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30/06/2021 
 כ' תמוז, תשפ"א 

 לכבוד 
 שר האוצר  –חה"כ אביגדור ליברמן 

 שר הבריאות  –חה"כ ניצן הורביץ' 
 שר החקלאות  –עודד פורר 

 שרת האנרגיה  –קארין אלהרר 
 השר לשיתוף פעולה אזורי  –עיסוואי פריג' 

 השרה להגנת הסביבה   –חה"כ תמר זנדברג 
 

 שלום רב, 
 

 -התראה דחופה-
 

סביבתי במט"ש נחל שכם העומד בפני  -אקולוגי-התראה על פיגוע תברואתיהנדון: 
 ומכמורת ינאי קריסה, ועל זיהום המים בחופי הרחצה המוכרזים בית  

 
 

  ;אקולוגי וסביבתיפיגוע תברואתי של  התרחשותועל  – להתריע  ברצוני

קוב בוצה מזהמת ממט"ש )מתקן טיהור שפכים( שכם שברשות    2,000-בעקבות הזרמה של כ

 הפלסטינית אל נחל שכם בימים האחרונים, נוצר זיהום חמור במי נחל אלכסנדר ובמי הים. 

 

  במט"ש "יד חנה" הנמצא בתחומי המועצה האזורית עמק חפר ה נקלטהבוצה המזהמת  

העומס    10%-כו בשל  נקלטה  לא  אלכסנדר  - מהבוצה  נחל  אל  המתקן  .  וגלשה  חלילה  אם 

הנזק יהיה בלתי הפיך לכל המערכת האקולוגית  ,  (בכל יוםיקרוס )דבר שסביר ויכול לקרות  

   ששיקומה יארך עשרות שנים., בסביבה

 

של מי נחל שכם ונחל    תוצאות חמורות מבדיקות מיקרוביאליותהועברו אלינו    בימים אלו,

בתאריך   שנערכו  זיהום   28.6.21אלכסנדר,  על  והצביעו  חיפה,  הציבור  לבריאות  במעבדה 

 מיקרוביאלי מאסיבי בחיידקים קולי צואתי. 

  

הינה   חופי   -המשמעות  באזור  לים  ודרכו  אלכסנדר  נחל  לשפך  המגיעים  מזוהמים  מים 

 . מכמורת- רחצה מוכרזים בית ינאי ו

 

החשש   , הזיהום, ואם מצב עניינים זה ימשיך  בשלבעבר כבר אסר משרד הבריאות על הרחצה  

עשויה להיווצר מציאות חדשה  נוסף על כך,   הוא כי הרחצה שוב תיאסר והפעם לטווח ארוך.

ובסביבתו  -במסגרתה  עתידית   בנחל  לבקר  או  להתגורר  יהיה  ניתן   . לא 
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שנים ותוכנן    20השפכים הקיים, שהוקם לפני כמעט   אנו מתריעים זה שנים, כי מתקן טיהור

קוב ביממה, פועל כיום, כנגד   6,000-שנים בלבד ולטפל בהזרמת שפכים של כ 5לפעול במשך 

הגיונית בלתי  במציאות  והתכניות,  ההמלצות  דרמטית  המאלצת    כל  עליה  עם  להתמודד 

 קוב ביממה.   21,000- העומדת על למעלה מ -בהזרמת השפכים 

 

בניית מט"ש חדש,   הוא  -לבעיות הזיהום החמורות החוזרות ונשנות  עיקרי  הפתרון ה,  לכן

  אולם )מיליון שקלים.  250-כשל עלות בהמדינה להקים , כפי שהתחייבה ומודרנימשוכלל 

 . (בלבד לתכנון₪ מיליון   20-כרק עד היום תוקצבו  -

 

המשרדים השונים אך ההחלטות הקריטיות טרם  מול  מתמשכים  נמצא בדיונים    זהנושא  

    הקיימת כאן.החמורה  להתמודד עם המציאות  התקבלו ואנו ממשיכים 

 

לסוגיה הבהולה הנוגעת    -   ובקש את התייחסות הגורמים הבכירים, כל אחד בתחום אחריות א

אני מאמינה ומקווה שהממשלה הנוכחית    לבריאותם של אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. 

 תדע לתת מענה לסוגיה סביבתית קריטית זו, בטרם אסון אקולוגי חסר תקדים יתרחש.

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                 
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