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 :  סיכום השר

ברור שהקמת מפעל בסטנדרטים ובטכנולוגיות חדישות בגלבוע תפתור בעיה הקיימת היום בארבעה מוקדים. פעילות  .9

 המפעל תועבר אך לא הציוד.

המפעלים כיום המודל שהציע ראש המועצה, של פיקוח ושקיפות נכון ואפשרי גם על בסיס חוק אוויר נקי ויש ליישמו.  .2

 מחויבים לדווח לאתר ואזרחים יכולים להיכנס בכל יום ולקבל נתונים באשר למפעל ולפליטות.

יע שלא יינתן היתר למפעל מזהם וזה המשרד צריך להתנהל בצורה מקצועית ושקופה וברורה. המשרד צריך לקבוע ולהוד  .3

המשרד צריך לדרוש את הטכנולוגיות הכי חדישות ומתקדמות ובטחונות  הנוסח שצריך להופיע במכתבים ופניות תושבים.

 מוצקים למניעת זיהום סביבה ומפגעי ריח ולא לאפשר כאלה גם בעתיד.

וך דרישה מקדמית כי יביאו עימם החומרים מפעל פרוטרום והמתכננים, תמנהלת המחוז תזמן למשרדה את מנכ"ל  .1

בישיבה זו יש במפעל והחומר הרלוונטי לתכנון והקמת  המפעל בגלבוע.  2199 -שנדרשו ע"י המשרד לאחר ביקורם ב 

 לדרוש את השיפורים המקסימליים לאבטחת תקינות ההקמה וההפעלה.

 .מנהלת המחוז תודיע לשר מיהם חברי הצוות במשרדה לפגישה זו 

 זה מועד מתוכננת הפגישה.לאי 

 .צוות המשרד יכין את השאלות הרלוונטיות לנוכח הסוגיות שעלו בדיון זה 

  יום תוצאות הפגישה והמשך טיפולם בנושא.  14מנהלת המחוז תדווח לשר בתוך 

 מנהלת המחוז תשלח נציג מטעמה למפעל בחיפה לבחון את התנהלות ורמת פליטת הריחות. .4

הסמכות לשלול היתרים ולהוציא צו סגירה במדיה ויפעל שלא עפ"י תנאי ההיתר. למשרד  השר מבהיר כי למשרד יש .6

הסמכות לזמן את המנכ"ל/ היו"ר לחקירה תחת אזהרה. עם זאת מעדיפים לקיים תהליכים מונעים ע"י חיוב המפעלים 

 לפעול ברמת התקינות הגבוהה ביותר.
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