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 22-40, 11/94מס' מן המניין שלא פרוטוקול ישיבת מועצת עיר      
 חדר ישיבות אורן 22.02.22מיום                                                         

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר - מר בוריס יודיס  

  סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      
 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

 חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               
  חבר מועצה -  מר דני דסטה 

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן

  חבר מועצה -  מר שלמה מליחי
 חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי

 
 :חסרים

 
 )בהודעה מראש( חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 )בהודעה מראש( חבר מועצה -  מר צורי כהן

 )בהודעה מראש(חבר מועצה  -  מר מוטי אלוש
 (ישור מחלהא)חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי
 

 משתתפים:
 

 מנכ"ל העירייה             -שלמה                 מר שלום
  גזבר העירייה         -  מר איציק שריקי

 יועץ משפטי         -מר אהוד פאי                    
 מהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה          - גב' אורה פיסטינר

 מנהלת אגף קהילה וצעירים          -  גב' תמר דגמי
 
 

 18:15הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 :על סדר היום

 דגן }מצ"ב{. תמפעל ע.כ. שיבול –הצעה לסדר  .1

 ס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין }מצ"ב{.בקשה לכינו .2

 

 18:15מזכיר ישיבות מועצת העיר מר שלום שלמה מתחיל את הישיבה בשעה 

 
 

 

 .מפעל ע.כ. שיבול דגן –הצעה לסדר  :1נושא מס' 

 

לעיר עפולה יש היסטוריה ארוכה מאוד עם מפעלים שמסבים נזק בתחום איכות הסביבה. המפעלים  העיר: ראש
הללו חשובים מצד אחד  להגנת הסביבה ומצד שני גורמים נזק לתושבי העיר עפולה. אני רוצה לדבר היום על 

 מרכז המחזור בעפולה.ושלושה מפעלים: מפעל הפסדים בעמק יזרעאל, מפעל שיבולת דגן בעמק יזרעאל 
, מטרתו הייתה איסוף פגרי בע"ח מהשדות ומחזורם. הפעילות 90 –החל את פעילותו בשנות ה  :מפעל הפסדים

כגד המפעל, הוקמה הזאת יצרה מפגעי ריח עצומים בעיר עפולה והפכו את החיים לסיוט. התושבים הגישו עתירה 
 הנושא טופל כמעט במלואו.והתושבים ונציגי המפעל  יבהשתתפות נציגי עיריית עפולה, נציגוועדת היגוי 

 שודרג בסכומים גבוהים, כל נושא ההטמנה נעצר, תהליך המיון והמחזור מטופל היטב.  מרכז המחזור:
נמצא בצד המזרחי של העיר ולכאורה לא אמור היה לפגוע בעיר. אולם בשעות המוקדמות של  מפעל שיבולת דגן:

 , ענן הריח שוקע על כל אזור עמק יזרעאל ושכונת רובע יזרעאל.הבוקר כשאין עדיין רוחות
 מרובות עם המון גורמים בכדי למגר את התופעה ולפתור את סבלם של התושבים. תבמהלך השנים היו התכתבויו

 

עיר עפולה. לריח  אך יוצרים מפגעשלושה מפעלים, בסביבת העיר עפולה, שלושתם תורמים לאיכות הסביבה  
 היום נתמקד במפעל שיבולת דגן. 

 
 

ועם מנהל מפעל שיבולת  עם שרי ממשלה, חברי כנסת ובכירים נוספים ראש העיר הציג התכתבויות רלוונטיות
 .}מצ"ב{ 2018בנושא החל מסוף שנת דגן 

 
מועצה אזורית עמק יזרעאל ובו אנחנו מבקשים שיגייס את ראש השלחנו מכתב ל 2021בחודש ינואר : העירראש 

 הצענושל המפעל ושלילת רישיון העסק. כמו כן  כל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לפעול לסגירה מיידית
ולהפסיק את הפגיעה  1.2.21ך כולם יחד עם מנהלת המחוז, לא לחדש את רישיון העסק שיסתיים בתארי שלהיפג

יחד עם דורית זיס,  1.2.21באיכות חייהם של תושבי עפולה. בעקבות המכתב התקיימה ישיבה ראשונה בתאריך 
עיריית  שלהמפגשים המשותפים . בדהלחץ הציבורי ענציגי מועצה אזורית עמק יזרעאל ונציגי עיריית עפולה. 

נכון לרגע זה מפעל  .הוקמה וועדת היגויוהחלו להניב פרי הקהילה  נציגיו , מועצה אזורית עמק יזרעאלעפולה
 שיבולת דגן עובד כיום ללא רישיון עסק.
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לספר על פעילות הקהילה, מהיועמ"ש לדבר על ההיבטים המשפטיים מנהלת אגף קהילה אני מבקש מתמר 
 ומעדיאל אילוז חבר המועצה ויו"ר הוועדה לאיכות הסביבה לפרט יותר.

 

, המשרד לאיכות הסביבה נתן למפעל הזדמנות וועדת היגוי התקיימהבהמשך לדברי ראש העיר, תמר דיגמי: 
הופעל לחץ על מועצה אזורית עמק  .לתקן את הליקויים, נערכו ביקורות פתע במפעל והמפעל לא עמד בדרישות

ישיון העסק. במקביל התחלנו בנושא ר המפעל יזרעאל והנ"ל שללה את רישיון המפעל והחלה בהליך פלילי מול
תהליך לקבלת חו"ד מומחה ריח, התהליך הינו ארוך כיוון שיש שיטות שונות לאיסוף ולמדידה. אנחנו שואפים 

 להגיע להסדר כמו שהוסדר בוועדת מפעל הפסדים. אנחנו נערכים עם חו"ד כדי להגיע מוכנים לכל הליך. 
 

מועצה אזורית עמק יזרעאל כיוון שהמפעל ממוקם בתחום משפטי פעיל של  ךילישנו כרגע היועץ משפטי: 
ניתן צו סגירה נדחה של חצי שנה,  2018. למפעל אין רישיון. כתב אישום הוגש ע"י המועצה כבר בשנת שיפוטה

המפעל עמד בתנאים והצו  בוטל. המפעל קיבל היתר זמני שהתחדש בכל פעם עקב מגפת הקורונה אולם הסתיים 
החל מתאריך זה, המשרד לאיכות הסביבה סירב להעניק היתר זמני והמועצה האזורית עמק . 2021בחודש מאי 

. לעיריית עפולה אין שום מעמד 10.4.22יזרעאל הגישה כתב אישום  פלילי חדש שמועד הקראתו יתקיים בתאריך 
לסייע בכל  הצעתימשפטי במסגרת ההליך הזה. אני בקשר עם התובע העירוני של מועצה אזורית עמק יזרעאל 

 .שיידרש נושא
 

ארכה  שהמפעל לא יקבלאסור שיקרה מה שקרה בפעם הקודמת, אנחנו נעמוד על המשמר בכדי  ראש העיר:
. אנחנו שמחים שגם האופוזיציה וגם הקואליציה חוברים יחד למטרה נכין תביעה אזרחית מקבילה .נוספת

 .חשובהמשותפת ו
 

וועדת איכות הסביבה, נקראתי לדגל למאבק במפעל שיבולת דגן. במהלך שלוש השנים  כיו"ר עדיאל אילוז:
האחרונות הייתה התקדמות משמעותית בנושא, החתמנו תושבים על עצומה, קיימנו הפגנה מול המפעל ומול 
 מועצת המנהלים של מועצה אזורית עמק יזרעאל וגם מול ביתו של ראש המועצה אייל בצר בכדי להפסיק את

. ההתקדמות מבורכת אולם לבית המשפט 10.4.22בתאריך לדיון סבלם של התושבים. אני קורא לכולם להגיע 
 אנחנו שואפים לפתרון מוחלט.

 אני מודה לראש העיר על הקמת וועדת ההיגוי ועל שיתוף הפעולה.
 

ומקווים שהנושא התקיים שיח עם נציגי התושבים הם מברכים על שיתוף הפעולה ומודים על קיום הישיבה 
 ייפתר במהרה.

 
היה שימוע ראשון  2013חידוש רישיון העסק הינו באחריות המועצה האזורית עמק יזרעאל. בשנת  שלמה מליחי:

נס והייתה ק. הוטל בעקבות תלונות תושבים כלפי המפעל, התחיל איזשהו תהליך, היה משפט והייתה הרשאה
ם הנושא לא הסתדר. המשכתי לפעול מול השרה גילה גמליאל כדי כוונה להעתיק את המפעל ליישובי "חבר" אול

להשתתף בתהליך ההעתקה של המפעל מה שהיה בעייתי. דורית זיס וצוותה, היו אצל השר אלקין. אם לא נעשה  
 כולנו בעד ללכת עם הנושא עד הסוף ולטפל במפגע.צעד דרסטי זה יתמוסס שוב. 

 
 18:50בשעה חבר המועצה דני דסטה עזב את הישיבה 

 
 
 

אמנה משותפת  שנכיןאני מבקש לסכם את הדיון. אנחנו רואים כאן את החיבור בין כולם ואני מציע  ראש העיר:
 .רם ועשהתחברי המועצה יחתמו עליה. תודה לכל מי ש 17שכל 

 

 אחת למלחמה נגד הנושא הזה. בדעהחברי המועצה נהיה  17כל שאמירה יש  לירז וזאן:
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נכין אמנה שבה נרשום את הדברים העיקריים שאנחנו רוצים להתחייב עליהם, עד להסרתו של  ראש העיר:
דעתו ולתת את בחר יועץ מומחה אשר יגיע למועצת העיר לחוות יהמפגע. אני מבקש שבטווח זמן של חודש ימים י

 .סקירה על הפעילות שהוא מתכוון לעשות
 הדופק בכדי לבדוק שהדיון לא נדחה/מבוטל.אני מבקש מהמחלקה המשפטית להיות עם אצבע על 

 
 
 

   22/30החלטה מספר 
 

 

 :שילוב החלטות נשוא ההצעה לסדר ובקשה לכינוס ישיבה כדלקמןפה אחד מאשרים  חברי מועצת העיר
 
 חתימה על אמנה משותפת של כל חברי המועצה. 1
 . פרסום קול קורא במיידי ליועץ ריחות 2
 איכות הסביבה. הצגת הנתונים בוועדת 3
 כלפי המפעל, אשר תתבסס על חוות דעת מומחה. הכנה של תביעה אזרחית מפורטת 4
 
 

לירז וזאן, שלמה  , עדיאל אילוז, בוריס יודיס,קרן אלקריף, הרב גולדמיכאל ברקן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 ., בתיה אדרימליחי

 

 
 

 

 19:12הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


