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 מועצה אזורית גן רווה

 הועדה לאיכות הסביבה

 

 

 7סיכום ישיבה מספר 

 
  /71:2בשעה  31/2/3/72הישיבה נערכה במשרדי המועצה האזורית גן רווה ביום ד' 

 השתתפו בישיבה:

 יו"ר הועדה.  -אריאל עשירי 

 חבר בועדה.   -נועם אוקס    

 דביר  -נעדר עקב סיבות רפואיות 

    

            

 

 תחנות כוח ליצור חשמל בשטח המועצה .7

 

בשטח השיפוטי של המועצה מתוכננות לקום שתי תחנות כוח ליצור חשמל על בסיס גז, 

בשלב זה הן בגדר התכנות ואין עדין היתרים להקמתם, מכיוון שמדובר בתחנות כוח 

)ועדה לתשתיות  הות"למתן ההיתרים יכול להתבצע רק ע"י מגה וואט ,       250מעל

 לאומיות(  ובאישור ראש הממשלה ושר האוצר. 

 

מדובר בתחנת כוח בהספק של  באזור התעשיה הסמוך לקיבוץ פלמחים. – תחנת גייר 7.7

הוגשה בקשה לות"ל  73/3/72מגה וואט )כמו תחנת רידינג בת"א (, שבחודש  //2כ

ר יל לטפל בהיתבאמצעות ועדת יוגב המחייבת את חתימת שר התשתיות על מנת להתח

 שלה.

. מדובר בתחנת כוח בהספק של  23בשטח מושב נטעים ממערב לכביש  – תחנת דליה 7.3

 מעוצמת תחנת הכוח הגדולה במדינה אורות רבין בחדרה(. %/2מגה וואט ) כ  //0כ

 מושב נטעים עדין לא אישר את העיסקה וטרם הוגשו מסמכים להיתר.

  החלטות הועדה 7.2

 והתשתיות הלאומיות, לקבלת חומר ויעוץ בנושא  לפנות למשרד האנרגיה  – 7.2.7

 ההשפעות על הסביבה של מתקנים אלו.   

 על השפעות הסביבה בעלותלפנות ליועץ חיצוני בנושא, לקבלת חוות דעת  – 7.2.3

 ₪. ///,70כ  משוערת    

 

 פינוי אשפה במועצה .3

ידי משאית ניתנה סקירה על המצב החדש בו החלה המועצה לפנות אשפה בכוחות עצמה על 

הדחס שלה, פעמים בשבוע בכל ישוב. עדין מחכים להחלטה בדבר רכישת משאית לפינוי 

 גזם.

 

 ריסוק גזם באתר של המועצה .2

 

יבדקו כל הנושאים הכלכלים הכרוכים בהקמת מתקן ומכירת הגזם למול ההוצאה במצב 

 הקיים בו הגזם נשלח להטמנה..

 



 ל שורק העובר בשטח המועצה()חלקו האחרון של נח רת טבע נחל ראובןומש .2

 

 הנושא יעלה לדיון הישיבה הבאה לאחר איסוף נתונים, באחריות אריאל עשירי.

 

 מרכיבים שוניםמפוצלת לפי  איסוף אשפה .0

 

 הנושא יבדק בישיבה הבאה , כולל בדיקת האפשרויות להקמת מרכזי איסוף בישובים.

 

 

 מניעת שפיכת פסולת בשטחים פתוחים .1

 

 לדיון בישיבה הבאה.הנושא יעלה 

 

 

 

 

 רשם,                                                                                                            

 

 אריאל   עשירי                                                                                                            


