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 יו"ר הועדה חברה מנהל אגף תפעול מנהל המחלקה לאיכות הסביבה היחידה הסביבתית נגב מזרחי היחידה הסביבתית נגב מזרחי ידידי כדור הארץ מפעלי ים המלח מפעל רותם אמפרט מפעל רותם אמפרט -מזכירת הועדה

סדר יום לישיבת הועדה
 .7הקמת מערך ניטור אוויר במישור רותם  -מציגה אורלי מילר
 .3שימור אתרים בתחומי המועצה  -מציג יעקב
 .2שיתוף פעולה עם הירדנים – מציג נרי
 .4תוכנית עבודה ובקשות תקציביות לשנת  -.3174מציג נרי
 .1ניטור מישור רותם
אורלי מילר:
הסבירה את מהות מערך תחנות הניטור במישור רותם .שעיקרו מעבר לניטור
הארובות וגדרות המפעלים ישנה חובה על פי חוק אויר נקי להקים חגורה נוספת של
תחנות ניטור בהיקף שטחי המפעלים וזאת בשני מקבצים  .7רותם אמפרט ,חיפה
כימיקלים ,פריקלאס ו OPC -רותם .3 ,אתר אפעה ונגב מינרלים .כדי שהציבור ,
המשרד ,והמפעלים יוכלו לקבל תמונה נאמנה של נתוני זיהום האוויר באזור
שסובב את המפעלים בעתיד נתונים אלו יהיו זמינים באינטרנט ,מסמך ההקמה
הוכן  ,נתקבלו הערות המפעלים והמערך צומצם בשתי תחנות ,ועתה אנו נמצאים
בתהליך של הכנת המכרז להקמת  6תחנות ניטור במישור רותם ושתי תחנות בערד

ובדימונה.אנו מקווים כי בשנת  3174יותקנו התחנות ונוכל להתחיל בניטור
המפעלים
 ,השותפים לפעילות זו :המפעלים במישור רותם ,היחידה הסביבתית נגב מזרחי,
והמועצה האזורית תמר.
 .2שימור אתרים בתחומי המועצה
נרי  :הועדה לשימור אתרים צריכה לקיים את ישיבתה בנוכחות דב  ,ובהיעדרו
ובאישור יעקב (מזכיר המועצה) נקיים את הישיבה בלעדיו ,ונגיש לו את
הפרוטוקול.
יעקב אקריש:
כביש מעלה עקרבים  -מדובר על פרויקט גדול שהוצג בפני הדירקטוריון של רשות
ניקוז ואושר בישיבתם .מדובר על טיפול והקמת תצפיות ,מצפורים ,נקודות בטיחות
וטיפול בכביש עצמו העלות המשוערת  21-41מילון .₪
נרי:
כרגע אנו מתמקדים בשלשה אתרים לשימור:
 .7מחנה עובדים בסדום – (טובי ביקש לדחות את הדיווח לישיבה הבאה)
 .3שימור הכביש במעלה עקרבים – דיווח יעקב
 .2שימור היאחזות הנח"ל בעין גדי
ישנם אתרים נוספים בתחום המועצה הראויים לשימור אך הם לא הוכנסו לרשימה
המחייבת ויחולו עליהם ההגבלות האמורות בחוק מבלי שהם יוכרזו כמבנים
לשימור  ,וזאת על פי החלטה קודמת של מליאת המועצה( ,בית היוצר בנווה זוהר,
"המבצר" בנאות הכיכר ,ובניין המנהלה במכון מצדה לחקר התנאים הקיצוניים.
בהיאחזות הנח"ל בעין גדי ראויים לשימור שלושה מבני אבן משנת .7512
בסכ"ה היו בהיאחזות עשרה מבנים שלשה מבני אבן והשאר צריפים שוודים
ובטונדות אסבסט ,הצריפים הועברו לקיבוץ והבטונדות פורקו .השטח נמצא
בתחום המשבצת החקלאית של עין גדי ,והוזנח במשך השנים.
בזמנו קבלנו סכום כסף לניקיון המקום ואכן המקום נוקה .בשנת  3174עומדת
התחייבות של המועצה לשימור אתרים לשפץ את מבנה חדר האוכל.
כרגע אנו מתחילים לפתח את גן ההיאחזות על מנת להחזיר את הצמחייה
המקורית ,פיתוח תשתיתי זה יעשה בהשתתפות החכ"ל והקק"ל.
אנו עובדים בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים.
 .3שיתוף פעולה עם הירדנים
נרי:
הגענו למסקנה שהגישה שלנו מול הירדנים ,שהייתה עד עכשיו מבוססת על ההנחה
שאנחנו נעזור לירדנים למנוע את מכת הזבובים אצלנו לא נשאה פרי היות ובעייה זו
היא משנית מבחינתם והצרכים האמיתיים שלהם הם שונים.
הוחלט לנסות לשנות גישה ולחשוב מהם הצרכים האמיתיים של הירדנים.
מהסיורים שקיימנו בשנים שעברו וגם המשלחת שיצאה השנה  ,התברר שהם
זקוקים להדרכה צמודה בענייני אגרוטכניקה ,טיפול במזיקים ,השבחת יבולים,
והחלפת זנים.

ההצעה היא להקים בירדן משק מודל שיופעל על ידנו באמצעות מדריך חקלאי
שישהה באתר לתקופות קצובות וידגים לחקלאיים את השיטות הנהוגות אצלנו
בעזרתם ,בנוסף לך הוא ידאג להטמעת הנושא של הזיבול  /דישון ,דבר שיביא
בהמשך להפחתת כמויות הזבובים.

 .4תוכנית עבודה ובקשות תקציביות לשנת 2114
נרי:
 .7העלאת סעיף מחנה העובדים בסדום
 .3קבלת דיווח מנועם גולדשטיין על "משיבים"  -קציר המלח
 .2סיור באתר אפעה בנושא הקומפוסט עם בורבא או נמרוד
 .4סיור הועדה לירדן לביקור במשק המודל
 .1מעקב ודיווח על פעילויות שנת "התייעלות אנרגטית"
 .6מעקב ודיווח על התארגנות המועצה להפעלת "חוק האריזות"
 .1השלמת מערך מרכזי המחזור
בישיבה הועלו בקשות נוספות
 .7איילה – לקדם את עניין ההסמכה ל"מלונות ירוקים"
נרי
זו הישיבה האחרונה לשנת .3172
אנו מודים לכל המשתתפים בישיבות שלנו ,על העזרה ,התמיכה והרעיונות השונים
 תודה !תודה מיוחדת לנחמה שמסיימת את תפקידה כחברת מליאת המועצה וחברת
הועדה שלנו ומאחלים לה הצלחה בכל אשר תעשה.
רשמה :דורית נצר
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