אגף התפעול
מחלקת רישוי עסקים
פיקוח תברואה ואיכה"ס
י"א אייר תשע"ד
 11מאי 4112
פרוטוקול ישיבת הועדה להגנת הסביבה
הישיבה התקיימה ב  11.10.12 -במועצה האזורית תמר
השתתפו:
נרי אראלי
גבי מלול
טובי שור
יעקב אקריש
הרצל לזרוביץ
אילה גובר אברהמי
דנה רודד
רננה אילן
נדב בלוך
דורית נצר

 יו"ר הועדה חבר חבר מנהל אגף תפעול מנהל מחלקת איכות הסביבה מנהל היחידה הסביבתית נגב מזרחי היחידה הסביבתית נגב מזרחי מרכזת אגף חינוך וקהילה ,המשרד להגנת הסביבה רותם אמפרט -מזכירה

סדר יום:
 .1משימות הועדה לשנת 4112
 .4תעלת ההזנה החדשה וקציר המלח .הצגת ההתפתחויות ,דיון בוועדה על דרכי
העבודה .ע"י טובי שור
 .3ברכות והסבר קצר (לחדשים) על תפקידי הוועדה
נרי
מבחינת החוק צריכים לקיים לפחות  2ישיבות של הועדה להגנת הסביבה
מציע כי הישיבה הבאה תתקיים בהשתתפותו של דב ליטבינוף כאשר דב יהיה יו"ר
הועדה לשימור אתרים
הנושאים לישיבות הבאות הם:
.1

ישיבה שנייה  ,ישיבה משותפת עם מליאת המועצה  -מוזמנים עופר יוגב ,
רננה אילן ,הנ ושא  :שימור אתרים בתחומי המועצה "תמר" וישיבה על נושאי
איכות הסביבה במועצה.

.4
.3
.2
.0

ישיבה שלישית  -ההתפתחויות במישור רותם  -מוזמנים אורי יסעור ,נדב
בלוך ,יצחק בורבא ,נמרוד חלמיש ,ניטור אוויר מישור רותם ,התפתחויות
באתר אפעה  -קומפוסט.
ישיבה רביעית  -מפגעי זבובים ויתושים בתחומי המועצה והפעולה עם ירדן
מוזמנים עידו צורים ,עידו אביאני ,דודי קדוש ,יעל מאור ,רינה קדם.
נסיעה של הועדה לירדן ביקור במשק מודל.
נסיעה של הועדה לגרמניה ,טיפול בפסולת ,אנרגיה חלופית ,שיתוף הציבור

תעלת ההזנה החדשה וקציר המלח
טובי
פרויקט קציר המלח מחולק ל:
 .1הגנות הביניים שמנהלת חל"י (תת"ל )30
 .4הגבהת הסוללות
 .3משאבות להשפלת מי תהום
הגנות הקבע
תת"ל  - 30הגנות הקבע .במשך הזמן תת"ל  30תתבטל ותישאר רק תת"ל  30א'.
תת"ל  30א'  -מקווים שתכנית זו תאושר עד ספטמבר 4112
שלבי התכנית:
 .1טיפול במסגרת הברכות הקיימות
 .4הסעת מלח לאגן הצפוני
 .3טיבוע של המלח
שלבי פרויקט הקציר
 .1קציר ע"י מחפרים
 .4לקחת מלח ולהעמיס על הסוללות של בריכה מס'  0עם מסוע (ליד ( )P88מדובר
על  50מליון טון) (לביצוע עד )4112
 .3ניקוז התמיסה מערמות המלח .את ערימות המלח לא יראו מבתי המלון הם
יימצאו כ  0 -ק"מ מבתי המלון (לביצוע עד )4144
 .2שיטת הטמנת המלח
 .2.1דוברות נפתחות
 .2.4שליחת המלח בתרחיף בצינור
נקודה  Cנמצאת ממש בתוך הנחל ויש שם בעיה של בולענים.
נקודה  Aנמצאת בין נחל משמר לנחל צאלים.
בכל מקרה ,לעתיד ,נקודה  Aיותר נוחה לבניה

נרי
מה גובה הסוללה המגינה על אזור העבודות?
טובי
לא יודע עדיין .מה שידוע זה שהסוללות יהיו גבוהות ומסיביות
נרי
ההסבר שקיבלנו היה על קציר המלח מה לגבי תעלת ההזנה ?
טובי
היא תוקם במקביל לסוללה
טובי
על בתי המלון יהיה לעשות תסקיר השפעה של קציר המלח ,רעש מעבודות הקציר
וכו'
נרי
התחמ"ס בנחל צאלים ועמודי החשמל המגיעים עליו הם מפגע נופי רציני .מה
מפעלי ים המלח מתכננים לעשות במקום ?
טובי
ביטול התחמ"ס היא החלטה של חברת החשמל לא של מי"ה .יש למי"ה סיכום
שניתן לחברת החשמל על אפשרות לעשות קו חדש מערד לנווה זוהר .על התוואי
עצמו מנווה זוהר למצדה יהיו עוד הרבה דיונים.
נרי
מה הסטטוס של החלפת המים בנחל בוקק ?
טובי
מי"ה מקדמים את הנושא ויש בעיה עם עלות המים .יש בעיה מול רשות הטבע
והגנים
משק מודל בירדן (בספי)
נרי
ללא שיתוף פעולה עם הירדנים נושא הזבובים לא ייפתר .והנושא קריטי לשם פיתוח
התיירות בכיכר.
אנחנו רוצים להנחות את הירדנים לטפל בשדות באופן שישפר את התנובה ואת
האיכות של הגידולים ועל ידי כך גם להקטין את מכת הזבובים.
יצרנו קשר עם המשרד לפיתוח אזורי שנתנו לנו את ברכת הדרך
יש אצל החקלאים הירדנים נכונות גדולה ללמוד.

נתחיל בפרויקט ביחד עם "ערבה תיכונה" וארגון ידידי כה"א שעוסקים כבר היום
בסאפי ופיפה בהעצמה קהילתית ,במסגרת הפרויקט שלהם "מים ושכנות טובה".
גבי
הקמנו לנו מתחרים בנושא גידול המילונים כי לימדנו אותם את העבודה .מה יהיה
לגבי הזבובים ?
נרי
לפחות בשלב הראשון אנחנו לא נעביר להם מידע על גידולים שעשויים להוות
תחרות נלמד אותם דברים חדשים בתחום הטיפול בעגבניות שהם מגדלים כבר
עכשיו.
גבי
אם הירדנים יקפידו על סניטציה וניקיון זה יעזור לנו ובהחלט גם להם.
נרי
אני מבקש להודות לחברי הועדה שסיימו את תפקידם ועשו התפקיד בנאמנות וכן
לאחל לחברי הועדה החדשים התאקלמות מהירה ועבודה מועילה
יעקב
מבקש למסור את תנחומינו לנרי על פטירתה של אימו ולהודיע בצער רב ומלא כאב
על פטירתו של נחשון דגן ,גזבר המועצה.

רשמה :דורית נצר
העתק:
דב ליטבינוף  -ראש המועצה
משתתפים

