פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה 16.1.19
נוכחים:
אביבה מנצור יו"ר הוועדה  ,יובל ארד ר.המועצה  ,אורן תבור מנהל היחידה האזורית להגנת
הסביבה  ,הדס מרשל –אקולוגית היחידה האזורית  ,רוני נצר ,טבי דינרי ,ציפי ריינשטיין ,ירדנה
ויזנברג ,מירים ליצ'י ,אמיר אלון  ,יוסי פנחסי מנהל מח שפ"ה  ,ירון ארנדט ,נעם ביבי  ,רן סנדרס,
איתי נצר ,חיים גל קבלן גינון  ,איריס ששון ח"מ רן קאשי ח"מ .
נעדרו  :גד שלסקי  ,ח"מ שמעון שפירא ,עודד חלמית.

אביבה מנצור : :מברכת את הנוכחים ואת השתתפותם של מנהל היחידה האזורית להגנת הסביבה
אורן תבור והדס מרשל האקולוגית של היחידה האזורית שילוו את פעילות הוועדה ,
מקווה שחברי הוועדה יתמידו ופעילותה תהייה רציפה.
יובל ארד :רציפות הועדה נקבעה מראש לכל שנת .2019
יובל משמש כחבר ,בראשות אביבה מנצור.
חוק עזר לאיכות סביבה -השלמת החוק למרות שבעבר כבר עלה לדיון מספר פעמים.
נדרש גיבוי ציבורי של הועדה על מנת להעבירו.
תפקיד הועדה לשמש ככלי לדרבון עשייה סביבתית.כוחה ברציפות הפעולה  ,יצירה ויוזמה של
פעולות סביבתיות ולשמש מקור אתגר ומצפן.
הודגש הצורך להתאזר בסבלנות על מנת להגיע לתוצאות המצופות.
אורן תבור -ראש היחידה לאיכות סביבה .תפקידה לתת שירותים משלימים לכל הנושא הקשור
באיכות סביבה.שיבח את פעילות הוועדה בישוב לאורך השנים.
לבקשת מבקר המועצה הועלה הנושא של העדר ניגוד עניינים.
אביבה מנצור  :תפקיד הוועדה להתוות מדיניות המותאמת לעבודת המועצה ולקדם אסטרטגיה
ותכנית אב לאיכות הסביבה.
ראש המועצה שותף מלא לוועדה .הוועדה היא וועדה מחייבת .
לרן סנדר היו מספר הערות לחוק העזר שנמסרו לאביבה.
בחודש הבא נפגש עם תוצאות עבודת הצוותים שימונו הכוללות יעדים ,מטרות ועלויות .
להלן הצוותים שהציעה הנתונים לשינויים ורעיונות נוספים:
צוות גינון בר קיימא

צוות ניקיון תברואה והדברה,
צוות התייעלות אנרגטית
צוות פיתוח שצפי"ם ,טיפול בצמחייה הפולשת ושמירה על השטחים הפתוחים,
צוות מיחזור וטיפול באשפה .
צוות קידום חינוך סביבתי ,חברתי ,וחינוכי[ .ויצירת דור אכפתי ]
צוות קידום בריאות,
צוות עצים,
צוות נגישות לכלל השצפי"ם ולבעלי מוגבלויות.
צוות טיפוח התרבות המורשת והנוף
צוות נאמני ניקיון
צוות לסילוק מטרדי ריח ,זיהום אוויר ,זיהום קרקע וקרינה .בראשה עומד ח"מ עו"ד רן קאשי.
יובל :יש צורך לאגד את כל פעילות הקולות קוראים ,ומנסים לארגן אדם ברשות שזה יהיה תפקידו.
התהליך של קולות קוראים לעתים כרוך בעלויות  ,ויש לבצע התייעלות בעניין
מרים – באיכות סביבה יש הרבה דיסציפלינות ,שלכאורה אינן קשורות קשר ישיר ,וצריך להיות
מודעים לקולות קוראים לנושאים סביבתיים.
יובל :בימים אלו מפותחת תכנית אב לשבילי אופנייים.תכנית זו כוללת שיפוץ ,שיפור והנגשה של
השבילים .הוצגה בפניי השר.
ישנה אפשרות לביצוע גשרים עיליים על מנת לחבר בין שבילים מרכזיים מבלי לחצות כבישים.
רן סנדרס :מציע להוסיף לרשימת הוועדות את צוות העבודה של קינון ציפורים ,ותפיסת מי נגר
עליים.
מומלץ לצמצם את רשימת הצוותים לרשימה מזוקקת יותר.
רוני נצר נושא בית הקברות שגולש ליער הבנים וכביש הפרחים מצריך התייחסות עמוקה.
יוסי -פיתוח דרך הפרחים ,וכיכר התרנגול :
.1

החלפת הגינון בדרכים הראשיות בדמות חידוש הערוגות

.2

הוצגה התכנית של חיים וירון ,על הבדליה השונים.

הדס ממליצה לחזור לצמחייה מקומית ,התורמת לבריאות האדם והסביבה.
ככלל ,רצוי להוסיף את תגובתה המלומדת למייל תגובה שנשלח ליוסי.
לדבריה  ,אולי שווה לשתול צמחי תבלין ומאכל,
יוסי – נעם ויוסי ינהלו דיון בנושא ,סביב החלטת השתילות.

מחר עתיד להגיע שר המדע ,וידונו נושאים שונים בעניין זה.
יובל כופר ברעיון שישובים בעלי רק סוציואקונומי גבוה לא מקבלים כספי תמיכה.
ניתן לקבל כספים.
שבוע הבא פגישה עם השר להגנת הסביבה לבירור הנושא המקצועי  ,וכיצד ניתן לזכות בקולות
קוראים.
לתלות שלט שיסביר את הרקע של כיכר התרנגול .הדבר הוא ברמה הרעיונית וצריך להציב מספר
שלטים שיסבירו את השמות בישוב.
טבי דינרי – לדאוג שיתחילו לעשות נטיעות השלמה ( כבר החלו).
אחד מתתי הצוותים צריך שת"פ צמוד עם קק"ל.
יער קק"ל מוזנח מאד.לא נקי ומאד לא מטופח.
נסיון לתאם ביקור עם דני עטר.
חיים גל הציע ליצור ספרון טיול יישובי ,שיכוון מטיילים.
רן סנדרס הציג את תכנית הנוטעים עם כל המסמכים הרלוונטיים.
אביבה דובר על תערוכת "צל ערים" שהתקיימה בחולון ,שווה ביקור ובדיקה אחר תיעוד התערוכה.
אין ערך לשביל אם הוא לא מוצל .חשוב לדאוג להצללת השבילים והמדרכות.
מבקשים להעביר לאביבה ולשאר המכותבים את סיכום הנוטעים פעם נוספת.
עלה רעיון לחלק את החורשות לאזורים גיאוגרפים  ,כל אזור לבית ספר אחר .כך גם יוכלו לנטוע
עצים בכל האזור.
ירון זינגר – לדבר איתו בעניין קציר נגר עילי.
בהמלצת חברי הוועדה ,הצוותים יצומצמו לכ 4-צוותים שירכזו את העבודה בנושאים הרשומים לעיל.
פגישת הוועדה הבאה תתכנס ביום שני 25/2/2019

רשם :נועם ביבי.

