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 טבת תשפ"א ט'

 הוועדה המייעצת למתן צווי הרשאה
 21.12.2020מיום  מדיון דוא"לתרשומת 

 מט"ש עכו לנחל החילזוןלהזרמת עודפי קולחי  GESבקשת חברת חברת  בקשת 
 

  :הבקשה ימגיש

  תפעול מתקנים בע"מ. GESמנכ"ל   -מיכאל דיין

 

 בקשת שותפות מוגבלת כרמיאל מקורות, להזרמת עודפי קולחי מט"ש כרמיאל לנחל החילזון
 

 מר פנחס סירוקה : מגיש הבקשה
 

חברי 

 הוועדה

 דני גרינוולד, יו"ר הוועדה, רשות המים

 הבריאותוינברג, משרד דוד 

 ד"ר אמיר ארז, המשרד להגנת הסביבה

 אבי אוזן, רשות הטבע והגנים
 

 רשות מיםמרכזת הוועדה,  - שלום-מאי עם משתתפים

 משקיפה מטעם הציבור, עמותת צלול –דליה טל 

 המשרד להגנת  –י  ויובל סבר טהגר שב,  אירה לויטסקיניצן עזרא, רז תמיר, עו"ד גוש פדרסן, 

 הסביבה

 מטעם מט"ש כרמיאל –ביץ י הלפרין, עומר מסינג, סלבה שמולרענן אסור, מריו קומל, עמ

 GES –גבאיענת דקל עוז ואלעד 

 רשות ניקוז גליל מערבי –אנטון פטריק 

 

באיכות שלישונית להשקיה חקלאית. במהלך ינואר ישביתו ל  רוב הקולחין –נציגי מט"ש כרמיאל  מהלך הדיון
ימים את האספקה למתקן השלישוני הקיים ויחברו את המתקן החדש. אחרי החיבור כל הקולחין  5

יהיו שלישוניים. כיום מאגרי מערכת כרמיאל מלאים ולכן מעבירים עודפים למאגרי אשר. 
ר( כמעט מלאים ועומדים לגלוש. יש נפח פנוי אשר )מסריק ויסעו ידרומיים של מאגרההמאגרים 

מצפון, אך קצב ההולכה אליו מוגבל. מבקשים צו הרשאה להזרמה בחורף דרך קו ההולכה ועד 
 לנקודת הזרימה של מט"ש עכו.

 
איכות הקולחין לאיכות השקיה חקלאית ללא מגבלות. כשמאגרי אשר יסגרו  –נציגי מט"ש מעכו 

 חלופה אלה להזרים לנחל חילזון. את המגוף למאגרים, אין להם
 

מערכת הולכה להעברת עודפי הקולחין הוקמה כיום חסר איגום בגליל המערבי ולכן  –זאב אחיפז 
אתא טרם הונח ולכן  .. בשל התנגדות עיריית קריית אתא, קטע הקו בתחום קלתשלובת הקישון

רים הקולחין לתעלת ההגנה לא הין להזרים את עודפי הקולחין בקו לתשלובת. ישנה אפשרות להז
 א, ומשם להעבירם לתשלובת הקישון. זה ימנע הפגיע בנחל הנעמן ובחופי עכו.תשל  ק. א
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ככל שנפסיק עכשיו את ההזרמה למאגרי אשר, יישאר בהם נפח פנוי שיאפשר את קליטת הקולחין 
ך המאגרים ה אפשרות לסלק בחורף מים מתובמידת הצורך תהי באביב ובכך ימנע הזרמתם באביב.

 כדי להבטיח שימוש נלא בקולחי האביב.
 

מתנגדים להזרמת הקולחין לתעלת ההגנה של ק. אתא בשל הקרבה לבתי מגורים. זה  –דוד וינברג 
 נוספת של זיהום ואין להסכים לכך. יש כאן חוסר תכנון ולא ברור מה צפוי בעתיד. חשיפהפותח 

 
להזרמה בתעלת ההגנה עולה על הסיכון להזרמה  האם משרד הבריאות סבור שהסיכון –אבי אוזן 

 לנחל ודרכו לים?
 

יש לבחון את היקף החשיפה בתעלת ההגנה לעומת הזרמה לנחל ולים ולהתייעץ גם  –אמיר ארז 
 עם נציגי רשות נחל קישון. במידה ותהיה הזרמה לתעלת ההגנה יש לשלט את כל תוואי ההזרמה.

 
מנוע את השלמת מערכת ההולכה יאתא נוקטת הליכים ל המערכת מתוכננת היטב אך ק. –זאבי 

לדרה. בדומה היא מונעת מעבר של קו השפכים האזורי. נשמח לסיוע של משרד הבריאות והגנת 
 הסביבה מול ק. אתא שתאפשר העברת התשתית.

 
 דיון:

ניתן להזרים לתעלת ההגנה של כן.  -האם נעשתה בחינת פעולות שימנעו הצורך להזרמה .1
 . יאל הזיהוםצבאופן שיצמצם משמעותית את פוטנ, אק.את

 נויהזרמה בחורף תוך שמירת נפח פ -נזק מההזרמהבחינת פעולות שימזערו את ה .2
, חלף במאגרים לקולחי האביב. העברת קולחי כרמיאל לסילוק בסמוך למט"ש עכו

 .מעלה נחל החילזוהזרמתם ב

  .תיכוןההזרמה צפויה להגיע לים ה –בחינת ממשק עם הזרמה לים  .3

 האם ראוי לאשר את הבקשה: .4

 :יש במקביל ככול שההזרמה תמנע הזרמה באביב, אין התנגדות.  אמיר ארז
 לבחון חלופת סילוק לתעלת ההגנה ודרכו לתשלובת הקישון.

 :מצטרף אבי אוזן.  

 :מצטרף.   דני גרינוולד 

 :שילוט . ככול שיאושר יש לוודא התקנת ולמתן הצו מתנגד להזרמה דוד ויינברג
 .לאורך נתיב הזרימה

 
 החלטה

בתנאים  לסילוק עודפי קולחי מט"ש כרמיאל ומט"ש עכועל מתן צו הרשאה  הוועדה ממליצה

 . הכתובים לעיל

 

 דני גרינוולד: םרש

 


