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 "מוגרבי" ליד אום סלמונה בטון מפעל הנדון:

 לביצוע עבירות בניה ושימוש במקרקעין שלא כדיןדיווח על חשד 
 ובקשה לקבלת מידע בנוגע למפעל

 

 

 )א. דיווח על מפעל בטון( )ב. בקשה לקבלת מידע(, שבנדון י מתכבד לפנות אליך בעניינים ננה
 כדלהלן:

 חשד בתחום המקרקעין ובתחום הגנת הסביבהדיווח על  .1
 

במקרקעין הנמצאים בסמוך ליישוב אום סלמונה, פועל  לפורום הגיעו ראיות ברורות כי .1.1
 מפעל בטון.

 
 במקרקעין אלו. להקמת מפעל בטון/ היתר, ככל שידוע לנו, אין רישיון  .1.2

 
את החומר כפי שהוצג על  אליכם ראינו לנכון להפנות ,על מנת ליצר אכיפה אפקטיבית .1.3

 ., אשר לבטח יסייע לזהות את המקום ואת הפעילות הנעשית בוידינו בקובץ המצ"ב
 

 לקבלת מידע בעניין המפעלבקשה  .2
 

 בעניין אותו מפעל בטון, אשר נמצא במקרקעין כנ"ל, נבקש לקבל מידע ומסמכים כדלהלן: .2.1
  

ת המאפשרת הקמת מפעל לייצור האם במקרקעין כנ"ל, קיימת תכנית סטטוטורי .2.1.1
 בטון? 

 
האם התוכנית בתוקף? מה שם / מספר התוכנית? ובנוסף נבקש  –אם כן  .2.1.1.1

 לקבל העתק התכנית.
 

נעשו ניסיונות לקדם תכנית סטטוטורית שתאפשר הקמת האם  –אם לא  .2.1.1.2
מדוע לא צלחו הניסיונות? כמה ניסיונות נעשו  -במידה שכן  מפעל שכזה?

 ובאילו שנים?
 

בל את הרישיונות לקנבקש  –תר או רישיון? במידה כן על כנ"ל, היקיים למפהאם  .2.1.2
 .2010-2016לשנים 

  
 ככל שידוע לכם, מתי הוקם המפעל? .2.1.3

 
, להריסתו או כל צו אחר הקשור לאכיפת חוק האם קיימים צווים לסגירת המפעל .2.1.4

 העתק מהצווים שהוצאו.נבקש  –? במידה שכן כנגד המפעל
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מאז הקמת לגבי השפעת המפעל, האם בוצעו על ידכם בדיקות ותסקירים סביבתיים  .2.1.5

 לקבל את תוצאות הבדיקות ודוחות התסקירים.נבקש  –? אם כן המפעל ועד היום
  

 עתיד בריא למדינת ישראל. להבטחתאנו מודים לכם על שיתוף הפעולה,  .3

 

 

 
 בברכה,

 אפרים מן, עו"ד
 ירוקההפורום לישראל 

 . חוברת מידע על מפעל הבטון1לוט: 
 קבלת פטור מאגרה לקבלת מידעלצורך  –אישור ניהול תקין . 2         

 

 mazih@mnz.gov.il    במנהא"ז פיקוחהיחידה המרכזית להעתק: 
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