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בע"ה

הודעה לעיתונות

צעד משמעותי בפתרון בעיית עשן המפחמות :שר החקלאות חתם על תקנות
שמגבילות מעבר גזמי עצים לשטחי הרשות הפלסטינית
שר החקלאות אורי אריאל חתם היום (רביעי) על הוראת שעה בתקנות היערות
שמגבילה הובלת גדמי עצים מישראל לשטחי הרשות הפלסטינית .הציפייה היא כי
מעבר גזמי העצים למפחמות יפחת מאוד ובכך פעילות המפחמות תצטמצם בצורה
משמעותית.
השר אריאל" :עשן המפחמות הוא טרור סביבתי ואנחנו עושים את כל מה שבידינו
להפסיק את זה לאלתר".

התקנות החדשות קובעות כי כריתת והובלת עצי אבוקדו או הדרים יידרשו קבלת
רישיון .הרישיון שיינתן על ידי משרד החקלאות יאפשר מעקב מבוקר אחר כמות
הגדמים שייכנסו אל שטחי יהודה ושומרון וענישה במקרים של עבירה על החוק.
הסדר הרישיונות יעמוד למשך חמש שנים ,שלאחריהם ייבחנו מהלכים נוספים.
התקנות יבואו לאישור וועדת הפנים בכנסת ביום שני הבא ויכנסו לתוקף בעוד 45
ימים.
לקראת החתימה כינס היום שר החקלאות אריאל את ראשי המועצות מנשה וחריש
על מנת לעדכן אותם בהתפתחויות.
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בפגישה אמר השר אריאל:
"עשן המפחמות הוא טרור סביבתי ואנחנו עושים את כל מה שבידינו להפסיק את
זה לאלתר .הצווים שהוצאנו היום יגבילו את מעבר גזמי העצים לשטחי הרש"פ
ובכך יפחת חומר הבעירה במפחמות .ביום שני נקיים דיון לאישור התקנות בוועדת
הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם ואני סומך על חברי הכנסת שאכן יאשרו אותם.
לצערנו ,אנחנו יודעים שיש במפחמות ברש"פ עוד גזמי עצים לשנתיים הבאות
וחשוב לרכז עכשיו מאמץ לטיפול בחומר הבעירה הקיים במפחמות".
אילן שדה ,ראש מועצה אזורית מנשה:
״אני מודה לשר אריאל ולאנשי משרד החקלאות .גם אם היו חילוקי דעות זה היה
לצורך העניין .הצווים הם חלק מפתרון הבעיה וצריך להמשיך קדימה.
כיום הפחמים נכנסים במשאיות מהרשות למדינת ישראל ויש לעצור את זה
בהקדם האפשרי״.
יצחק קשת ,ראש מועצת חריש:
"אנחנו נמצאים במומנטום קריטי כי מגיעים לחריש תושבים חדשים .הם
השקיעו כסף רב והם מצפים שהדברים יטופלו וצריך לתת את הדחיפה
המשמעותית הזו".
חגי פלמר ,מנכ"ל המועצה אזורית מנשה:
״החתימה על הצווים חשובה אבל צריך לעצור את הגעת הפחמים מיו״ש .יש היום
צווים שאוסרים את הכניסה רק צריך ליישם את זה .צריך לוודא שהפעם לא יכנסו
הפחמים לארץ כי רק ככה לא יהיה להם אינטרס כלכלי הרי הצרכן הכי גדול זה
תושבי מדינת ישראל".
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כזכור ,לפני כשנה מונה צוות בין משרדי בראשות סמנכ"ל משרד החקלאות צביקה
כהן ,לצורך מציאת פתרון הולם לבעיית המפחמות באזור צפון השומרון ולנזקים
הסביבתיים הנגמרים כתוצאה מכך .הצוות המליץ על שורת מהלכים שנועדו לפקח
ולטפל בפסולת שנוצרת מגדמי העצים ,לרבות חקיקה ,הגברת אכיפה ומציאת
מקומות חלופיים לקליטת הגדמים ,לצורך צמצום כמות הפחמים.

לפרטים:
יהונתן בלום 052-5356999
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