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סיכום ישיבת וועדת איכות הסביבה מיום ה3.6.2015
מיקום :חדר ישיבות מועצה
נוכחים  :שימי אליאל ,ראש המועצה ,יו"ר; דורון בקנשטיין ,מנהל שפ"ה; נועם ביבי ,אגרונום;
גדי שלסקי (משקיף מטעם חיים וסביבה); טבי דינרי ,מרים הלר ליג'י ,מיכל לבנשטיין ,ירון
ארנדט ,איתי נצר ,ירדנה ויזנברג ,חמדה ארנון ,יאיר ניב ,יצחק איצקוביץ ,בועז בזק.
על סדר היום:
 )1עדכוני ראש המועצה והצגת בעלי תפקידים החדשים
 )2פרוייקט יער הרקפות –סיכום ומסקנות (איתי נצר)
 )3מיחזור  -הטמעת ההתקשרות עם תמיר עידכון ביניים והצגת תוצאות שאלון הרגלי
מיחזור של התושבים (מרים ליג'י).
 )4פרוייקט שבילי אופניים –עדכון (טבי דינרי).
 )5פרוייקט ההרחבה –עדכון סטטוס.
 )6עמדת ריקון מכונת טיאוט-עדכון.
 )7גינת כלבים-עדכון.
 )8מטרדים –עדכון.
 )9דגשים סביבתיים בפעילות שוטפת-עדכון.
 )10התייחסות לשאילתות.
 )11קביעת מועדי ישיבות.
 )12מינוי נציגי ציבור –על פי סיכום עם חיים וסביבה ובאישורם.
עדכוני ראש המועצה:
 שמיל בצלאל  -השבוע נכנס לתפקידו מנכ"ל חדש (שנבצר ממנו להגיע הערב);
 דורון בקנשטיין  -מנהל שפ"ה
 נועם ביבי – אגרונום ,ליווי והכוונה מקצועית לקבלן הגינון ולמנהל השפ"ה (עובד בהיקף
של פעמיים בחודש ( 5שעות כל פעם)  +ליווי טלפוני ומיילים בשוטף)
נועם הציג  4נושאים עיקריים:
דו"ח עצים ,מערכת ההשקיה ,חדקונית הדקל ,מינים פולשים (וריסוסים)
 גידי נחמיאס  -מפקח מלווה לקבלנים  -נמצא בתפקיד כחודש וחצי (משרה מלאה – דרך
חברה חיצונית)
 הדס מרשל – רכזת חינוך סביבתי – מטעם היחידה האזורית לאיכות הסביבה השרון.
פרויקט יער הרקפות-:איתי נצר
פרויקט היער הסתיים לפני כמעט חודש.
עבדו עליו מספר תושבים מתנדבים .המועצה הקציבה  ₪ 20,000לטובת חיבלול
והשילוט .גייסו כ 50מתנדבים שבמשך כחודשיים שמרו על המקום וניהלו אותו גם
בשבתות עמוסות בהן הגיעו למאות אורחים.
עקרי ההמלצות:
 פתרון חניה אחר (במקום מגרש אהרונסון)
 סוגיית דילול היער.
 במקביל להרחבה ,חשובה השמירה על היער
 דורון הציעה לבחון את המשמעויות של הפיכת היער לנגיש ,ותמיכה מקק"ל לטובת
העניין.

מיחזור –הטמעת ההתקשרות עם תמיר- :מרים ליג'י
עדכון ביניים והצגת תוצאות שאלון הרגלי מחזור-מצגת מצורפת
פרוייקט שבילי אופניים-טבי דינרי
מצורפת מצגת.
טבי עדכן כי קיבל הודעה כי נבחר קבלן מתכנן.
הושם דגש על כך שלא יפרצו שבילים חדשים .
פרוייקט ההרחבה –עדכון סטטוס
שימי נתן סקירה על הנושא,
חברת תכנון ופיתוח גרונר דל מתכננת את כל השטח המדובר.
כעט פועלים בשטח  2גופים ראשוניים-רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות.
הערכה שתהליך התכנון והמשמעויות התקציביות יושלמו תוך חצי שנה.
עמדת ריקון מכונת טיאוט-עידכון :נדון במסגרת הסקירה של דורון
גינת כלבים –עדכון :מצורפת מצגת



מטרדים –עדכון :מטרדי רעש מטירה
מסלול המרוצים
אולמות החתונות
שאילתות :

גדי:







קבלני הגינון אשר משאירים פסולת? תשובה  -נושא הפיקוח נדון בסקירה של
דורון.
ערימות אספלט – תאגיד המים השאיר ערימות של אספלט גרוס .שימי השיב
שברוב המקרים זה לבקשת המועצה ובאישורה ,כדי לכסות שבילי אבק .גדי
העיר שלא בטוח ששימוש באספלט גרוס הוא באישור של המשרד להגנת
הסביבה – בגלל החומרים שיש באספלט – צריך לבדוק את זה ובכל מקרה,
האופן שפיזרו בשביל שמוביל למחסני המועצה לא מקצועי.
גדי הוסיף שיש גם ערימות לא גרוסות בפארק האתגרי וברחוב גלעד .למעשה
הטמנת פסולת לא מאושרת .שימי  -יש עבודה שעדיין נמשכת.
תחנת הניטור של איכות אוויר  -בועז הסביר שיש חשש אמיתי של תושבים
מהזיהום מהמפעלים – ואין היום במרחב שלנו תחנת ניטור קבועה .לכן ,יש
לדרוש להציב כזו אשר תתן התרעה במידה ויש בעיה .יכול להיות שיש בעיה
אמיתית ויכול להיות שהחששות הם לשווא .יש הבנה שבעיית המפעלים לא
תיעלם במהרה ולכן צריך לנטר ומציע לפנות למשרד הגנת הסביבה לדרוש את
הצבת התחנה ולקדם את העניין.
איך עושים תיקון לגיזום העצים ? נועם – למנוע השקיה כדי למנוע קריסה,
חיתוכים ומשחה.

שאלות שנשלחו על ידי רפי:



מה נעשה לגבי השימוש במפוחי העלים? תשובה :הגנן היישובי קיבל הנחיה
וכבר לא ישתמש; לגבי גננים פרטיים – בהעדר פקח סביבתי אין יכולת אכיפה.
עם זאת ,במקרה של תלונה למוקד ,שולחים פקח ומבקשים שיפסיקו ובדרך כלל
זה מספיק.




נאמני תחזוקה וניקיון? שימי – יעלה בפני המנכ"ל.
אי איסוף צואת כלבים? שימי ודורון  -אם הקבלן לא יאסוף ,ייקנס.

התייחסויות טבי ובועז:




קולות קוראים – האם יש גורם במועצה שמנטר את הקולות הקוראים?
מדיניות ויעדים  -היום אין יעדים ברורים למועצה .יש מסמך מדיניות שטרם
אושררה על ידי המועצה .מדיניות יעדים קריטיים גם להתנהלות נכונה וגם לצורך
קולות קוראים .שימי השיב שיעביר לטיפול המנכ"ל.

 )1קביעת מועדי ישיבות
התקבלה ההצעה של גדי  -יום חמישי האחרון של כל חודש קלנדרי אי-זוגי ,בכפוף
להתגמשות נקודתית לפי הצורך.
 )2מינוי נציגי ציבור –על פי סיכום עם חיים וסביבה ובאישורם.
 בועז הדגיש שהמתכונת הנוכחית ,איננה ועדת איכות הסביבה – חסרים  2חברי
מועצה והוצע שתעשה פנייה אישית לכל אחד מחברי המועצה להיות חבר בוועדת
איכות הסביבה – זה הפורום בו יש לדון בנושאים הללו ונדרשת נוכחות על מנת
שלדיוני הועדה והחלטותיה יהיו משמעות ותוקף.
אושר המעמד של המשתתפים אשר ביקשו להיות חברים בוועדה הסטטוטורית
כ"נציגי ציבור"
בהתאם לסיכום עם חיים וסביבה  -ירדנה ,טבי ,יאיר ,בועז ,מרים

עדכונכם.
בברכה,

שימי אליאל
ראש המועצה
יו"ר ועדת איכות הסביבה

