פרוטוקול ישיבה  4/2021הועדה להגנת הסביבה
פרוטוקול הועדה להגנת סביבה מספר  4דיווח מיום  12.7.2021מקום הדיון :מועצה חדר ישיבות
נוכחים:
יו"ר הועדה נרי אראלי ,קורין טויטו –נאות הכיכר ,עופרה שוורץ -נאות הכיכר  ,רות קניגסוולד בית ספר שדה עין גדי ,אבי כהן –
אגף התפעול
מוזמנים קבועים:
גלעד חזן –מהנדס המועצה ,איילה אברהמי גובר  ,אורלי מילר – היחידה הסביבתית ,אופיר כץ – מו"פ ים המלח  ,ערן היימס
רשטג"ל.
חסרים:
גונדי שחל -אקופיס ,רננה אלון -המשרד להגנת הסביבה ,מיטל ליאון וטובי שור – נציגי מי"ה,
סיון אביטן כהן – נציגת ערד

תוכן הישיבה
סדר יום
 .1דיווח ודיון על פריצת צינור תמלחת של פריקלס בנחלים עזגד ועמיעז והדרכים לטיפול
 .2מפגעי הזבובים  ,היתושים ונמלת האש בתחומי המועצה.
 .3מעקב אחרי ביצוע החלטות הועדה.
סעיף :1
אורלי מילר וערן היימס מסרו פרטים על האירוע החמור בו צינור שמוביל תמלחת מאזור מי"ה למפעל פריקלאס במישור רותם
נפרץ ואלפי ממ"ק של מי תמלחת נשפכו בשמורת הטבע ,תוך כדי גרימת נזק חמור לסביבה .
השפך ושלוליות התמלחת ,שנוצרו בנחל ,טופלו במהירות על ידי המפעל ,בהתאם להנחיות רט"ג היחידה הסביבתית.
נמסר כי תחנת השאיבה של פריקלאס הסונקת את התמלחת לכיוון המפעל ,פועלת ללא היתר בנייה וללא תב"ע תוך עברה
קשה על חוק התכנון והבנייה .לפני כ 3שנים ,לדרישת הועדה המקומית ,המפעל הגיש תב"ע לתחנת השאיבה לועדה המחוזית.
התוכנית הגיעה לשלב של דיון להפקדה .בעקבות הארוע ,המשרד להגנת הסביבה ביקש לדחות את הדיון בתב"ע ,עד להצגת
חלופות להעברת הקו וקבלת מידע נוסף .התוכנית נדחתה לאור כך שהתוכנית לא התקדמה במהלך שנתיים האחרונות.
גלעד חזן –

המועצה פועלת להסדרת כלל פעילות פריקלאס  ,קשה לתקן במכה אחת חוסר טיפול של שנים .המועצה תדרוש
מהמפעל הגשת תב"ע חדשה כולל בחינת חלופות .יידרש לבדוק גם האם הצנרת יכולה להיכלל בתב"ע.

נרי -

המצב בו שלושה צינורות שונים חוצים את מצוק ההעתקים  ,בנוסף למסוע שכבר גורם לפצע קשה בנוף  ,הוא
מצב בלתי ניסבל מבחינת השמירה על הסביבה  ,יש לדרוש מהמפעלים שכל ההזרמות השונות בין מישור רותם
למי"ה יעשו במסדרון תפעולי אחד .

ערן –

רט"ג בוחנת את הנושא ושוקלת להקים את המסדרון התפעולי לאורך הכביש מצומת צפית ועד למי"ה .מדובר
בסוגיה לא קלה לפתרון היות ומדובר בשלשה צינורות שאינם פעילים כל השנה אלא לסירוגין:

 .1העלאת תמלחת ממי"ה לפריקלס.
 .2הורדת תמלחת עודפת למי"ה.
 .3שאיבת המים המזוהמים מקידוחי אפעה  13והזרמתם למי"ה כחלק מהסכם פשרה עם המפעלים על החלפת מים
בנחל בוקק על ידי הזרמת מים שפירים בנחל ושאיבת הזיהום במעלה.

.
סעיף :2
אבי  -דיווח פעילות בעניין זבובים ויתושים ,נמלת האש ומינים פולשים בתחומי המועצה.
בנשוא זה מתקיימות ישיבות חודשיות עם כל הגורמים ,האלוחים הקשים מקורם בהשקיית יתר ב"תמר הכיכר"
חלקם ניתנים למניעה על ידי השקעת מאמץ גדול יותר בשמירה על משטר השקייה ועל ניקיון תעלות הניקוז בעזרת
רשות הניקוז.
הניסוי מתקדם באיתור נתיבי הכניסה של הזבובים מירדן על ידי שימוש במנהרות רוח ,המטרה היא לזהות את נתיבי
הכניסה ולהניח מלכודות זבובים גדולות נפח במרחקים של כ  500מטר אחת מהשנייה.
נמשכים המגעים עם הצד הירדני בעזרת אקו-פיס ,מתוך כוונה לחתום על הסכם לטובת ביצוע פעולות מעבר לגבול.
בעין גדי ישנה התפרצות גדולה של נמלת האש זו מנוטרת על ידי המועצה
הנושא מטופל על ידי רט"ג ענף הנוי בקיבוץ ומדביר המועצה
מינים פולשים -המועצה מקדמת חתימה על הסכם שיתוף פעולה מול הרט"ג לטובת המאבק במינים פולשים
.
סעיף :3
נרי  -מצער מאד שהחלטות חשובות של הועדה שיש להן השפעה על איכות חיי התושבים במועצה לא מתקיימות בגלל
ביורוקרטיה מועצתית  ,לדוגמא ,הועדה החליטה שעל מהנדס המועצה ומנהל אגף התפעול לקבל את המצגות שהוצגו
בישיבה הראשונה של הועדה בראשית השנה וזאת על פי בקשת מספר חברי ועדה ועד היום ההחלטה הזאת לא קוימה ו
נגרם בשל כך נזק לציבור.
אבי  -החלטות הועדה יוזנו מעתה למערכת הפיקוח על ביצוע פעולות של מחלקות המועצה  ,ועל ידי כך המערכת הממוחשבת
תוכל להתריע על איחורים בביצוע  ,גלעד חזן יצרף את החלטות הועדה למערכת ההנדסה.
שונות:
קורין  -מי"ה פנו וביקשו לחדש מסגרת דומה למסגרת הקא"פ שהייתה בעבר  ,אך הדגישה שהתנאי של התושבים הוא שתהייה
שקיפות בפעילות מי"ה .הבעה בועדה תמיכה רבה במהלך הזה .
נרי -

מברך על הצעד ומזכיר לכולם שהישיבה הבאה של הועדה )מס'  (5תהייה ביום ד' ה 28.7 -נפגשים בתחנת הדלק של
נווה זוהר לסיור בהנהלת טובי ומיטל להסברת קיר המלח שבכוונת מי"ה לערום לאורך הגבול עם ירדן .הסיור
בהשתתפות חברי הועדה יו"ר המועצה וציוותו.

רשמה :ג'ניפר בהיר
מאשר  :נרי אראלי
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