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 פרוטוקול מישיבת הועדה להגנת הסביבה
 במועצה האזורית תמר 30.10.02הישיבה התקיימה בתאריך 

 
 
 

 :השתתפו
 יו"ר הועדה -  נרי אראלי
 נציגת ידידי כדור הארץ -  גונדי שחל

 היחידה הסביבתית נגב מזרחי - איילה גובר אברהמי
 מנטר זבובים ויתושים מ.א. תמר -  עידו צורים

 נציגת מו"פ - אריאלה גוטליב
 מנהל הקהילה בקבוץ עין גדי -  נמרוד הקר
 תמרמנכ"ל אגודת עין  -  נועה גורדון

 מנהל המחלקה -  הרצל לזרוביץ
 מרכזת נושאי איכות הסביבה -  דורית נצר

 
 
 

 סדר יום
מטרדי זבובים ויתושים בתחומי המועצה בהשתתפות דר' עידו צורים ונציגי  .0

 ההנהלות של ישובי ככר סדום.

 דיווח על ידי הרצל לזרוביץ -היערכות המועצה למימוש חוק האריזות  .3
 
 

 ויתושיםמטרדי זבובים 
 

 מטרדי זבובים:
 : מטרדי הזבובים באזור מתאפיינים בשני גלים עיקריים ועונתיים:עידו

 מקורו, ברובו, מהצד הישראלי, בעיקר בפסולת חקלאית -באביב  .0

 ברובו מגיע משטחי החקלאות הירדנית. -בסתיו  .3
 

ככר סדום ובאזור מגורי העובדים  רוב המטרדים נמצאים באזור החקלאי בישובי
הזרים הגרים בסמוך לחלקות החקלאיות, הפתרון העיקרי למיגור הבעיה הוא פינוי 

 הפסולת החקלאית הנשארת בשטח.
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
החקלאים עורמים את הפסולת ומעבירים  לנקודה בקצה החלקה החקלאית משם 

ממומן ע"י  מפנה קבלן את הפסולת להטמנה לאתר מרכזי בקרבת הגבול. הקבלן
 הישובים.

 
: רוצה לבדוק הנושא לעומק ובמידה ויש בעיות עם הקבלן המפנה יתכן שצריך נועה

 להחליפו.
צריך לייצר צוות פיקוח בשטח בשיתוף הנהלות הישובים, הרצל לזרוביץ ועידו 

 צורים
אם הייתה למועצה אפשרות של אכיפה המצב היה נראה אחרת. צריך שפקח יקנוס 

 ר פסולת בשטח.חקלאי שמשאי
 

: יתכן שצריך התערבות המועצה. צריך להסמיך פקח/ים שיסתובבו בישובים נרי
 ויציגו את עקרונות השמירה על הסביבה ויתריעו על אפשרות לקנסות בעתיד.

 
 : אין לנו כח אדם לזההרצל

 
 : צריך לפתור את הבעיה של הגיזום החקלאינועה

 
האב לפסולת ירוקה בישובי הכיכר על ידי  : נמתין עד שתסתיים הכנת תוכניתנרי

נמרוד חלמיש אבל במקביל הועדה תפנה ליעקב אקריש להגברת הפיקוח על 
 הפסולת החקלאית. מזכיר לדורית לזמן את נרי לישיבות עם נמרוד

 
 : מוכנה לקיים מפגש הסברה עם החקלאים.אריאלה

 
מה ניתן לעשות עם : בקבוץ עין גדי אין כמעט פסולת חקלאית ובכל זאת נמרוד

 כמות הגדולה של הזבובים בקבוץ ?
 

: הבעיה העיקרית בקבוץ עין גדי היא בסתיו. יכול להיות שהזבובים מגיעים עידו
מהרשות הפלסטינאית וצריך לעשות עבודה בנושא. צריך לבדוק נושא הזבובים 

ת בקבוץ עצמו כמו בדיקת פסולת בפינת החי, צואת בעלי חיים בשטח הקבוץ. צוא
 בעלי חיים שנרטבת )ואפילו מהטל( היא מקור טוב מאד להטלת רימות זבובים.

 אין לי נתונים לגבי הזבובים בעין גדי.
 

: באשר לבעיית הזבובים בכיכר בסתיו, הגענו להחלטה וזאת בעקבות הסיורים נרי
שעשינו בירדן וההנחיות שקיבלנו מדב להעמיק את הטיפול בנושא, מהיותו בלם 

חקלאית בכיכר,  הבנו  שהדרך היחידה היא ללכת  -תפתחות התיירותית עיקרי בה
עם הירדים בצורה עקיפה ולעשות בירדן משק מודל שבו יטופלו הנושאים 
החקלאיים המעיקים עליהם ובמקביל לשפר את שיטות הדישון שלהם באופן 
שיפחית את מטרד הזבובים , הובטח  תקציב מהמועצה, מהמשרד לשיתוף פעולה 

זורי ונערכים לפנייה למשרד החקלאות ולמשרד להגנת הסביבה, הפעולה מלווה א
 לאומיים.-על ידי ארגון ידידי כדה"א שממן את הפעילות בירדן מכספי סיוע בין

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 מטרדי יתושים
 : מפגעי היתושים מורכבים מאד. עידו

 סוגי יתושים. 01באזור שלנו יש לפחות 
 בשם "טיגריס אסיאתי" הנמצא באזור כשנתיים בעין גדי יש יתוש טורדני

 בכיכר סדום יש יתוש הבית, יתוש המלחות ויתוש האנופלס
 

 :הטיפול
הפתרון במניעה ובאיתור מקורות מים עומדים ולשם כך חייבים את שיתוף  -עין גדי 

 הפעולה של כל התושבים.
השיטפונות שהיו גרמו למקורות מים רבים שאפשרו היווצרות קרקע  -ככר סדום 

 .מיםהביציהן על פני מקווי נוחה ליתושות להטיל את 
היום אנחנו משחררים כמות גדולה של דגים במקורות המים העומדים. כמו כן יש 

 מקומות שאנו מרססים מהאוויר.
 די למנוע אך זה עדין לא מספיק.תעלות הניקוז מטופלות להפליא. עושים הרבה כ

 עוד מקור ליתושים בכיכר הם מטעי התמרים המושקים עד כדי הצפה.
 

: השאלה היא איך לוקחים את התפקיד של המכלל )גיא דוכוביץ( והופכים נועה
 אותו לתפקיד עם אחריות ופונקציה המקשרת בין הנעשה בשטח לישובים ולמועצה.

 
 את הדוחות. : נעשית עבודה ואעביר לךעידו

 
 חוק האריזות

מטיל, בין היתר, על  החוק להסדרת הטיפול באריזות )"חוק האריזות"(: הרצל
למחזר פסולת אריזות של  של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, יצרנים ויבואנים

שונים היעדים לבהתאם  המוצרים הארוזים או אריזות השירות שייצרו או ייבאו
אנחנו נמצאים לקראת חתימה על חוזה עם אמניר שיפנו  .ותשונהלחומרי אריזות 

את הקרטון והנייר ועם חברת י.ר.א.ב לפינוי הבקבוקים. בבתי המלון נתחיל 
 באיסוף אריזות מתכת

 : מדוע רק אריזות מתכת ? דרך אגב בעין גדי ביקשו פחים קטנים.נרי
 

אריזות בבתי : לא ידוע לי על בקשת עין גדי לפחים קטנים ולגבי איסוף ההרצל
 המלון חברת פורטל תעשה פיילוט בבתי המלון ולפיו נלמד הנושא.

 
 
 

שנה טובה לכולם. שנת עשייה, יצירה, שמירה על הטבע, בארץ 

 ובעולם
 
 

 רשמה: דורית נצר
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 העתקים : 
 ראש המועצה - דב ליטבינוף

 מנהל אגף תפעול )היוצא( - יעקב אקריש
 )הנכנס( מנהל אגף תפעול - אוריאל צבי

 


