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דיווח ראש המועצה

1.

1.1

.2

אישור פרוטוקולים

א דריי אוזן:
אתמול בלילה היה אירוע בדור כימיקלים בשעה  22:44בלילה .אמ ון יהל את האירוע והוא
ידווח על כך בקצרה.
אמ ון בן דהן:
ריאקטור של ממיס מסוג פורפוריל-אמין יצא מכלל שליטה .לפי התחקיר הראשו י של המפעל זו
תקלה בתחום הבקרה .הפריצה היתה מהאטם של המן-הול .לפי העדויות לא היתה שריפה ולא
היה ביקוע אבל היתה העפה והיה ע ן כבד  13.5קוב של הממיס הזה והוא התפזר לכל הסביבה.
מדובר בחומר מסוכן ומזיק ביותר .הכ ס ו את כל המפעלים למיגון .האירוע לקח זמן רב עד
שהשתלטו עליו אבל היה פה שיתוף פעולה מאוד חיובי של צוות כיבוי אש והצלה שהגיע תוך 3
דקות מהמועצה למפעל ,של הקב"ט שהגיע תוך  7דקות ,לאחר מכן א י הגעתי וכו ן של היחידה
הסביבתית .כשכב"ה כ סו צוות המפעל קיבל הוראה לסגת כי היתה שם סכ ה בעיקר שימתית.
לא היו פגעים והיתה השתלטות טובה של כב"ה על החומר .ייצא תחקיר מסודר ו פיץ אותו
לכולם .זה מע יין בעיקר את טבע טק כי זה חומר שלהם.
א דריי אוזן:
מספר דברים שחשוב להדגיש אותם:
 .1ה חת אבן הפי ה למרכז מו"פ עולמי של מכתשים-אגן.
 .2חתם הסכם השכר בטבע ביום חמישי האחרון .א י מדגיש את זה כי גם ל ו היה חלק בע יין
שזה יקודם .זה ותן שקט תעשייתי.
אמ ון בן דהן:
היה פורום מ הלי משאבי א וש שקיימ ו עם המפעלים .הפורום הזה מסתבר כאפקטיבי מאוד.
יש השתתפות יפה של המפעלים .א ח ו עושים אותו במסגרת התוכ ית האסטרטגית ומשתדלים
להביא את כל הדברים שמע יי ים את כולם .במקום שיבואו כל גורמי החוץ ויגיעו למפעלים אז
א ח ו מרכזים אותם תחת קורת גג של המועצה וההשתלמות הראשו ה שא ח ו ערוך הי ה
ב ושא טיפול במצבי לחץ ודחק .קיים השתלמות של א שים מתוך המפעלים שמסייעים בטיפול
ל פגעי חרדה כתוצאה מאירוע מלחמתי או מתקלה או אירוע של חומרים מסוכ ים.

.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,08/2013מיום 28.10.2013
אמ ון בן דהן:
שלח לכם פרוטוקול מעודכן עם דבריו של עדי וולפסון .האם יש למישהו הערות על עדכון
הדברים?
עידו ליליאן:
אמרתי דברי ברכה ותודה לצימבה ולא רשמתם אותם.
אמ ון בן דהן:
א ח ו בדוק את ההקלטה וכל מה שהושמט ציין .המטרה של הפרוטוקול הי ה להביא את רוח
הדברים וההחלטות המתקבלות.
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א דריי אוזן:
מבקש לאשר את הפרוטוקול.
החלטה:
מאושר פה אחד.
.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,09/2013מיום 21.10.2013
א דריי אוזן:
אם עד הישיבה הבאה לא יהיה יו"ר א ח ו קיים ישיבת וועדת שפכים וא י אהיה היו"ר עד
ש מ ה מישהו.
מבקש לאשר את הפרוטוקול.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הסברה ,2/2013 ,מיום 21.10.2013
יוסי גולדשטיין:
צריך לתת את הדעת על פרסום לא כון ולא מבוקר של מרשמי הפליטות ה.PRTR -
עדי וולפסון:
אחת הבעיות היא שאם אתה שם תו ים גולמיים והבן אדם לא יודע לעשות את האי טרפרטציה
של זה והוא לא מבין ,אז הוא מקבל מספר והוא עושה איתו מה שהוא רוצה .אמרתי בכמה
דיו ים במשרד שאם הם לא יודעים איך להתמודד עם זה ,זה יוביל למצב שכל אחד מקבל מספר
ולא יודע להתמודד איתו והוא אומר מה שהוא אומר ואז אתה צריך לתקן את מה ש אמר.
יצה חייקין:
א י רוצה להסביר מה זה  .PRTRה PRTR -זה מרשם פליטות לאומי .יש רשימת חומרים
סגורה וכל מי שפולט מעל כמות מסויימת צריך לדווח על החומר הזה .התעקש ו שא ח ו צריכים
לדווח מבריכות המועצה על פליטות .ה קודה היא מה שיוסי אמר ,ויוסי הרים את הדגל הזה
באוגוסט .א ח ו ביקש ו תו ים מהמפעלים ורובם העבירו ל ו תו ים .חלק מה תו ים אין ל ו
מה לעשות איתם ויוסי צודק בע יין שצריכים להיות מוכ ים ולהסביר מה זה .א ח ו כיחידה יש
ל ו את ה תו ים של המפעלים וא ח ו מ סים ל תח אותם כולל את ה תו ים של בריכות המועצה.
יוסי צודק שהמועצה צריכה להיות מוכ ה בקטע של דוברות ויח"צ ות אבל גם צריך להבין מה
זה.
עדי וולפסון:
מה שאומר יוסי זה כון .את מי שזה בעיקר מע יין להשתמש בזה הוא לא צריך להבין את
ה תו ים ,מספיק שהוא אומר שאתה פולט משהו .הוא לא אומר שאתה בתקן .לכן צריך להיערך,
בעיקר להבין מה זה ולדעת להסביר את זה.
אמ ון בן דהן:
א י מציע ש עשה דיון פ ימי של ו.
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עדי וולפסון:
הייתי מראה במה א ח ו טובים יותר מאחרים.
צביקה אלוש:
חשוב שתהיה הכ ה למערכות התקשורת לגבי ה תו ים האלה .הדרך הכי טובה היא שהמועצה
מפרסמת מראש מטעמה וביוזמתה את ה תו ים האלה.
עדי וולפסון:
כון .אתה מפרסם תו ים ואתה גם מצייר אותם באור כון.
עידו ליליאן:
א ח ו הצע ו בעבר במספר סיטואציות ,ולאו דווקא תו י  ,PRTRש תו ים גולמיים יישארו
במפעלים .ה תו ים האלה צריכים להיות זמי ים בכל עת לכל רגולטור שבא ורואה ועושה איתם
מה שהוא רוצה ואם הוא מחליט לפרסם דו"חות הוא עושה אותם כמו שצריך בצורה שאפשר
להבין אותם ולא לפרש אותם באלפי פרש ויות וליצור פא יקה בציבור וליצור רושם מוטעה
לטובה או לרעה .א י מציע לחזור ולשקול איפה שמים את כל ה תו ים האלה ,ולאו דווקא רק
תו י .PRTR
היום מדווחים גם על כל אירוע שקורה כי חייבים .זה עושה יותר זק מאשר תועלת .א י הצעתי
בעבר להגדיר אירועים שיש לדווח ואיך לדווח אותם .א י מציע לקדם את הע יין הזה של הסברה
בשיתוף עם המשרד להג ת הסביבה.
א דריי אוזן:
לגבי התייחסות הדוברים ויח"צ להיערכות לפרסומים א י מציע לעשות דיון פ ימי בע יין ולראות
איך א ח ו מגיבים ומה הולך להתפרסם.
לגבי הדיווח ,אמ ון א י מבקש שתוביל את זה עם ציגי המפעלים כדי שלא על כל דבר שגע את
כולם .יש דברים חשובים שיש לדווח עליהם ויש דברים שהם חיים רגילים שמת הלים כל יום
בכל מקום.
שבוע הבא השר מגיע ו עלה את ה קודה הזו לגבי הדיווחים ולהסביר לו למה זה גורם.
מבקש לאשר את הפרוטוקול.
החלטה:
מאושר פה אחד.
.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת ה הלה/כספים  ,08/2013מיום 25.11.2013
א דריי אוזן:
מבקש לאשר את הפרוטוקול.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

דיווח וועדת חקירה לשי וי גבולות – ראש המועצה
אמ ון בן דהן:
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לפ י הדיווח ,מצא פה יריב חיים ,סמ כ"ל מטל טק שביקש להיות צופה במליאה .א י חושב שיש להם
כמה בשורות למפעל שהולך לעבור שי ויים דרמטיים.
יריב חיים:
מפעל מטל טק היה בבעלות של  51%ישקר ו 49% -היו בבעלות אייק רוז ברג .לפ י כחודש ישקר רכשו
 .100%א ח ו פגש ו עם קבוצת  IMCשזו חברת האם מעל ישקר והוגדר שחברת מטל טק הולכת להיות
יצר ית מס'  1בעולם בייצור אבקות מתכת .הצריכה העולמית של אבקת המתכת היא כ 100-אלף טון.
איסכר שמה יעד להיות מס'  1בעולם בייצור אבקות .א ח ו מאמי ים שיהיה צפי לגידול בכוח אדם ושבוע
הבא יש דיו ים לגבי הרחבה של השטח.
ליאור יסקי:
לגבי מטל טק הוא מפעל יחסית קטן שלא היה כל כך מעורב בעבר בפעילויות המועצה עד לפ י כש ה .חלק
מהתוכ ית האסטרטגית זה להכ יס גם את המפעלים הקט ים .היום הם מעורבים ושותפים בכל
הפעילויות של ו בצורה יוצאת דופן.
א דריי אוזן:
ברוכים הבאים ובהצלחה.
לגבי וועדת החקירה לשי וי גבולות ,היה דיון ראשון במשרד הפ ים .הרעיון מתגבש אך אף אחד לא יודע
לאן זה יוביל .א ח ו הסבר ו למה א ח ו צריכים לקבל לאחריות ו את ה ושא של תח ת הכוח ,גבעת שמן
ותע"ש בעיקר בגלל ההיבט הסביבתי .א ח ו שקיע כמה שצריך וכמה שאפשר ו ביא את המצב
למקסימום טוב .א ח ו קבל הוצאות תקורה על ההפעלה .א ח ו אמר ו תוספת של  .10%חלוקת
התקציבים א ח ו לא קבע את ההפרש אלא שר הפ ים יחליט .כרגע מתקיימים דיו ים וספים על איזורי
שטחים שהם לא גליליים אלא על שטחים שכבר קיימים והחלוקה שם זה יותר מסובך .פה זה יותר קל כי
אף אחד לא גובה כסף .עדכן אתכם במידה ותהיה התקדמות כלשהי ,בכל מקרה הובהר כי לא תהיה
אחריות ללא סמכות.
.4

דיווח משלחות לחו"ל
א דריי אוזן:
היתה משלחת לברצלו ה של סימן-טוב ושלי .סע ו לראות את המפעל שרוצים להקים בחברה לשירותי
איכות הסביבה .אין בעיה סביבתית להקים את המפעל הזה וזה הולך לפתור חלק מהבעיה של חביות
הפלסטיק לייצור דלק.
עדי וולפסון:
א י ואמ ון היי ו בגווא גז'ו ,סין .הכ ס הוא של  UNIDOשל האו"ם ב ושא תעשייה וסביבה .הכ ס
מדבר על ה ושאים שא ח ו עוסקים בהם .הארגון הזה עוסק בעיקר בהעברת ידע ,מידע וטכ ולוגיות
ממדי ות מפותחות למדי ות מתפתחות.
המטרה העיקרית של ו היתה שיכירו אות ו וליצור קשרים עם א שים כדי שיגיעו לכאן לכ ס שא ח ו
מתכ ים לערוך ב ושא תעשייה וסביבה כדי לעשות אותו בי לאומי.
דיבר ו עם ראש  UNIDOכדי שהם יהיו שותפים .מי ש יהל את הכ ס אמר שהוא מאוד ישמח להגיע.
יצר ו קשר וסף עם בחור סי י שמוביל את ושא הקיימות ועובד עם אירופה וארה"ב עם או יברסיטאות
תעשיות שכ  150 -תעשיות גדולות וקט ות בכל העולם יצרו מב ה שיש להם חוקרים ,א שי ידע וכדומה
שיכולים לספק להם ידע.
השלישי שפגש ו שם זה מי שמתואר כאבי הכימיה הירוקה ,פרופ' א סטס מארה"ב .הוא היום היועץ של
ה שיא אובמה ב ושא תעשייה וסביבה והוא ישמח לבוא ולהרצות כאן בכ ס של ו המתוכ ן .זה יהיה
מאוד משמעותי אם צליח להביא אותו לכאן.
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הישיבה עלת.

___________
מאשר :א דריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמ ון בן דהן
מ כ"ל המועצה.

העתקים:
משתתפים.
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