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מהלך הדיון
 .0בעקבות סיורים שנערכים בעיר ופניות ציבור אותרו מס' מוקדי השלכת פסולת בניין וגרוטאות .האכיפה מול
משליכי פסולת והוצאת צווי ניקיון הינה בתחום הטיפול של מינהל אכיפה.
 .2לפי יובל אופיר ,קבלני חל"ת במסגרת עבודות הפיתוח גורמים למפגעים המחייבים טיפול עירוני ואכיפה מול
הקבלנים .לדבריו ,חל" ת היא המזהמת הגדולה של קרקעות העיר ושותפים לכך קבלנים המקבלים עבודות
מעיריית נתניה .הוא העלה וציין שמות של מקומות המטופלים לדבריו שלא כהלכה על ידי חל"ת וטען שלא
מתבצעת בהם אכיפה מספקת .לדבריו הוא מתעד התנהלות מסוג זה לאורך זמן ומעביר לגורמי עירייה ומדבר
עם עובדים (יורי ,פקח איכות סביבה למשל) בלא תוצאות .לדבריו פונה למוקד העירוני אך תלונותיו אינן
מטופלות בצורה הראויה ,אם בכלל.
 .3הוסבר ,כי במינהל אכיפה ישנה יחידה לאכיפה סביבתית הכוללת שני מפקחים ובנוסף  02מפקחי המינהל
מוסמכים לאכיפה סביבתית לרבות כל מנהל אזור .אלון מנחה את המפקחים לטפל על פי חוק בכל הקבלנים
הפועלים בעיר .לכל פרו יקט ישנו מנהל פרויקט שאחריותו לוודא עמידה בהוראות ההיתר והמכרז ולקבל את
כל האישורים הנדרשים לטיפול בפסולת .ככל שקיימות טענות לגבי פרויקטים הנעשים ע"י חל"ת מוצע לקיים
דיון בנושא מול חל"ת והממונה על חל"ת חבר המועצה אבי סלמה ומול הפיקוח.
 .4הוסבר ,כי קנסות ניתני ם ע"י מינהל אכיפה וכן מוחרמות משאיות .צווי ניקיון ניתנים לבעלי נכסים אשר
בתחומם אותרה פסולת .הצו נכנס גם לתיק הנכס.
 .5הרשות נתנה עדיפות בשנים האחרונות לפיקוח וטיפול בתחום האסבסט בשל הסיכון הקיים בנושא .הוסבר כי
גם אם קיים אסבסט עדיין במספר מקומות הרשות פועלת על פי חוק ובשיתוף פעולה מלא מול המשרד להגנת
הסביבה.
 .6הובהר כי לשם הגברת הפיקוח בנושא פסולת בניין נדרש תקציב בהתאם.
 .7גיא שחר הציע לקיים סיור בשטחים בהם ישנה פסולת.
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 .8יובל אופיר מבקש עותק פלט הדוחות שניתנו ע"י מינהל אכיפה (יורי הציג נתונים אך מבקשים פלט).
רשמה :עירית גולן-אנגלקו
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