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  )פרוטארום(תגובה בעניין מפעל תמציות הגליל 

  

בהתאם  . איכות החיים של התושבים ורווחתם עומדות בראש סדר העדיפויות של המועצה בכל פעולותיה

להקצות לה שטח ) פרוטארום(הפניה של חברת תמציות הגליל ואושרה לפני מספר שנים לכך גם נבחנה 

ז עמק "י המוא"המנוהל במשותף ע, שליד צומת כפר ברוך" 2000שגיא " הלהקמת מפעל באזור התעשיי

, לרבות המשרד להגנת הסביבה, ידי כל הגורמים המקצועיים- הפניה אושרה על. יזרעאל ועיריית מגדל העמק

י המועצה "הליכי התכנון וההקמה של המפעל מלווים בפיקוח קפדני ע. פי התקנים המחמירים ביותר-על

  .כשנת איכות הסביבה 2008שאף הכריז על שנת , מר אייל בצר, והעומד בראשה

בתנאי עמידה בדרישות שלנו לא "מתכנן מחוז הצפון מטעם המשרד להגנת הסביבה כתב בחוות דעתו כי 

". צפויות השפעות סביבתיות החורגות מתחום המפעל ולכן אינן מניעה להסכים להקמת המפעל במקום

, ואכן. שיוקמו רק קווי ייצור שאינם מהווים כל בעיה פוטנציאלית לסביבה, בין השאר, תנאים אלו קבעו

והובטחו התנאים , נקבע בדיוק מהם הקווים המאושרים) פרוטארום(בהסכם עם חברת תמציות הגליל 

  .שימנעו את האפשרות של הקמת קווים נוספים בלי אישור מתאים

מאשרות שהמפעל שיוקם לא יהווה מפגע סביבתי ה, כמו כן התקבלו שלוש חוות דעת של מומחים פרטיים 

פי -על, אשר ערך בדיקה מקפת של הנושא, יעקב ממן מהטכניון' בסיכום חוות הדעת של פרופ. מכל סוג שהוא

ם שתי ע)" פרוטארום(תמציות הגליל "אני מעריך כי המפעל : "נאמר, ההזמנת הנהלת אזור התעשיי

, השפכים והפסולת, שתוארו לעיל יטפל בצורה סבירה ביותר בשאלת הריח) קווי ייצור/מחלקות 4(החטיבות 

  ". יעמוד בתקנים הסביבתיים ולא יהווה מטרד למפעלים השכנים או לתושבים השכנים

  :ננקטו הצעדים הבאים, תוך שקיפות מלאה, כדי  להבטיח עמידה בכל התנאים

בראשותו של מומחה , חברה הוקמה וועדת היגוי בעלת סמכויות נרחבותבהסכם שנחתם עם ה  .א

על הפסקת  - במקרה של היווצרות מטרד סביבתי  - אשר מוסמכת להורות , מוסכם ובלתי תלוי

  .המטרד יימנע, לדעתה, צמצום או הפסקת כל הפעילות במפעל עד אשר, פעילות מסוימת

זהו . צורפו למועצת המנהלים שלו" 2000שגיא " ההתעשיינציגים של היישובים הסמוכים לאזור    .ב

והוא גם מפקח על כל , הגוף המוסמך לאשר כל הקצאת קרקע למפעל וכל פיתוח או הרחבה בעתיד

 . התהליכים הקשורים בהקמת המפעל

קשובים , וצוותו מקיימים קשר עם הפעילים למען איכות הסביבה ביישובי המועצה אייל בצר ראש המועצה

הן באשר למהלכים שנעשו עד כה , ומעמידים לרשותם את כל המידע הרלבנטי באופן שקוף וגלוי להערותיהם

- כל נתון או מידע שיש להם משמעות בנושא זה נבחנים בקפדנות על. בנושא זה והן באשר למהלכים עתידיים

גית עם קיימא המשלב התפתחות כלכלית וטכנולו-במטרה להבטיח פיתוח בר, תלויים- ידי מומחים בלתי

  .שמירה על סביבה נקייה

לא תהסס המועצה לנקוט בכל הצעדים  - לפגיעה באיכות הסביבה , ולו הקטן ביותר, אם יתברר שיש חשש

  . הנדרשים כדי להפסיקה לאלתר

  דובר המועצה –נחום זית 


