
 

 
 

 

 
 

 

 26.1.2020מיום ישיבת הועדה להגנת הסביבה פרוטוקול 
 

  :השתתפו
 

 נרי אראלי, יו"ר הועדה
 אבי כהן, מנהל אגף תפעול

 חבר ועדהדוד הראל, 
 מי"ה ,טובי שור

 מי"ה מיטל ליאון , 
 סביבתית איילה גובר אברהמי, יח'

 , יח' סביבתיתקורל לוי, רכזת פסולת
 רז לוגסי, מנהל מח' רישוי עסקים ותברואה

 בית ספר שדה עין גדינציגת ציבור, עינב קוצר, 
 רשטג"ל  אריה רוזנברג,

 ,  רשטג"לערן היימס, מנהל מרחב ערבה
 

 חסרים:
 , חברת ועדהעופרה שוורץ
 , חברת ועדהקורין תויתו

 פיס-ציבור אקו, נציגת גונדי שחל
 , מו"פ ים המלח והערבה אופיר כ"ץ

 
 
 

 הנושאים שהועלו בדיון:
 טיפול בזיהום אוויר במפעל מגנזיום .1
 התקדמות בנושא פסולת ירוקה לסוגיה בכיכר .2

 
 החלטות וסיכום מהלך הדיון, 

 
 :המבוסס על שלשה מעגלים . ר במפעליםיטל ליאון: הציגה את כלל מערך הניטומ .1

. הארובות  בסדום מנוטרות חלקן הגדול לא כולן, מוצב הארובותניטור בבסיסי  •
, מעבירים את הנתונים אונליין למשרד שם מיכשור לניטור רציף של מזהמים

להגנת הסביבה והחל מחודש פברואר למערכת חדשה שלהם שתעשה בקרה 
 מרחוק למוקד הסביבה.

ם ברום וכלור מכשירי מדידה, מודדי 13על גדרות המפעלים. על הגדר הוצבו  •
כנים בסדום, ולכן אנחנו רוצים לדעת וותרכובות שלהם, כי אלו החומרים המס

לרשויות אונליין ובקרוב גם למוקד  ותמועבר התוצאותמיד שיש התראה על הגדר, 
 הסביבה.

תחנות:   3מודדות את איכות האוויר בסביבה. יש התחנות הניטור הסביבתיות   •
(מול המגנזיום), כיכר סדום בנאות  אשלים עובדים),(מחנה  תחנת לוט מצפון

 הכיכר (צפונית לעין תמר).

. חידשו את כל מכשירי הניטור בשלושת התחנות, החליפו את 2019 -שדרגו את מערך הניטור ב
הסמכה של הרשות להסמכת  קיבלוהמבנים של התחנות, השקיעו הרבה כסף וזמן, ומעבר לכל זה 

 .ISO)( וקיבלו תקןמעבדות, זה הרבה עבודה 

 



 

 
 

 

ים  זה אומר תיהתחנות יש אותן מגמות, יש מגמה דומה של חלקיקים נשימ 3רואים שבכל  2019 -ב
 שזה אזורי, ולכן ככה אנחנו יודעים אם יש בעיה מקומית או שזה פשוט תופעה אזורית.

ושעשו בדיקה  ביולי אוגוסט היו הפרעות, קפיצות  בריכוזי חלקיקים בתחנה של הישובים, 2018 -ב
 גילו שהיו עבודות של חב' מקורות שהעלו הרבה אבק.

מערכת הניטור מודדת בצורה טובה ואמינה ויש לזה הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות ודבר 
  שני שעומדים בתקנים זה הכי חשוב.

 ארובת המגנזיום: המגנזיום זו ארובה ענקית. הסיבה שהיא כל כך נראית זה משום שהספיקה שלה,
אלף ק"ב לשעה, חלק גדול מהתכולה שלה זה מים ומה שעוד  500היא ספיקה אדירה של כמעט 

מ"ג למטר קוב.  התקן הוא  45נפלט ממנה זה חלקיקים והתקן של החלקיקים בארובה הזאת 
 במיליגרם.

מי"ה פועלים עכשיו להורדת רמת החלקיקים מהמשרד להגנת הסביבה בבעקבות התניות שקיבלה 
 לממ"ק מ"ג 20ם ל הנשימתיי

 יפגשבעבר היה ניתן לראות את תוצאות הניטור בצורה ברורה באתר המועצה , סוכם שנרי נרי : 
) ויעברו על נוחות הגישה לנתונים כולל קיום דיון עם היחידה הסביבתית 106עם סיוון (מוקד 

 להנגשת נתוני מישור רותם לציבור למרות התנגדות קמ"ג.

הקבלן עובד בשטח בכיכר סדום. ההסכם של פינוי  -ת בנושא פסולת ירוקההתקדמורז לוגסי : . 2
טון  למחזור . הוכנסה הזמנת עבודה של פינוי  800ניילון בעיצומו, הקבלן התחיל לעבוד כבר פינה 

נחל ערבה ועין חצבה לכיוון עידן. יש קשיים עם החקלאים לא רק בנושא של  ערוץבמרוכז ניילון ש
 ריקה לא מבוקרת של ניילון תיפסק.פעולה עם התושבים מנסים שזהניילון, בשיתוף 

 הנהלות הישובים, יחד עם הישובים יש אכיפה.הוא וביל הגוף המאין אמצעי פיקוח,  

החקלאים והם מנהלים אותו לבד, זה יניע מול המועצה של יש הסדר  )האורגנית(הפסולת הירוקה 
 אותם לכיוון צמצום הפסולת במקום. 

 
 
 
 
 
 רשמה: נופר עבודי

 
 
 
 
 

 העתקים: 
 נוכחים

 
 
 


