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 נוכחים:
 

 חברי וועדה:
 יו"ר הוועדהסגן ראש המועצה ו – אייל כגן

 חבר מועצה חבר וועדה -טל דנטס
 חברת מועצה חבר וועדה -מור כהן עמר

 
 

 :ומוזמנים מועצהעובדי 
 מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה. -שלמה כץ

 רכזת הקיימות –שירה ליאון זכות
 מידען המועצה -גיא נעים

 
 

 משקיפים:
 נציגת הגופים הירוקים –ופופק גל טל

 ציגת ציבורנ -עדי ברזון
 צביקה שוורץ

 דן אהרן
 יכטמןפגדי 

 דניאל וינברגר
 איתן רומת

 יהודית מנסורמין
 דוליעדן 

 סלע רן
 אילנה פלדה

 נורית השמשוני
 אירנה קלדרון
 אוני גוטנארז

 לירז רימון
 ענת ודוד נדיר

 שרון דואק
 מילכסברג
 ימיה יפה

 חוה אהרון
 לירן קלינה

 ירון שני
 תמיר הירשביין

 אודי עדי
 ליעד אורתר

 אושי סלע ויצמן
 אננדה מוגילבסקי

 
 
 
 



 

 

 סדר יום:
 

 3/19לפרוטוקול  ה ביחסהער (1
שעסק בנושא  3/19בפרוטוקול  3בנוגע לסעיף אברהמוף שלומית הערה של נרשמה  

 המפטמה: 
 יים לא יהיה מי שיאכלס את המפטמות".למשלוחים הח דאם נתנג"
 
  יכולת המועצה לאכוף למקרה של חריגותמה  מבקש לקבל התייחסות רוני גוטייארז: 

 בתפעול המפטמה.
 
 

 במשרד להגנת הסביבה. מנהל מחוז חיפה,אסדת לוויתן. שלמה כץ  (2
, וסמכויות המשרד להגנת הסביבה אודות ניטור ובקרת המערכת הוצגו נתונים

 הוצגו שאלות על ידי המשתתפים וניתן מענה על ידי מנהל המחוז. .באכיפה ובקרה
 תרים על ידי התושבים.וסנתונים  לחלק מהתשובות הוצגו 

 
 :מנהל המחוזשלמה כץ הסברים מפי תמצית ה

היתרים של  4להפעלת האסדה  ונדרש מעורבות המשרד להגנת הסביבה. לפיו .א
 המשרד להגנת הסביבה: 

 היתר הזרמה 

 היתר רעלים 

  פליטההיתר 

 רשיון עסק 

 ואישור תכנית מאושרת 
 כל היתר נבדק ע"י המשרד ביסודיות.על פי מנהל המחוז 

 
הפעלה בהוסבר מדוע בעת הנישוב יהיה זיהום גדול יותר של בנזן מאשר  .ב

אשר אינו מאפשר הדלקת לפיד  ,זאת בשל הימצאות חנקן בתהליך -שוטףב
בארובה לשריפת הבנזן. רק לאחר שהחנקן יוצא מהמערכת ניתן יהיה להיפטר 

 נזן בעזרת בעירה.במה
 
במהלך  של מזהמים הוצג כי על פי המודלים של המשרד, מקסימום העלייה .ג

 מהתקן. 3.5%הנישוב יהיה 
 
הזיקוק על האסדה והטיפול בהם: גז טבעי, קונדסט, ומי  תהליךהוצגו תוצרי  .ד

 תוצר המכילים מתכות כבדות.
 
 הוסבר על הגורמים האמונים על הטיפול במקרה של שפך.  .ה
 

 
 תמצית הביקורות שהושמעו על ידי התושבים:  

 ימת סכנה בריאותית מחשיפה הוא חומר מסרטן, וקי שיפלט במהלך הנישוב  בנזן
 לבנזן

  ר ניטור בנזן בתחנות ניטור אויר שנמצאות על קו החוף  וכן בתחנת היעדביקורת על
 כרכור. הניטור בפרדס חנה

 מהזיקוק ם אודות החומרים אשר ייפלטוהיעדר נתוני 

  פערים בנתונים בין המשרד להגנת הסביבה והאיגוד לבין הנתונים שפורסמו ע"י נובל
 אנרג'י, 

 י האיגוד.בנתונים שהתפרסמו על יד חוסר 



 

 

 ות לאכיפה של המשרד להגנת הסביבה.חשש מהיעדר סמכ 

  נובל  אנרג'י כמזהם. חשש מההיסטוריה של 

 של אירוע דליפת קונדנסט לים. חשש מהיעדר היערכות המדינה למקרה 

 ההשפעות הבריאותיות על החיילים ששומרים על האסדה. 
 

ומודיע שלא צריך  שמעי כי המשרד להגנת הסביבה חד מ בתשובה  מנהל המחוז הסביר
 שעות כל אחד.  8שיתרחשו שני הנישובים  במהלך  ת להתפנות  בע

 
במהלך הנישוב תהיה נוכחות של נציגי המשרד להגנת הסביבה בקו ראשון, כולל השר 

ם מטעם המשרד בזמן אמת על יגבירו פיקוח בתכנית הניטור. יהיו בודקישלהגנת הסביבה. 
 האסדה.

 
מכיוון שנובל  17/12/19-המנהל המחוז ציין כי ככל הנראה הנישוב לא יקרה ביום שלישי 

 שעות מראש. 48אנרג'י חייבת להודיע 
 

 
רשויות כולל פרדס  5של  מנהלית  אייל כגן יו"ר הוועדה עדכן בדבר עתירה, לסיכום הדיון 

רג'י. מהות העתירה וחברת נובל אנ כרכור ועמותת צלול נגד המשרד להגנת הסביבה ה חנ
הינה בחינת שיקול הדעת המנהלי של המשרד להגנת הסביבה בקביעת תנאי ההיתר 

הפליטה בתקופת ההרצה ובתקופת התפעול השוטף.  יו"ר הוועדה עדכן כי הוגשה עתירה 
 .ממתינים  להחלטת בית המשפט המחוזי בנושאלצו ביניים וכי 

 
 
היה צריך לקיים דיון נרשמה הערתו של צביקה שוורץ כי  הדיון להטותתת והבשל התארכו

 נפרד אודות האסדה מכיוון שהנושא קשה וכואב.
 

 
  .זיהום אויר מקמינים (3

 

 קיימת מגמת עלייה של קמינים באש ביישוב, ומגמה הולכת וגדלה של ציין כי צביקה שוורץ
 תלונות תושבים.

  

תושב משמרות  -דניאל וונברגרידי  זיהום האוויר הנובע מקמיני עץ הוצגה מצגת על .א
 ממובילי המאבק בקמיני עץ.

 *מצגת תועבר למשתתפים בכפוף לאישורו של דניאל וונברגר.
 

הן למבעירי הקמין  קמיני עץ גורמים לזיהום אויר רב ותחלואה -תמצות המצגת  .ב
הוצגו דוגמאות מרשויות אחרות בהן  ושכניהם. לרבות קמינים העומדים בתקן.

 אביב, חיפה, כפר סבא, מ.א. מנשה. התקבלו החלטות בנושא. ביניהם עיריית תל 
 

ציין כי מבקש שוועדת איכות הסביבה תחליט ממחר בבוקר לא לקבל ן טגדי פיכ .ג
 היתרי בנייה לקמינים.

 
ציג את כלי , מידען הוועדה המקומית, הגיא נעיםלבקשת יו"ר הוועדה, אייל כגן,  .ד

איכות  עם פירוט כיצד ניתן לעשות בהם שימוש בתחומי  הנחיות מרחביותה
 סביבה.ה
 

 במועצה אין הנחיות מרחביות. קיימת טיוטה הנמצאת בדיון. כיוםגיא נעים: 
 



 

 

ניתן לפקח ברמה הארצית והמקומית על תפעול הקמינים .   יעל כהן פארן ציינה כי לא .ה
 בשני מישורים: מציעה לפעול 

 להוציא מסר של המועצה כי הקמינים מהווים סכנה לציבור -. הסברתי1
 בדיקה משפטית לשימוש בחוק נגד שריפות פסולת להחלה גם על קמיני עץ. 2
 

כלי שימושי  -יםהציע לרשת היישוב בסנסור -בניטור ציין כי עוסק -רטליעד אור .ו
 ליצירת הון פוליטי נגד הקמינים. 

 
ישב עם ש ביםדנמתיו"ר הוועדה הציע  כי יוקם צוות מתוך הוועדה הכולל תושבים   -לסיכום

   וועדת איכות הסביבה.דיון בשתעלה למתכללת  המועצה לגבש תכניתנציגי 
 
 הצוות יבחן: 

 רשויות אחרותהמצב החוקי ב  

 ניסוח הנחיות 

 התייחסות לאמצעי אכיפה 

 בדיקה משפטית 

 חסות להיבט ההסברתייהתי 
 

דניאל ונדברגר כנציג , י פיכמןדג רטליעד אור, צביקה שוורץ, דן אהרון מתנדבים לצוות:
 .יתן רומת,א המאבק הארצי

 
 ת הקיימות וגיא נעים מידען המועצה.זילוו את הצוות מטעם המועצה: שירה לאון זכות , רכ

 
 
 

 שונות (4
 

ת הסביבה א ייתכן שמחלקת איכולבפרטוקול הערתה של נורית השמשוני:" נרשמה 
  לא מינוי מנהל כבר יותר מחצי שנה".מתפקדת ל

 
   

 

 :נושאים לישיבת וועדה הבאה(5
 

 לדברי צביקה שוורץ יש לפנות למנכל הרכבת  -הרכבת קיר אקוסטי ליד מסילת
 על ידי מתכננת המועצה. יוצג הנושא להקמת קיר אקוסטי.הוחלט שבפגישה הבאה 

 שולמית אברהמובהצגה  -גינות כלבים  

 2020 איכות הסביבה  תכנית עבודה 

 בשדרות הציונות  -קו מתח גבוה 

 2019ת סיכום שנ  
 

 

 

 שירה ליאון זכות :רשמה
 

 

 


