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 שהתקיימה בזום
נרי אראלי, חברה עופרה שוורץ, חבר דוד הראל, נציגת ציבור רות קניגסולד, עובדי .  -יו"ר הועדה נוכחים:  

המועצה  אבי כהן , רז לוגסי , נופר עבודי מזכירת הוועדה. נציגות יח"ס איילה אברהמי גובר , אורלי מילר, , 
פרימן, רט"ג ערן  רשות המים אריק צוריאלי, רשות ניקוז איתיעפרי חזיז , –המשרד להגנת הסביבה מוזמנים  

 . היימס, משתתפים מהציבור יוני שטרן, עודד קינן ,סיון כהן אביטן , נציגת המשרד להגנת הסביבה רננה אילן

 תוכן הישיבה
הישיבה הוקדשה לזיהום מקורות מים בערבה הצפונית בתחומי המועצה "תמר" 

 המעיינות צין, עקרבים וגבי שיש.
 .והצעדים שנעשו למניעת זלגת זיהום מברכות התפעול של מפעל צין השייך לחברת כי"לבישיבה נידונו התוכניות 

איתי פריימן הציג את תוכנית האב לטיפול באגן נחל צין על כל אורכו תוכנית שמקודמת על ידי רשות ניקוז ים 
 המלח

הברכות הישנות , את  אריק צוריאלי הציג את תוכנית הניטור של רשות המים והתייחס למקורות הזיהום ממערך
השיפור היחסי שהושג בעקבות שינוי מערך השקעת המים המזוהמים בברכות ואת מערך קידוחי הניטור וההפקה 

 בשולי ובערוץ נחל צין.
עפרי חזיז הציג את המהלכים שנעשו לצמצום הבריכות . ציין כי הוקם צוות בין משרדי לצורך בחינת נושא ערבויות 

 ם האזורים על ידי המפעל גם אם יסגרו אתרים.אשר יבטיחו את שיקו
חברת כי"ל לכרייה  ןבדיון הובעה תרעומת על הימשכות התהליכים התכנוניים והמעשיים ובהתחשב בעובדה שזיכיו

באתר צין הוארך בשלוש שנים בלבד יש חשש גדול שהם לא יעמדו ביעדי הטיהור והשאיבה של האקוויפר המזוהם , 
ומדינת ישראל והתושבים יישארו עם הזיהום והחברה תרחץ בניקיון כפייה. הודגש שמשך הניקוי הוא ארוך וימשך 

מיד את הסכומים הדרושים לטיהור האקוויפר על בסיס התוכנית שנים וחובת המדינה לדאוג לכך שחברת כי"ל תע
 .2015שהוכנה ואושרה כבר בשנת 

הועדה פונה למשרד להגנת הסביבה ולרשות המים ומבקשת מהם להפעיל את כל הכלים התכנוניים והחוקיים 
ל לא ימשיך לזהם העומדים לרשותם כדי שהזיהום הנוצר בתחום המועצה האזורית ערבה תיכונה על ידי חברת כי"

 את המעיינות בתחומי תמר.
הועדה פונה ליו"ר הרשות ומבקשת שיפנה ליו"ר הזמנית של ערבה תיכונה וביחד יציבו את הנושא בסדר היום של 

 מועצותיהם.



 
 
 
 
 
  

  החלטות / משימות לביצוע  הערות ובאחריות מי      לו"ז לביצוע 
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 הפצת פרוטוקול  שירלי  מיידי 


