א' חשון ,תשפ"ב
 7אוקטובר2021 ,

לכבוד
חברי מליאת המועצה

שלום רב,
הנדון :סיכום שנתי של עבודת הועדה להגנה על הסביבה
במהלך שנת ( 2021קיימה הועדה ארבע ישיבות כנדרש .מתוכננת ישיבה נוספת בנובמבר שתכלול
סיור בקיר המלח שמתכוננת להקים מי"ה  ,במקום קציר המלח שהובטח.
השנה הייתה נוכחות יפה ומעורבות מועילה של חברי המליאה בישיבות הועדה ,אך יש לציין כי
המועצה לא מילאה את חובתה למנות מחליף לחבר דוד הראל שפרש מהמליאה ומהועדה.
להלן הנושאים המרכזיים שעלו בדיוני הועדה :
 .1שמירה על מקורות המים בתחומי המועצה:
לאור הזיהום החריף במעיינות צין וערבים ובמורד האפיק בגבי שיש ,קיימה הועדה דיון בתפקוד
המועצה ובמילוי חובתה לשמירה על המעיינות וניקויים למען רווחת תושבי המועצה והמטיילים
באזור .בדיון הוברר שלמרות שיש לרשות המים ולרשות הניקוז תוכניות מסודרות לחיוב כי"ל
וחברת הבת שלה רותם אמפרט לטיפול יסודי בבעיית הזיהום בינתיים לא ננקטו מספיק צעדים
יעילים למען פתרון הבעיה והזיהום ממשיך להתפשט .המפעל עצמו נמצא בתחום "ערבה תיכונה"
אבל המעיינות הנפגעים נמצאים בתחום השיפוט של "תמר".
המלצת הועדה הייתה ליו"ר הרשות ,לשתף פעולה עם יו"ר ערבה תיכונה לטיפול משותף במפגע .
לא נמסר לוועדה על טיפול כלשהוא בעניין.
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 .2הקפדה על מילוי הוראות התב"ע בעניין חציבה באגן חתרורים:
בעקבות פנייה של הועדה להגנת הסביבה "ערד" נבדקו בעזרת מהנדס המועצה ונציג רשטג"ל
הנחיות התב"ע המאושרת לגבי הפיקוח שחייבים הגופים הרגולטוריים להפעיל כלפי חברת
"רותם אמפרט"  .בדיון התברר שהמועצה "תמר" אינה מפקחת על פעילות החציבה באגן
חתרורים למרות שזאת חובתה על פי הנחיות התוכנית .רשטג"ל בהליך שמקורו אינו ברור,
החליפה את המשרד להגנת הסביבה בפיקוח הסביבתי על הפיצוצים וזאת בניגוד להוראות
התב"ע.
המלצת הועדה הייתה ליו"ר הרשות להנחות את מהנדס המועצה להקפיד על הנחיות התוכנית
בהתאם לסעיפים  ,3.3.5-6-7-8של הטבע ובמיוחד הדגישה את אחריות המועצה לקבל דיווח
שוטף על הפיצוצים וזאת באיחור של  20שנה או לחילופין להגיש תב"ע חדשה שתסדיר מחדש את

הפיקוח וזאת למרות שלא נמצאו מסמכים שמאשרים את העברת הפיקוח לידי רשטג"ל מידי
המשרד להגנת הסביבה.
לא נמסר לועדה על התקדמות בביצוע סעיף זה.
 .3ועידת אקלים אזורית:
יו"ר הרשות דיווח על הקמת פורום משותף של שלוש המועצות (תמר  ,ערד ,ירוחם) לטיפול
והתארגנות המועצות לקראת ההשפעות הסביבתיות של שינויי האקלים המעיינים על חייהם
ורווחתם של תושבי הנגב המזרחי ,נציגות היחידה הסביבתית המליצו לשלב כוחות בנושא זה
בגלל המאפיינים הדומים מבחינה סביבתית של שלושת המועצות  ,הוצג מודל מובנה של שיתוף
ציבור שבסיומו אמור היה להתקבל מסמך משותף לכל תושבי המועצות ושיכלול את הנושאים
המרכזיים שמשפיעים על חיי התושבים ורווחתם .לגבי המועצה "תמר" הוצע להתמקד בנושא
המים בהיקפו הרחב ביותר (ערוץ ים סוף והשפעתו על כמות המשקעים ,שפיעת המעיינות  ,משטר
המים של ים המלח ,שימור המים הפוסיליים).
למיטב ידיעתה של הועדה הדבר לא בוצע.
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 .4צינורות מי"ה ופריקלס החוצים את מצוק ההעתקים :
בעקבות פיצוץ בצינור המוביל תמלחת והצפת שטח ניכר בשמורת טבע ע"י אלפי ממ"ק מים
במפגש הנחלים עזגד עמיעז .התקיים דיון בנושא בהשתתפות כל הגורמים למעט נציגי כי"ל .בדיון
התברר שתחנת השאיבה של מי"ה פועלת ללא היתר בנייה כחוק והמועצה באיחור של שנים
פועלת ביחד עם מי"ה להסדרת כל מתקניה הלא חוקיים .כמו כן התברר שמלבד המסוע חוצים
את מצוק ההעתקים עוד שלשה צינורות המזרימים תמלחת רעילה והם מסוכנים לבריאות האדם
והטבע .הועדה המליצה לשקול הקמת מסדרון תיפעולי אחד שבו יהיו מרוכזים כל הצינורות
ובמיוחד הביעה את דעתה שיש להקפיד על ביצוע החלטת בג"צ בדבר שאיבת המים המזוהמים
מקידוחי אפעה וניקוי האקוויפר המזהם את נחל בוקק.
למיטב ידיעתה של הועדה הדיונים בעניין לא סוכמו
 .5זבובים ויתושים בכיכר סדום :
נושא זה מהווה מטרד גדול בחייהם והמועצה בעזרת אגף התפעול עושה רבות כדי להקל על
התושבים ,במהלך השנה עקבו המנטרים אחרי המזיקים ונקבע שיש להתחיל לנסות את שיטת
המלכודות שימוקמו בצירי התעופה של הזבובים וזאת בנוסף לכל שאר האמצעים הישנים
כריסוסים והדברות המבוצעים בשיגרה ,בעניין הטיפול המשותף במקור הבעיה בעזרת ממשלת
ירדן לא נרשמה התקדמות.

רשם  :נרי אראלי יו"ר הועדה.

