מניעת שריפות מאתרי פסולת
השריפות הנגרמות מאתרי פסולת לא חוקיים ומשריפת פסולת חקלאית וגזם ,מהוות בעיה מורכבת
וקשה שכל הגורמים המופקדים למניעתם מתמודדים בקשיים מרובים במשימה והמצב רק הולך ומחמיר
בד בבד עם התגברות מצוקת הרשויות המקומיות ,וגלי היובש והחום הקיצוניים.
האסון בכרמל יכול להוות עדות מזעזעת לקטסטרופה שיכולה להתרחש בכל רגע בעוד עשרות רבות של
מקומות ברחבי הארץ .לפי "דו ח מבקר המדינה ועדויות מגורמים במערך כיבוי האש – האש פרצה
מאתר פסולת  ,אולם חשוב לזכור ,שבעת השריפה נמצאו יערות הכרמל במצוקת יובש קשה .שנים
רצופות של בצורת ,ומרווח זמן של למעלה משמונה חדשים מאז הגשם הרציני האחרון בתחילת 0202
הפכו את עצי החורש והצמחייה העשבונית שביניהם למצבור ענק של חומר אורגני דליק שמתלקח
בשניות.
גם הקיץ גלי החום חזקים במיוחד ובעשרות מוקדים בצפון כבר השתוללו שריפות ,בקרבת ישובים וגרמו
סבל יומיומי ונזק בריאותי קשה לתושביהם .לעיתים מאד תכופות פנו אלינו תושבים ,מישובים שונים ,
בקריאות לעזרה – ואין מושיע  .זו הסיבה לפרויקט הנוכחי ,חייבים להתגייס ולפעול לפני האסון הבא .
רקע :בסקר שערכנו בשנת  0222מצאנו באזור הגליל המערבי עשרות אתרי פסולת פיראטיים ובלמעלה
מ  20 -מהם הפסולת נשרפת באופן תדיר .מדובר בסכנה ממשית לבריאות התושבים ולסביבה .
לאחר הסקר יזמנו דיון בועדת הבריאות של הכנסת  ,ובעקבות המלצת הוועדה מיום  2...22הקים
המשרד להגנת הסביבה וועדה לטיפול בשריפות  .אולם למרבה הצער הטיפול במסגרת הוועדה הצטמצם
רק ל  3 -יישובים בבקעת בית הכרם (דיר אל אסד ,בענה ומג'ד אל כרום).
בנוסף ,חשוב להבין שבעיות האקלים העולמיות אינן פוסחות עלינו וההתחממות תמשיך להשפיע
בתקופות יובש ארוכות ובטמפרטורות גבוהות שרק יחמירו את היקפן של התלקחויות האש המהירות
ועצמתן .מגמות אלו ילכו ויחריפו ועמם גם למרבה הצער הסכנות הטמונות בהתלקחויות של שריפות
מאתרי פסולת .
ללא התגייסות מערכתית וציבורית למניעת שריפות בשטחים הפתוחים ,מאיימת סכנת התפשטות האש
על השטחים הפתוחים ,על מבנים ובתים ועל חיי התושבים.
מטרות הפרויקט
•פעילות ציבורית והסברה בערבית ובעברית ,למניעת שריפות באתרי פסולת
•מיפוי אתרים אינטראקטיבי בעזרת התושבים * ראו הסבר בתמונה.
•סקרי שטח ואיתור אתרי פסולת פיראטיים בגליל המערבי ובגליל העליון
•פעולות מול הרשויות המקומיות ,משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה לפינוי מפגעי הפסולת
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