
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 אגף התפעול   
 מחלקת רישוי עסקים        

 פיקוח תברואה ואיכה"ס
 

 "ז כסלו תשע"די 
 0202נובמבר  02 

 
 
 

 פרוטוקול ישיבת הועדה להגנת הסביבה
 במועצה האזורית תמר 01.00.02 -הישיבה נערכה ב  

 
 

 השתתפו:
 יו"ר הועדה - נרי אראלי

 חברת מליאה - נחמה אזולאי
 חבר מליאה  - טובי שור

 ידידי כה"א -גונדי שחל       
 מנהל אגף תפעול במועצה - יעקב אקריש

 היחידה הסביבתית נגב מזרחי –אילה גובר אברהמי 
 היחידה הסביבתית נגב מזרחי - שרית מויאל
 מפעלי ים המלח - מיטל ליאון

 רותם אמפרט - בלוך נדב
 מו"פ  - יעל מאור

 הועדה החקלאית "תמר" - דודי קדוש
 המועצה האזורית תמר - הרצל לזרוביץ

 המועצה האזורית תמר - דורית נצר
 

 חסרים: )הודיעו מראש( אילן ונטורה, ראובן וקנין , אריאל קדם.
 

 על סדר היום
 
 
 נחל בוקקהשבת מים מותפלים ל .1

 : טובי שורמציג 
בהתאם להסכמות שגובשו בעבר עם רשטג"ל עתידה מי"ה לשאוב את המים 
שזוהמו בנביעת נחל בוקק. התוכנית הראשונית שהתבססה על שאיבת המים 

המזוהמים והחלפתם במים מותפלים לא תוכל לצאת לפעול בשל בעיות טכניות 
 מים מותפלים יתווספו למים הקיימים.  02%ובאופן מעשי רק כ 

א בתכנון ובהקמה קו מים חדש מברכת צפית )מישור רותם( עד במקביל נמצ
לאזור עין בוקק, על פי הבטחת מי"ה כאשר הקו החדש יכנס לפעולה ניתן יהיה 
לבצע את התוכנית המקורים. במהלך הישיבה נשאלה שאלה לגבי השאיבה של 

המפעלים מאקוויפר המים המאובנים, )מהווים היום מקור להתפלה עבור 
(, והובהר שהקמת הקו החדש לא תייתר את השאיבה הנ"ל שהיא חלק המלונות

 מליון קוב לשנה. 02קטן מכלל השאיבה שמסתכמת כיום ב 



 

 

 

 

 
 

 
 

)בשל בעיות תפעול(  2המים המזוהמים שישאבו ע"י מי"ה לא יופנו לברכה מס' 
 ויופנו צפונה לאזור נחל מור.

 
 קשרים עם ירדן .2

 דן לעמוד על בעיית הזבובים.דודי:  יצאה משלחת מישובי הכיכר ליר
 לדעת המשלחת אין שום סיכוי לפיתוח קשרים עם הצד הירדני בנושא הזבובים        
 אם הנושא יוצג להם כבעיה בצד שלנו.      
צורת ההתארגנות שלנו מול הירדנים צריכה להיות מבוססת על שיתוף פעולה,           

 ומתן תשובה לצרכים האמיתיים שלהם.
 

 : )לא נרשם שם הדובר(בדיון הועלו הנקודות הבאות
* המקור העיקרי לזבובים בכיכר הוא זיבול השדות בצד הירדני בזבל עופות לא      

 מעובד.
* יש כמה עונות של הגעת זבובים לאזור והכל תלוי בעונות השנה ובתקופת 

 הגידולים
 הוצבו בגבול מלכודות.*נעשו כמה בדיקות ומחקרים בנושא ובעקבות התוצאות       
 אחת הבעיות היא שהדשן הטוב יקר מאד לחקלאי הפשוט לכן הוא משתמש        
 בזבל זול      
 *יש הרבה מה לעשות בשיתוף פעולה עם הירדנים אבל הכל צריך להיות בחכמה        
 בגלל ההיררכיה הקיימת שם.      
 *יש להראות לחקלאי הירדני שיש דשן קצת יותר יקר אבל בסופו של עניין יהיה        
 לו יבול גדול יותר וטוב יותר.      
 *המטרה שלנו צריכה להיות טיפול בשיתופי פעולה בנושאים שונים ולא רק        
 ישירות  בבעיית הזבובים. כמו כן חייבים לעבוד בירדן מול גופים פורמליים ולא      
 עם החקלאי.      
 *חייבים לקחת אדם שיהיה אחראי על כל נושא שיתוף הפעולה ולא לפזר את      
 האחריות בין כמה אנשים וגורמים      
 *בעיית הזבובים נובעת גם מזבל הנזרק ליד לחלקות החקלאיות בכיכר סדום       

 
 
 "התייעלות אנרגטית"שנת  .3

י שנה הוכרזה במועצה האזורית "תמר", שנה כמיד -הציגו: דורית ושרית 
המוקדשת להעמקה בתחום אחד מנושאי איכות הסביבה והוא יטופל לאורך כל 
השנה, מבלי לוותר על הנושאים האחרים שבטיפול השוטף כמו החינוך למיחזור 
והפרדה לשני זרמים. השנה הוכרז בהפנינג בבית הספר היסודי  על  שנת 

 "התייעלות אנרגטית". 
נרכשו עבור התלמידים ערכות ללימוד על התייעלות אנרגטית, ותעשה גם עבודה       

 בתחום הקהילה המבוגרת.
 
 שונות .4

על פי התקנות עלינו לקיים לפחות ארבע ישיבות של הועדה במהלך השנה בשל 
 כך תתקיים ישיבה נוספת במהלך חודש דצמבר שתוקדש להכנת תוכנית

. כמו כן עלינו לקיים ישיבה 0202וסיכום שנת  0202העבודה של הועדה לשנת 
של הועדה לשימור אתרים )פורמלית בראשות דוב( ובה נמסר על ההתפתחויות 
בתחום שימור האתרים במועצה. ונסכם את רשימת האתרים לשימור פורמלי 

 ורשימת האתרים לשימור פנימי.



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 רשמה: דורית נצר
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