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 01/17מספר  הועדה להגנת הסביבהסיכום דיון 
 

 על סדר היום:
 .מי"הדיווח של נציגי  .1
 2015גולדמן על סיכום שנת  דיווח יובל .2
 .2017תוכנית העבודה לשנת  .3
 
 

 סקירת הנושאים שהועלו בדיון:
 

על ההיבטים הסביבתיים בהתקדמות פרויקט קציר המלח וחציית  –דיווח של נציגי מי"ה 

  –נה החדשה נחל צאלים על ידי המסוע ותעלת ההזמניפת 

 קט. : מעדכן את חברי הועדה על התקדמות הפרוי טובי שור

 – 5קציר המלח בבריכה מס' לפרויקט כנות העל ה ןמעדכאופיר בכר 

 :הנקודות העיקריות מבחינת ההיבט הסביבתי הן

ממזרח  5העברת קו החשמל עבור המחפר החדש מכיוון הסוללה המקיפה את בריכה מס'  .1

למערב, תוך שימת דגש על נראות הסוללות מכיוון בתי המלון. נתקבלה דרישה להשתמש 

עמודי חשמל פריקים על מנת שימנעו קיומו של מפגע נופי קבוע. כמו כן, הוסבר שבשלב ב

יועבר במסוע מכן -ולאחר 5יועמס על סוללות החלוקה בבריכה ראשון המלח הקצור 

רק לאחר ניצול כל  .וזאת כדי לנצל אזור שממילא עומד להתייבש 88-פיבמפרץ יוטמן ו

 .להטמין את המלח בים), יתחילו 2025בסביבות  פוטנציאל ההטמנה באזור זה (כנראה 



תוכנית העברת תעלת ההזנה החדשה מהמיקום של נקודת אופיר אבקסיס הציג את  .2

שפוגע באופן  החלק המזרחי של מניפת הנחלהשאיבה החדשה מצפון לנחל צאלים דרך 

התעלה מעל השיטפונות מי העברת הפתרון ל  מניפה.חודי של יאופייה היבאופן מינימלי ב

עיליים למי מעברים הקמת  מחייבערוצי הזרימה הקיימים במניפה תוך התחשבות ב

. חברי שישמשו גם למעבר בעלי חיים(העיליים) המתעלים טפונות. הוסבר מבנה יהש

הועדה הביעו את תקוותם שהשיטה שהוצגה תצליח לשמר את המגוון הביולוגי הייחודי 

 אלים.נחל צ –של מניפת הסחף 
 

 – 2015דיווח יובל גולדמן על סיכום שנת 

עדיין לא הושלם) ולכן,  2016(סיכום  2015הסיכום השנתי העדכני שהוכן על ידי אלי רז הוא משנת 

ניתן להציג רק את המגמות העיקריות בהתפתחות הבולענים בתחומי המועצה, כאשר הממצא 

ין לצפות את הקצב השנתי ואת העיקרי הוא שהבולענים ממשיכים להיפער אך קשה עדי

חישה לוויינית מרחוק באחריותו של ד"ר גידי המיקומים העתידיים, המעקב כרגע נעשה על ידי 

בר מהמכון הגיאולוגי. יעל מאור הביעה את הצורך בקיום ניטור מקומי על ידי המועצה בשיתוף 

ת חדשה של בולענים מרכז מדע ים המלח. טובי שור ויובל גולדמן דיווחו על התפתחות מערכ

באזור נחל מור המהווה סיכון לתעלת ההזנה, וציינו שכרגע הטיפול הוא על ידי מילוי הבולענים 

בחומר וואדי מה שהוכח בעבר כטיפול לא יעיל לטווח הארוך מאחר וזה הטיפול היחידי שנמצא 

 תחת ידם של המפעלים .

 

 – 2017תוכנית העבודה לשנת 

נעשה באמצעות סבב מיילים. יש לטפל בהחלפת עדה שמיר,  2017לשנת  : את תוכנית העבודהנרי 
 ובנוכחות חברי המליאה האחרים.

 
 סיכום החלטות ומשימות:

 
 .  באחריות יעקב אקריש ה להגנת הסביבה היא נחוצהעדונוכחות חברי המליאה בו .1
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