
 

 

 

 

  ועדת איכות סביבה  2021/2פרוטוקול ישיבה 

פרוטוקול ישיבת הועדה להגנת 
 10.3.2021הסביבה מיום 
 זוםמועצה תמר ובשהתקיימה ב

נרי אראלי,  נציגת ציבור רות קניגסולד, עובדי המועצה  אבי כהן , רז לוגסי , נופר עבודי .  -יו"ר הועדה נוכחים:  
 ערן היימס,  -,  רט"ג הדר....איילה אברהמי גובר , אורלי מילר,  : נציגות יח"ס. מהנדס המועצה גלעד  

 נגב מזרחי .משותף מו"פ  –רותם אמפרט, אופיר כ"ץ –חגי חורב 
מהציבור, עודד , נציגים נציגת המשרד להגנת הסביבה רננה אילן בזום : עופרה שורץ , קורין טויטו . משתתפים 

 ילי סופר גקינן ,סיון כהן אביטן , 
  

  תוכן הישיבה
 הסעיף הראשון :

האם הפיצוצים שמבצעת רותם אמפרט באתר חתרורים עומדים בתנאי התב"ע המאושרת להם או שישנם חריגות נרי: 
בועדה התקבל מכתב מהמשרד להגנת הסביבה המציין באופן חד משמעי שהפיקוח על  שמחייבות את התערבות נותני ההיתר.

  282/03/10לתב"ע  2.9כאמור בסעיף  הוראות התב"ע חייב להיות בידי המשרד להגנת הסביבה .
פיקוח חגי : בעקבות חוות דעת מדעית של פר' ספריאל בעניין קינון הנשרים בנחל חימר הותרו הפיצוצים באתר חתרורים וה

הועבר לרשטג"ל והוא מציין שהם עובדים איתם בשיתוף פעולה טוב מאד. הפיקוחים האחרים הנדרשים על פי חוק מבוצעים על 
 משרד האנרגיה.

איילה: בתיאום עם אבי רותם הועבר עניין הפיקוח שהיה אמור להתבצע על ידי היחידה הסביבתית לידי רשטג"ל, לפיכך ניתן 
 ית אינן מבוצעות כתבן וכלשונן .להבין שהוראות התוכנ

 גלעד: לא אותרו מסמכי ההסכמה של מהנדס המועצה להחלפה זו.
 נרי: נעבור בצוותא על כל סעיפי התב"ע ונראה מהם הסעיפים שאינם ממולאים כהלכה .

, 3.3.5סעיפים . (ראה את הדיווחים החודשיים הנדרשים על ידי הוראות התוכנית מקבל הבירור העלה שמהנדס המועצה אינו 
 .3.3.7) ובמיוחד סעיף 3.3.8, 3.3.7, 3.3.6

הסתבר במהלך הדיון שאמנם הגופים השונים מבצעים את תפקידם כל אחד בתחום אחריותו , אך הפיקוח הכולל אינו מתבצע 
 כהלכה.

זורי מגורים בתחום אורלי : בעניין הפיצוצים מעבר לעניין הנראות שושנת הרוחות אינה מאשרת את הגעת חלקיקי האבק לא
המועצה , נבדקו תחנות הניטור בתאריכי הפיצוצים ולא נמצאה קורלציה בין רמות הזיהום בחלקיקים נשימתיים, יודגש שעל פי 

  סופות חול).פעמים בשנה, ( 18התקנות ניתן להגיע לרמות חריגות של זיהום כ 
. 1לפעול בדחיפות לתיקון המצב. הועלו שתי אלטרנטיבות הועדה דורשת ממהנדס המועצה ומהועדה המקומית נותנת ההיתר 

באופן שיעלה . להתאים את התב"ע ולשנות אותה 2לקיים את הוראות התב"ע כתבן וכלשונן. שנים,  20באיחור של  ,להתחיל
 בקנה אחד עם השינויים שבוצעו בעבר ולא נמצא תיעוד המאשר זאת.

 הסעיף השני:
 ,  זיהום המעיינות בערבה הצפונית

 נרי: עולה השאלה מי אחראי על תחילת ניקוי הזיהום ממפעל צין
חגי: חברת רותם מפעילה מערך של קידוחי ניטור במעלה ובמורד נחל צין מתוך מטרה להגיע למסקנה היכן תהייה יעילות 

 השאיבה המיטבית.
פיקוח היחידה הסביבתית, לגבי ניקוי אקוויפר אורלי : ישנה תוכנית קידוחי ניטור ושאיבה , היא מקודמת על ידי המפעל ונמצאת ב

 החלוקים ממתינים להגדרת ואישור של רשות המים.
 . 2015נרי : חבל שהתהליך מתמשך כל כך במיוחד בהתחשב שעבודת המחקר על הבעיות הוגשה ב 

 הסעיף השלישי:
 .שובי הכיכריטיפול במפגעי זבובי ויתושים בתחומי המועצה בדגש על חומרת המפגע בי

אבי: מתופעל בהצלחה יחסית מערך של טיפול בעניין היתושים והזבובים בתחומי המועצה על ידי גורמי המקצוע, ישנה 
התקדמות בעניין הטיפול בירדן , ושוקלים להציב מלכודות גדולות לאורך ציר הנהירה של הזבובים מכיוון שטחי החקלאות של 

 פיפה לכיוון שטחי החקלאות של הכיכר.
 נרי אראלירשם:  

 

   



   

   

   

  החלטות / משימות לביצוע  הערות ובאחריות מי      

קבלת המצגת של אריק צוריאלי מרשות המים שהוצגה  אבי כהן אגף התפעול  חודש 
 בישיבת הועדה הראשונה

קבלת המצגת של איתי פרימן מרשות הניקוז שהוצגה  אבי כהן אגף התפעול  חודש 
 הראשונהבישיבת הועדה 

קבלת ההסכם בין רשטג"ל לבין רותם אמפרט על  גלעד חזן מהנדס המועצה  חודש 
 הפיקוח הסביבתי 

יו"ר המועצה , מהנדס המועצה  חודשיים 
 והיועמ"ש

קיום ישיבת החלטות לגבי תיקון התב"ע והעברת 
 הפיקוח לידי היחידה הסביבתית במקום רשטג"ל

ליו"ר המועצה, למשתתפים ,  הפצת פרוטוקול נופר  מידי
 ולמוזמנים הקבועים.

 פרסום הפרוטוקול באתר המועצה מורן יצחקי מידי 

  
 

 

 
  

 
  


