמת אתר להטמנת פסולת בניין סמוך לבתי תושבים יהודים וערבים ה
 י. ש חבר הכנסת מיקי לוידיון מהיר שהגהצעה לקיים בעקבות 

-שטח הגובל בשכונות הגבעהאת ה וךכנית להפועיריית ירושלים מקדמת תשלוי אמר  ה"כח
למטמנת פסולת בנייה בהיקף ובממדים  אטהבירה, עיסאוויה, ענאתא ושועפ-הצרפתית, צמרת

חסרי תקדים. מדובר באזור שמוגדר עמק עירוני ובו שטחים פתוחים טבעיים ומוגנים, מתקני 
לדבריו, מדובר ואתר פסולת ענקי אינו עומד בקריטריון זה משום היבט.  ,יבילוי ופנא ,ספורט

שיגרמו לזיהום  , פריקה, גריסה, מיון והובלה תשיבוצעו בו עבודו ,פעיל הטמנה אתר בהקמת
אתר הטמנת הקמת בו  השאושר אחר כלשהו ישובילא ידוע לו על ו ,אוויר, רעש ועומס תנועה כבד

אתר  אהו , שבו מתוכנן הפרויקט,כי אתר נחל אוגהוסיף "כ לוי הים. חלבתי מגורקרוב פסולת כה 
מהווה נקודת מפגש של אלמנטים שונים המשלבים נוף, המגוון עשיר של חי וצומח ם טבע עירוני ע

ה בלתי הפיכה ותזהם את פגיע שלו והמטמנה המתוכננת תפגע במרקם הנוכחי ,טבע וארכיאולוגיה
 ,תושבים יהודים וערבים יםחדוהתנגדות לפרויקט מאבהדגיש כי  מי התהום ואת מי הנחל. הוא

 . תוכניתבתים לטובת ה 01מתוכננת הפקעת מלבד נזקי זיהום האוויר שמאחר 

                    של  ,נציגי התושבים שהשתתפו בדיון אמרו כי מדובר במפגע סביבתי בקנה מידה רחב ביותר

משאיות ביום למטמנה. הם מחו בתוקף על  211–011ובתנועה של  ,פסולת לשנה נותטו 211,111-כ
 נושא הוא לא אחר מאשר עיריית ירושלים. בכך שמי שנתן חוות דעת סביבתית ובריאותית 

"כ דוד אמסלם מתח ביקורת חריפה על כך שמינהל התכנון היו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ח
 תסקיר סביבתי מקיף.   יריית ירושליםבמשרד הפנים הסתפק במסמך סביבתי ולא דרש מע



 

 

 

 בסיום הישיבה:החלטות הוועדה 

אתר להטמנת בועדת הפנים והגנת הסביבה מכירה בצורך החיוני של עיריית ירושלים  .0
כי יש לבחון  יםסבור חברי הוועדה עם זאתופסולת בניין כחלק מההתפתחות האורבנית, 

ם ההפגיעה באיכות חייום מרבי של הגיע לצמצלכדי  את כל החלופות למיקום המטמנה,
 של תושבי העיר. 

 

לראש עיריית ירושלים, למשרד הפנים ולמשרד להגנת הסביבה להקפיא  קוראתהוועדה  .5
כנית להקמת המטמנה ולעצור את ההליכים בוועדת התכנון המחוזית עד ולאלתר את הת

 :מפורטים להלןאשר יתקיימו התנאים ה

ש לעיריית ירושלים תסקיר מקצועי בשיתוף משרד המשרד להגנת הסביבה יכין ויגי .א
טרם קבלת החלטות  המתוכננת הבריאות על ההשפעות הסביבתיות של המטמנה

 בנושא בוועדת הערר. 

  ,משרדי הממשלה הממוניםנציגי יחד עם אנשי המקצוע ו רוךראש עיריית ירושלים יע .ב
בהשתתפות ודר הליך שימוע מסויקיים בדיקה מחודשת של החלופות להקמת האתר 

 בישיבות ועדת הערר.   גם קחו חלקאשר י ,תושבי המקום המתנגדים למהלך

 

תדווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה בעוד  ,מנהלת מינהל התכנון במשרד האוצר .0
על ההחלטות שהתקבלו בתחום ננקטו כדי לשמוע את התושבים ושצעדים על החודשיים 

 . זה

 

קבלת לפני התנאים שהוחלט עליהם בישיבת הוועדה השר להגנת הסביבה יפקח על קיום  .0
 על איכות חיי התושבים ועל הסביבה.  יםהחלטות הרות גורל בנושאים שמאיימ
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