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פרוטוקול ישיבת הועדה להגנת הסביבה מיום )18.5.2020שיחת זום(
השתתפו:
נרי אראלי ,יו"ר הועדה
אבי כהן ,מנהל אגף תפעול
רז לוגסי ,מנהל מח' רישוי עסקים ותברואה
דוד הראל ,חב' מליאה
עופרה שוורץ ,חב' מליאה
מיטל ליאון  ,מנהלת איכות הסביבה כי"ל ים המלח
חגי חורב ,אחראי איכות הסביבה רותם אמפרט
איילה גובר אברהמי ,מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
אורלי מילר ,היחידה הסביבתית
נועה כהן קיסינגר ,רכזת קיימות ומחזור
ערן היימס ,מנהל מרחב ערבה ,רשטג"ל
רות קניגסולד ,מנהלת הדרכה ביס"ש עין גדי
סיוון כהן אביטן ,חב' מועצה בעיריית ערד ויו"ר הועדה להגנת הסביבה
חסרים:
גונדי שחל  ,נציגת אקופיס ישראל
קורין תויתו ,חברת מליאה
טובי שור ,מנהל תשתיות כי"ל ים המלח
הנושאים שהועלו בדיון:
 .1דיווח על מפולת האבנים בכביש לערד והקשר שלהן לפיצוצים של מכרה הפוספטים באגן
חתרורים.
 .2שיחה והכרות עם יו"רית הועדה מערד ,ודיון על שיתופי פעולה אפשריים
 .3דו"ח ע ל מצב הזבובים ויתושים בכיכר.
מהלך הדיון ,סיכום והחלטות
 .1סיון -את הפיצוצים רואים מהבתים של ערד ,רואים אותם פעמיים -שלוש בשבוע ,ובעצם
שהיו קריסות אז בעצם חשבו שהקריסות קרו כתוצאה מהפיצוצים ואז בעצם הלכו לבדוק
את התוכנית של מכרה חתרורים והתברר שבין דצמבר למאי אסור לפוצץ ,היה תיקון
לתוכנית והתירו פיצוצים גם בין דצמבר למאי ,אבל אני לא מצאתי את התיקון הזה.
איילה -יש שתי תוכניות מרכזיות שחלות על האזור של חתרורים:
תוכנית ראשונה  282מ 2001 -הכוללת בתוכה את הנושא של פיצוצים ,ניטור ,מפקח וכו'.
תוכנית שניה מדברת על חתרורים מזרח שהיא השלמה של התוכנית הקודמת .בהתחלה
סוכם שהפיקוח יעשה על ידי היחידה הסביבתית בסופו של דבר המפקח הוא של רט"ג.
ההתקשרות הייתה של המועצה בנושא הפיקוח מול רט"ג ,מה שהפך יותר מאוחר למפקח
על כי"ל ועל כל אזורי הכרייה.
בתב"ע הראשונה הייתה הגבלה בנושא של קינון הנשרים שדובר על הנושא של איסור
הפיצוצים בין החודשים דצמבר למאי האמירה הייתה מכיוון שהדגירה נעשת בתאריכים
אלו  ,אין לאפשר פיצוצים בתקופה הרגישה הזאת  ,אך קינון הנשרים במצוקי הנחל נפסק,
ולכן בהתייעצות עם מומחה נשרים אהוד הצופה הוחלט לאפשר פיצוצים יומיים במהלך
כל השנה.
לגבי השפעת הפיצוצים על זיהום האוויר לקחנו את המועדים שבהם היו נתונים לגבי
הפיצוצים ובדקנו אותם לפי מה שנמדד בתחנות הניטור ,כפי שכולם יודעים יש תחנות

ניטור מסביב למישור רותם ,יש תחנה באזור ישובי הכיכר ,שלוש תחנות מסביב למפעלי
ים המלח  .נבדקו תאריכי הפיצוצים ,ונסתבר שהחריגות ברמת החלקיקים הנשימתיים
היא בגבול ההיתר שהוא עד  18חריגות בשנה .כמו כן התחנות מנטרות גם סופות חול
השכיחות באזור סדום ויש להתחשב בגורם זה גם כן בשקלול השפעת הפיצוצים על מצב
איכות האוויר  .מצ"ב הדו"ח שהגישה היחידה הסביבתית לבדיקת השפעת הפיצוצים על
איכות האוויר.
כמו כן  ,מסרה איילה ,היחידה מעבירה למועצה דו"ח רבעוני על מצב איכות הסביבה ונרי
העיר שדו"ח זה עדיין לא נמסר לוועדה ,הבטיחה לשלוח.
 .2הכרות עם הגב' סיון כהן אביטן יו"רית הועדה מערד .סיפרה שהועדה מתכנסת בין 4ל5 -
פעמים בשנה .הוועדה בקשר רציף וישיר עם היחידה הסביבתית לאיכות הסביבה ,רט"ג.
הועדה עוסקת בנושא של הפלסטיק ,עיר ללא פלסטיק ,כרגע הנושא מוקפא .המטרה
להיגמל מפלסטיק בכל המוסדות .הועדה עסקה גם בנושא של כלבים משוטטים ,אמורים
לכתוב תוכנית בכדי להפחית את הנושא של כלבים משוטטים בערד.
היחידה האזורית משותפת לערד ,ירוחם ומועצה אזורית תמר .בעיריית ערד ומועצה
אזורית תמר יש הרבה נושאים משותפים.
אבי כהן  -הציע ליצור יותר שיתופי פעולה עם ערד .נשמח לקיים סיור הכרות.
בחודש ינואר התקיים סיור באילת יחד עם היחידה הסביבתית ואבי גיליס ,ניתנה ההוראה
לא לקנות חד פעמי במועצה.
 .3כל תקופה של סוף אביב שמגיע גל ראשוני של חום יש בעיה של חרקים וברחשים .אין מידע
להגיד מתי זה יגמר.
עופרה שוורץ  -לא מרגישה הקלה בנושא ,זה לא איכות חיים .באופן קבוע תעלות הניקוז
חייבות להיות נקיות.
אבי  -רשות הניקוז יושבים איתנו בישיבות של פעולות הניטור .יש התקדמות בחודשים
האחרונים .עופרה טוענת שאין לה לאן לפנות פסולת חקלאית ,אין לאן לפנות גזם של
תמרים .צריך שלתושבים יהיה מודעות ליצירת מפגעים .אם בעל המטע יהיה מודע אז הוא
יוכל להסתייע במועצה.
לישיבה הבאה יש להעלות את נושא תוכנית רא"ם בנוכחות אבי כהן ,חב' כלכלית והוועדה
המקומית.
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