הצטרפו למאבק בתופעת שריפת פסולת בגליל
עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל מזהירה :התופעה מסוכנת מאוד ויכולה לגרום חלילה לאסון כבד .ריבוי צמחייה וחורשים בגליל,
בצירוף גלי החום והיובש אשר פוקדים את האזור מהווים 'קרקע פורייה' להתפשטות שריפות שיכולות לצאת מכלל שליטה ולהמיט
אסון.

נתונים שעולים בסקר שעורכת העמותה מדאיגים:
שריפת פסולת נפוצה למדי ביישובי הגליל
באתר גזם במעלות בוערת אש באופן תמידי מתחת לפני השטח מאז חודש מאי האחרון

תכנית הסברה למניעת שריפת פסולת
ערב חג אלאגחא ,פנינו לראשי הרשויות המקומיות בבקשה להיערך לכמויות האשפה הגדולות במהלך ימי החג על מנת
למנוע הצטברות בכבישים ושולי הישובים ושריפתה לאחר מכן .عشية عيد االضحى المبارك ،جمعية مواطنين من اجل البيئة في الجليل
ناشدت رؤساء السلطات المحلية باالستعداد لتفاقم كميات النفايات في ايام العيد ,منعا لتكومها في الشوارع وحرقها.
במוקד תכנית ההסברה הפקנו סירטו קצר בערבית ובעברית ,הסירטון משמש כחומר הסברה קליט וקצר ומיועד להפצה לכל
מגזר אפשרי ,בבתי הספר ,ברשתות החברתיות .מאז עלה הסירטון ליוטיוב והופץ ברשתות כבר צפו בו כמה מאות אנשים.
אנו מקווים שהצפיה בו תשפיע על הנעשה בשטח .לצפיה בסירטון >>>
לקריאת כתבות בעברית ובערבית:
"עמותת אל"ס מגייסת את הרשויות למניעת השלכת פסולת ושריפתה" ,לכתבה המלאה שהתפרסמה בדוגרינט ב
21.61.62
" رسالة للمحافطة على البيئة قبيل عيد االضحى" ،للمزيد من التفاصيل في موقع بانيت 21.41.42

עוד מידע על שריפות פסולת בכתבות:

כתבתה של בילי פרנקל ב –  ynetשהתפרסמה ב 612/22162
כתבה נוספת של בילי פרנקל ב –  ynetשהתפרסמה ב 612/22162
"جمعية مواطنون من اجل البيئة في الجليل تناشد االهالي" ،للمزيد من المعلومات في موقع بانيت 44.8.42
במסגרת פרויקט שהעמותה מבצעת ,היא מכוונת לפעילות ציבורית והסברה בעברית וערבית ,למניעת שריפות
באתרי פסולת; מיפוי אתרים אינטראקטיבי בעזרת התושבים; סקרי שטח ואיתור אתרי פסולת פיראטיים בגליל העליון
והמערבי; פעולות מול הרשויות המקומיות ,משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה לסילוק מפגעי פסולת.
מתוך הסקר שהיא מבצעת בעניין ,עולים נתונים מדאיגים .כך למשל ,מתוך  8/תלונות שהתקבלו במוקד המועצה האזורית
משגב במחצית הראשונה של  22 ,2162הן בעניין שריפת פסולת.
הטיפול בשריפות הנדלקות באתרי פסולת וכיבוין מהווים משימה קשה בשל שכבות הפסולת הנערמות באתרים אלה.
המקרה של השריפה באתר גזם במעלות ,עליה נודע לעמותה מתוך תלונות של תושבים ומסיורים אשר ערכו אנשי העמותה

בעצמם ,ממחישה קושי זה .באתר גזם במעלות פרצה שריפה בחודש מאי האחרון ,אולם על אף המאמצים שנעשו ,האש
עדיין בוערת מתחת לפני השטח מאז .על -פי גורמים מוסמכים ,צריך לחפור לעומק של עשרות מטרים כדי להגיע למקור
הבעירה ולכבות את האש כליל.

עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל מזהירה :התופעה מסוכנת מאוד ויכולה לגרום חלילה לאסון כבד .ריבוי צמחייה
וחורשים בגליל ,בצירוף גלי החום והיובש אשר פוקדים את האזור מהווים 'קרקע פורייה' להתפשטות שריפות שיכולות
לצאת מכלל שליטה ולהמיט אסון.
עמותת אזרחים למען הסביבה קוראת לתושבי הגליל להירתם למאבק נגד תופעה זו .התושבים מוזמנים לתעד
אתרי פסולת ושריפת פסולת בסביבתם ולהעביר את התמונות.
עוד על מידע הפעילות בנושא שריפות פסולת כאן >>>

לכתבות נוספות:
"שריפת פסולת -מתכון לאסון ",לכתבה המלאה שהתפרסמה בדוגרינט ב 2./.62
"جمعية مواطنون من اجل البيئة تحذر من نشوب حرائق" ،للمزيد من المعلومات في موقع الجبهة في 2.8.42
"جمعية الجليل من اجل البيئة في الجليل -انضموا الى مكافحة ظاهرة حرق النفايات" ،للمزيد من المعلومات في موقع العرب في 8.8.42
"جمعية الجليل من اجل البيئة في الجليل -انضموا الى مكافحة ظاهرة حرق النفايات" ،للمزيد من المعلومات في موقع وين في 8.8.42
"جمعية مواطنون من اجل البيئة تحذر من نشوب حرائق" ،للمزيد من المعلومات في موقع االصل في 44.8.42

