אל:
חברי הוועדה
משתתפי הישיבה
מנכ"ל המועצה
מנהל מחלקת שפ"ה

24/12/15

הנדון :סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מ 16 -בדצמבר 2015
נוכחים:

שימי אליאל ,ראש המועצה ויו"ר הועדה
שמיל בצלאל ,מנכ"ל המועצה
דורון בקנשטיין ,מנהל מחלקת שפ"ה
נעם ביבי ,אגרונום המועצה
תושבים חברי הוועדה-ירון ארנדט ,גדי שלסקי ,מרים ליג'י ,רפי פורן ,איתי נצר,
ציפי ריינשטיין ,יאיר ניב ,יצחק איצקוביץ,
עדכונים
 .1שמיל בצלאל ,מנכ"ל המועצה:
א .נזקי הסופה – ביצוע סקר נזקים ,הטיפול הביטוחי.
ב .פסולת אלקטרונית.
ג .התייעלות אנרגטית – יזומן דיון מקצועי נפרד בעניין.
ד .צריכת מים – בישיבה הבאה יזומן נציג תאגיד המים "פלגי השרון".
ה .מיחזור והפרדה במקור.
ו .טיפול בעצים – טיפול בחורשות ,טיפול במזיקים ,שיתוף הציבור,
נטיעות.
ז .ביקור צוות השיפוט מטעם המועצה לארץ ישראל יפה במסגרת
התחרות הארצית.
מצורף המסמך כפי שנשלח במצע לדיון.
 .2נעם ביבי ,אגרונום המועצה:
א .תכנון הנטיעות ביישוב.
ב .אופן הטיפול ב"חדקונית הדקל".
ג .אופן הטיפול ביערות היישוב.
ד .אופן הטיפול בפצעי גיזום.
ה .מצב המדשאות ומערכות ההשקיה.
פרויקט ההרחבה
 .1הנושא יוצג וידון במסגרת הישיבה הבאה של הוועדה ביחד עם מנהל
הפרויקט ונציגי המתכננים.

התייחסויות חברי הוועדה
 .1הועלה הצורך הדחוף לטפל בתאורת הרחובות ודרך
הפטרולים במסגרת הטיפול בנזקי הסופה.
 .2מצב פינוי הגזם שנותר מסביב ליישוב וליערות.
 .3גינון בר-קיימא – המלצה לקיים מפגש תושבים כולל הדרכה הכוונה.
 .4הועלה צורך לגזום ענפים גבוהים הפוגעים באוטובוסים הנוסעים ביישוב
ברחובות הצרים.
 .5השלמת עבודות תאגיד המים ברחובות של כוכב יאיר (כגון :דרך הארץ
והמבואות-שרון ,שומרון ,שפלה ,ההר וכו').
 .6המלצה לטיפול כולל של המועצה במשאבים ואנרגיה-הן בהיבט השימוש
השוטף והן בהיבטים של מניעת בזבוז וחיסכון.
סיכום:
 .1טיפול בגיזום ענפים הפוגעים באוטובוסים ברחובות הצרים.
אחריות :מנהל מחלקת שפ"ה/דורון
 .2פגישה של תת-צוות אנרגיה בנושא תכנון ההתייעלות האנרגטית.
אחריות :מנכ"ל המועצה
 .3פרסום לחברי הוועדה ועדכון/ריענון רשימות החברים בתתי-הצוותים
שנקבעו בעבר – מצורף בנספח א' לסיכום זה.
אחריות :יו"ר הוועדה
 .4נדרש להגדיר מדדים ויעדים לתחום השונים בהם עוסקת המועצה .ניתן
ונכון יהיה לשלב זאת באתר החדש של המועצה.
אחריות :מנכ"ל המועצה
 .5מומלץ לשלב "טיפ" או מסר של קיימות במסגרת העדכונים השוטפים של
המועצה וכן באתר החדש.
אחריות :יו"ר הוועדה  +יועצת התקשורת
 .6נדרש להפיץ את טיוטת חוק העזר בנושא איכות הסביבה כפי שהכין
מנכ"ל המועצה להתייחסות כלל חברי הוועדה.
אחריות :מנכ"ל המועצה
 .7יש לכנס את תת-צוות יישום הפחתה והפרדת פסולת.
אחריות :מנכ"ל המועצה
 .8קבלן של קק"ל החל לבצע ריסוק של העצים שנפלו/נכרתו ביערות
שסביבנו .ברצונם לאפשר לתושבי היישוב להגיע ולקחת רסק .בתאום

עם נציגי קק"ל יופץ מידע בעניין כולל המקומות בהם ניתן
לבוא ולאסוף רסק.
אחריות :מנכ"ל המועצה  +יועצת התקשורת
 .9עדכון רשימות התפוצה של חברי הוועדה והפצת תאריכים של מפגשי
הוועדה לאורך השנה.
אחריות :יו"ר הוועדה
התאריכים לדיוני הוועדה לשנת :2016
.1
.2
.3
.4

יום רביעי ה9/3/16 -
יום רביעי ה15/6/16 -
יום רביעי ה14/9/16 -
יום רביעי ה7/12/16 -

עדכונכם.
בברכה,

שימי

אליאל

ראש המועצה המקומית
כוכב יאיר  -צור יגאל

נספח א' :רשימות תתי-הצוותים בוועדת איכות הסביבה כולל
שמות המתנדבים
.1
התייעלות בצריכת משאבי טבע וצמצום פליטות לסביבה (כולל מחזור)
אהוד לומברוזו rejalum@gmail.com -
מיכה שפרינגר michaspringer@gmail.com -
מרים הלר ליג'י – miriam.hellerlidji@gmail.com
ציפי ריינשטיין zipleon@013net.net -
גדי שלסקי Gady@shlasky.com -
טבי דינרי tebi.dinari@gmail.com -
כנרת נדל ktnadel@gmail.com -
נעה כהן אורגד conoa@netvision.net.il -

בועז בזק bzbzk.bb@gmail.com -

.2
אכיפה וטיפול במפגעים
איתן יחיאלי
גדי שלסקי Gady@shlasky.com -
יצחק איצקוביץ shay71@zahav.net.il -
כנרת נדל ktnadel@gmail.com -
צפרית פרקר zparker@imi-israel.com -
רפאל פורן Raphael.poran@gmail.com -
יובל בונה bo.yuval@gmail.com -
בועז בזק bzbzk.bb@gmail.com -

.3
 בעלי חיים ועתיקות,שמירה על שטחים פתוחים
hemdagan@gmail.com - חמדה ארנון
tebi.dinari@gmail.com - טבי דינרי
michalleov@gmail.com - מיכל לבנשטיין
hanekuda@gmail.com - חנה ליברמן
- museum@ksaba.co.il ירדנה ויזנברג
Raphael.poran@gmail.com - רפאל פורן
yaron@fuchsdan.com - ירון ארנדט

nivyair@012.net.il - יאיר ניב
bzbzk.bb@gmail.com - בועז בזק
netzeri@netvision.net.il – איתי נצר
tal@evron-carmel.com - כרמל-טל עברון

.4
קהילה וחינוך
museum@ksaba.co.il - ירדנה ויזנברג
michalleov@gmail.com - מיכל לבנשטיין
- מרים הלר ליג'י
miriam.hellerlidji@gmail.com
bzbzk.bb@gmail.com - בועז בזק

.5
 תחבורה ובריאות,תכנון ובניה
hanekuda@gmail.com - חנה ליברמן
bo.yuval@gmail.com - יובל בונה
conoa@netvision.net.il - נעה כהן אורגד
shay71@zahav.net.il - יצחק איצקוביץ
zparker@imi-israel.com - צפרית פרקר
ktnadel@gmail.com - כנרת נדל
tal@evron-carmel.com - כרמל-טל עברון

bzbzk.bb@gmail.com - בועז בזק

