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 לכבוד 
 חברי מליאת המועצה 

 

 שלום רב,  

 

 סיכום שנתי של עבודת הועדה להגנה על הסביבה הנדון:

.  27.4,  16.3, 2.3, 12.2, 22.12.21ישיבות בתאריכים ( שש (עד חודש אוקטובר) קיימה הועדה  2022במהלך שנת  
 דצמבר ) מתוכננת ישיבה נוספת ב28.10הישיבה היום ( ומלבד  ,)27.7

במהלך השנה הייתה נוכחות יפה ומעורבות מועילה של חברי המליאה בישיבות הועדה, אך יש לציין שהמועצה לא 
.  כמו כן נציגי מי"ה הודיעו באופן חד מילאה את חובתה למנות מחליף לחבר דוד הראל שפרש מהמליאה ומהועדה

 . ם מהוועדה והקמת וועדה מתחרה מטעמםצדדי על פרישת

 

 :  הנושאים המרכזיים שעלו בדיוני הועדה להלן 

 

עמותת "רוצים לחיות בלי  בעקבות פנייה של  –הקפדה על מילוי הוראות התב"ע בעניין חציבה באגן חתרורים . 1
נבדקו בעזרת מהנדס המועצה ונציג רשטג"ל הנחיות התב"ע המאושרת לגבי הפיקוח שחייבים הגופים    מכרות"

ההנדסה במועצה עושה פעולות  אגף במהלך הישיבה הוברר שהרגולטוריים להפעיל כלפי חברת "רותם אמפרט" . 
ביותר מטעם כל   רבות למען הסדרת החציבה בשדה חתרורים בהתאם להוראות התב"ע ובשיתוף פעולה חיובי

 הגורמים השותפים (רשטג"ל, היחידה הסביבתית , משרד האנרגיה, והמפעל) 

לאחר שהתבררו ממדי הדליפה החמורה של מי ים המלח למניפת הסחף של נחל צאלים   –. אסון נחל צאלים 2
קיבלה הוועדה דו"ח מפורט מהיחידה הסביבתית ומרשטג"ל  הוברר שהנושא מטופל על ידי הגורמים הרגולטוריים 

ת ההזנה  ויעשה הכל כדי שדליפה כזאת לא תחזור על עצמה, לאור הנזק העצום שנגרם לחי ולצומח ממזרח לתעל
 הדולפת הביעה הוועדה את דעתה שיש לנקוט בצעדים יותר תקיפים כנגד מי"ה באופן שיבטיח אי השנות התופעה.

בישיבה נשמעו דבריהם של נציגי הערב התיכונה , בתביעה   -זיהום מעיינות בנחל צין על ידי רותם אמפרט. 3
שיתוף הפעולה עם המועצה תמר הוא חשוב   הייצוגית שהגישו תושבי הערבה דורשים פיצוי לטבע ולתושבים,

ביותר. העותרים מקווים שבעקבות לחץ ציבורי ולחץ משפטי כי"ל ירתמו מרצון וייקחו אחריות אמיתית על תיקון  
 העוול שנגרם לטבע.  

 המטרה היא שיקום המעיינות ופיצוי לציבור. התביעה היא נגד רותם וההתנהלות מול כי"ל. 

קיומה של תוכנית שיקום והיא החלופה הנבחרת שגיבשה רשות המים. בנוסף לעוד כמה  כמו כן נמסר בישיבה על
 קידוחים שישלימו את העבודה.

חייבים לדאוג שהמעיינות יחזרו לשפוע מים טבעיים.  כי"ל חייבת לשאוב את המים המזוהמים ולהזרים מים  
 נקיים. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 מועצה בראשית אפריל.התרחש בתחומי ה שדיווח על מירוץ האופנועים  הוגש. 4

היות והוועדה להגנת הסביבה אינה וועדה מחליטה אלא מייעצת ובודקת נתכנסו כדי לבדוק האם במהלך   –נרי 
 ההכנות לאישור המרוץ על ידי המועצה נעשו כל הצעדים הנדרשים כדי למנוע פגיעה חמורה בטבע. 

 האירוע מחולק לשניים.  -רז לוגסי

ימים, מקבלים את של   3 - אירוע תחת כיפת השמיים במסגרת הפארק המוטורי ל 77aיש רישיון עסק לפי פריט 
 האישורים מהמשטרה, כיבוי אש וכו'. 

 ויש את הנסיעה בשטחים הפתוחים המחוקק הגדיר שנסיעה בשטח פתוח זב לא טעון רישוי.  

 מי שמאשר את האירועים בשטח זה משרד הספורט 

 הידברות. מי שמאשר את האירוע זה המדינה. בצד הניהולי הדברים נעשים תוך כדי  

מתכננים מירוץ בשטח, רצוי להתייעץ עם אנשי המועצה (יחידה סביבתית, מרכז מדע), במועצה לא התייעצו   -נרי
 מספיק טוב עם הגורמים המקצועיים שיוכלו לתת את האישור שלהם למסלול. 

אינו עובר בשמורות טבע מוכרזות), המועצה  אסור היה להסתפק בתשובה הפורמלית של רשות הטבע, (שהמרוץ 
הייתה חייבת לברר ולהתערב בפרטי פרטים לגבי המרוץ והמסלול שלו היות ובמידה והוא עובר בשטחים טבעיים  

 שאינם שמורה מוכרזת עדיין יש בו הרבה ערכי טבע המוגנים על פי חוק. 

נה למשרד להגנת הסביבה בשאלה מי אחראי  המועצה לא ביררה מהם הצרכים של האירוע בשטח, יו"ר הוועדה פ  
לשמירה על השטחים הפתוחים שאינם שמורות טבע והתשובה שקיבל (מצורפת כאן ) היא שזה באחריות המועצה. 

 . מצער מאד ושהמועצה לא דאגה שהמרוץ לא יפגע בשטחים טבעיים

וסלים את תוכניות כי"ל  . הוועדה קיבלה דו"ח מפורט על עמדת המועצה ועל עמדת היחידה הסביבתית הפ5
. הנמצאת מזרחית לקו פרשת המים באזור רותם, ודבקה בעמדה המקצועית  4להשמיש בדרך קבע את ברכה מס' 

מערבית  6שקיבלה את אישורה בתב"ע מפורטת בוועדה המחוזית על פיה יש חובה על רותם להקים את ברכה מס' 
 ף . לקו פרשת המים , כדי למנוע הישנות אסון אשלים נוס

נושא זה מהווה מטרד גדול בחייהם והמועצה בעזרת אגף התפעול עושה רבות   –זבובים ויתושים בכיכר סדום . 6
 :כדי להקל על התושבים

 א. זו השנה השניה בה מבוצע פיילוט עם הצד הירדני במטרה לעמוד על מקור הזבובים גם מעבר לגבול. 
 ת. ב. מכרז ההדברה שונה על מנת לתמוך ביותר פעולו

 ג. מחלקת תברואה בראשותה של כרמית מגבירה את המאמצים בשטח תוך שיתוף הנהלות הישובים. 
 בנושא במהלך השנה והתלונות רבות.  םנרשמו הישגים משמעותיי טרם  לצערנו

 בעזרתה הרבה של נופר עבודי מזכירת אגף התפעול רשם נ
 

 

 

 נרי אראלי יו"ר הועדה.  רשם :                                                                

 


