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 משתתפים:

 הישיבה ויווור המועצה ור ' יו I ליטבינוף דב

 המועצה מזכיר I אקריש יעקב

 נגישות ורכז בנייה מפקח 1אזולאי קובי

 עסקים ורישוי תברואה מנהל I שילמו עידן
 מדע מרכז ל 1מנכו ן מאור יעל

 המלח ים מדע מרכז שלום/ איש כרמית
 הסביבתית היחידה- רודד דנה

 הסביבתית היחידה- גובר אברהמי איילה

 תמר עין מזכירת 1גורדוו נועה

 הכיכר נאות מזכיר l פריגל אורי

 תמר עין 1קינו עודד

 הכיכר נאות ~ ענבי גוויס

 הסביבתית היחידה מילה אורלי

 המלח ים ניקוז רשות l בריקנר אמרי

 ל'ו כי 1אמיתי יובל
 רותם I בלון נדב

 ג 11 רט I ניאורקין ג'ורגוי

 המניין מן שלא הסביבה להגנת הועדה דיור סיכום

 : רקע
 מאה זרמו כך ובעקבות אמפרט רותם למפעל השייר מים מאגר דופן קרס /6/17130- ה שישי ביום

 .90 כביש בואכה אשלים לנחל חומציים מים של קוב אלף

 : מטרה
 . צפויים ומהלכים כה עד שננקטו המהלכים בדבר לעדכן מנת על זומנה הישיבה

 : הישיבה מהלך להלן

 המים. לאיכות באשר סדום מכיכר הישובים של חשש הועלה .1

 . הבריאות משרד באמצעות השתייה מי של דיגוס ביצעה המועצה .2

 .דומים מקרים למנוע כדי הנדרשות הפעולות בכל תומכת 'ח ~ כי כי דיווחו ורותם ל 'ו כי נציגי .3
 נציגות זומנו . הכוללת התמונה את לראות מנת על ל 11 כי ל 11 למנכ המשנה באחריות צוות הוקם

 כמובן כולל השיקום/ בתהליך הנדרשות הפעולות בכל תומכת ל 11כי . המאגר לבדיקת ב ~ מארהו

 . לביצוע הנדרשות הפעולות מימון

 מרגע שבוצעו הפעולות על ודיווחה שלביו ל כ על הארוע את סקרה הסביבה להגנת היחידה .4

 . המידע קבלת

 מאגר של בדיקה ושטיפתם/ הגבים שאיבת : ובהס באירוע הרשות פעילות על דיווח ג ו~ רט נציג .5

 זמן פרק תוך ב תשובות ונקבל לחקלאות המים למאגרי אנליזות בוצעו סדום, בכיכר המים

 . קצר

 .רותם מפעל כנגד ייצוגית תביעה להגשת מתארגנים / קינן) (עודד הכיכר מן נציגות .6



 : דב ידי על סוכם

 זה, בשלב במקום אינה התביעה לדעתו . המועצה גם ובהס שונים גופים של חקירה תחת נמצא האירוע

 והמים השתייה מי איכות בענייו בעיקר לעדכן תמשיך המועצה . החקירה סיום עד להמתין מציע

 .האמוניה מיכל לענייו מיוחדת ישיבה החברים לבקשת תקיים המועצה I כן כמו . לחקלאות

 אקריש יעקב : רשם

 : העתקים

 נוכחים


