
 

 

 

 
 9102/9/21סיכום פגישה ועדת איכות סביבה מתאריך 

 
 :נוכחים

 ראש המועצה -אילן שדה 
 קיימות' מנהלת מח –נועה סגל 

 קיימות' מח -ניצן אגרנט 
 קיימות' מפקח מח -דרור פטל 

 תלמי אלעזר -דני וולשטיין 
 "חיים וסביבה"נציג  -אלוני אדם 

 מגל -ניר ירון 
 מאור –סימה ברקוביץ 

 משמרות –ניצן דהן 
 איגוד ערים –עיליי קורן 

 נציג שדה יצחק
 
 

 .המשרד להגנת הסביבה בטלטלה עקב כך שאין ממשלה –סוגיות סביבתיות אחרונות  –אילן שדה 
הנושא עדיין לא . ס"בטיפול של משרד הג, ממתקן לייצור קיטור בגלעם, מגלעם –ריח , זיהום -

 .המעבר לגז יפתור את הבעיה אך זה ייקח כשנה, נפתר אך יש איזשהו שיפור

הצבא השקיע , ם בתושבים"לא היה חשש לפגיעה של קרינת מכ –בסיס הטילים  –מאור  -
המערכת הזו התגלתה כתוצאה , ס מערכת חדשה ללא תיאוםיהוכנסה לבס, עשרות מיליונים

בדיקות קרינה הוכיחו שאין סכנת קרינה , מופעלתכשם "עש של מערכת הקירור של המכמר
שאר היא תמוגן יבמידה והיא תצטרך לה, המערכת הורחקה מהיישוב, אבל הרעש גרם להפרעה

 . התחייבות הצבא –מרעש 
משרד הבטחון מחק כמה , מושב מאור תבע את המועצה ואת משרד הבטחון לגבי חשיפת מסמך

 .ת וחשף את המשרדשורו
  קבוע ודוח ניטור אחת לתקופה שיפורסם לתושביםקרינה הוועדה מבקשת ניטור. 

 
וסייר במתקן כולל צפה במערכת הבקרה שמנוטרת כל הזמן ולא אילן נפגש עם הקצין האחראי  (1

 .נמצאו חריגות קרינה

הפגישה יצא בעקבות . התקיימה פגישה עם ועד מאור וראש המועצה לעדכון בכל המידע הקיים (2
 .מכתב עם הפעולות הצפויות בחודשים הקרובים

 
 .נושא של ריחות ממפעל אינפימר שמייצר פתיתי פלסטיק מפסולת אורגנית -
אך תחנת הניטור לא מנטרת , דווח בעיתונות שבברקאי מקום ראשון בארץ של חלקיקים -

מאורות רבין  שמנטרת בנוסף לגזים תחנה קבועה בתוך ברקאיאלה הוצבה בימים . חלקיקים
 .ומהתחבורה גם ארבעה גדלי חלקיקים באוויר

 
מיד שזה נודע זה מדווח לצבא , מצפה אילןבמצר ובמידי פעם יש דיווחים על עשן  –מפחמות  -

 .והנושא נבדק
 

המועצה מניעה את המאבק , בית אליעזר/עיקר פגיעה בחדרה –מאבק בשדה התעופה  -
, בזמנו של האוצר כחלון היה להחזיר את הנושא לדיונים נוספים, ומשקיעה את רוב הכסף 

למועצה היה קשר עם ראש מנהל התכנון ומנסים לשכנע את המנהל לרדת מהאזור בהקשר של 



 

 

צ "המועצה נערכת לבג. שדה תעופה
בו התקבלה החלטה על בניית שדה התעופה בחדרה , במועצה הארצית דיוןה עקב, ולתביעה

 .מזרח
 

 הסביבתי פיקוחהוועדה שאלה מה קורה עם ה 

שאם רוצים פיקוח יותר אינטנסיבי צריך לשאת , התקבלה דרישה –פינוי גזם  אכיפה על -
העדר פיקוח מוביל , זהו נושא מאוד חשוב שצריך לפתור אותו, בתשלום נוסף של הישוב

 .לבלאגן
 

בין הנושאים האלו , כל ישוב מקבל תקצוב מהמועצה להפעלת המערך המוניציפלי בישוב –אילן שדה 
 .יש את נושא הגזם שמתחלק לאיסוף וריסוק

המועצה רצתה לקחת את כל הנושא לטיפולה ואז נוריד את התקציב , זה חלק מהסל שניתן ליישוב
  .ולכן זה נשאר במתכונת הקיימת, ההישובים לא היו מוכנים למהלך הז, מהישובים
הועלתה הצעה להביא פקח במימון הישובים והמועצה אך הישובים לא רצו וחלק מהם אף  –נועה סגל 

בכדי לתת מענה ראוי  111%יחד עם זאת יש להעלות את משרת הפקח הסביבתי ל .לא רצו שייכנס פקח
 .לכל היישובים

 
 :בקשות מהוועדה

 .לבדוק פיזור וכמויות, במקומות מסויימים םפחים כתומים תמיד מלאי -
 .פרטי פקח המועצה לא מופיעים באתר -
 הסביבתיים בכל יישוב מיפוי של כל המפגעיםלבצע סקר ל -

 לקבל סדר יום עם חומרי רקע לפני כל פגישת וועדה -

 לקבל מידע על סוגיית הקמינים וכיצד המועצה מתמודדת עימה -

 מהי עמדת המועצה בנושא. באתר חגיתהמתקן , לקבל מידע על אסדות הגז -

 6לבדוק השלכת פסולת סביב תחנת הדלק דור אלון בכביש  -
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


