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סיכום מפגש – היערכות למשבר האקלים במועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
יום שני ,7.12.2020 ,כ״א בכסלו ה׳תשפ״א
השתתפו :יובל ארד -ראש המועצה ,אביבה מנצור -סגנית ראש המועצה ,אילת – מחלקת שירותיים חברתיים ,נורית בר
לב – מנהלת מחלקת חינוך ,איריס דותן – מנהלת הגיל הרך ,יוסי פינחסי – חזות העיר ,יאיר כהן – מהנדס המועצה ,נתי
פרלמן – קב"ט ,ינון ברעד – רבש"צ ,נועם ביבי – שפ"ע,אורן תבור – מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון,
הילה רוטברט רז -מנהלת תחום חדשנות ושינויי אקלים – יחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

סיכום
כבר כיום אנו עדים לאירועי מזג אוויר קיצוני הנגרמים כתוצאה משינוי האקלים .תופעות של
סופות והצפות בחורף ,כמו גם עומסי חום כבדים בקיץ ,אשר צפויים להיות שכיחים יותר ויותר
בשנים הבאות .משבר האקלים כבר כאן ,והוא משפיע גם באזורנו ,על איכות החיים ,על בריאותנו
– ועל כן הרשות המקומית נדרשת להתמודד עם ההשלכות שלו.
משבר האקלים הוא תופעה רחבה ,הוליסטית ,חוצה תחומים ,אגפים ,מחלקות ,קהלים ורשויות .זו
לא תופעה שהיא נחלתם של שוחרי סביבה המשוגעים לדבר ,אלא מדובר במשבר המחייב אותנו
לפעול לטובת הציבור מיידית .לאור הגידול הצפוי באוכלוסייה בשנים הקרובות ,אנו עלולים לראות
אף החרפה של התופעה.
היערכות למשבר האקלים היא השקעה בטוחה ,התורמת הרבה מעבר להיערכות למשבר האקלים
בלבד .בפעולות ההיערכות יש תועלות רבות הנותנות מענה למגוון אתגרים רשותיים ,תורמות
לחוסן העירוני ,לכלכלה ,לקהילה ולבריאות הציבור והסביבה.
הקורונה הראתה לנו ,שבמצבי חירום  -אנו נדרשים להגיב מהר ולדעת לתת מענה .משבר
האקלים הוא משבר מתמשך ,אפשר כיום לחזות אותו ,ולהיערך מראש להתמודדות עם אירועי
החירום ,שצפויים להתרחש בשנים הקרובות בתדירות הולכת וגוברת .דבר נוסף שהקורונה לימדה
אותנו – היא שכל מציאות היא אפשרית ,בין היתר מציאות משברית.
בשל כך ,היחידה האזורית לאיכות הסביבה ,יחד עם שש רשויות השרון  :הוד השרון ,רעננה ,כפר
סבא ,כוכב יאיר צור יגאל ,מ.א דרום השרון ומ.א חוף השרון החליטה להקים את הפורום האזורי
להתמודדות והיערכות עם משבר האקלים.
הפורום האזורי מחולק בשלב הראשון לשבעה תחומי עבודה מקצועיים :ניהול נגר ושטחים
פתוחים ,קירור העיר והמרחב הציבורי ,חוסן קהילתי ,אנרגיה מקיימת ,העירכות החינוך ,היערכות
החירום והסברה .הפורום התכנס כבר לסדרה של שלושה מפגשים וכעת הרשויות מתחילות
בעבודת כתיבה של פרוייקטים לכל תחום .מצ"ב מצגת מהמפגש המסכמת את העשייה בכל
תחום.
למידע נוסף ,ולוחות זמנים של מפגשי הפורום ניתן לבקר בעמוד הפרוייקט באתר היחידה.
בחלק השני של המפגש עסקנו בהיערכות של כוכב יאיר צור יגאל וניסנו לענות על השאלה:
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"מה הם הדברים שצריך לעשות ,כדי להתמודד באופן אופטימאלי עם משבר האקלים
בכוכב יאיר צור יגאל?"
הנושאים שעלו מכלל הצוות הם:
 .1מנוי של ראש צוות לועדת ההיגוי (אפשרות מובילה מינוי המנכ"ל)
 .2גיבוש תפיסה ותכנית לניהול היער העירוני.
 .3גיבוש תפיסה ותכנית לניהול נגר ( .סקירה של מצב קיים ומצב התשתיות כיום ומה נדרש,
פיקוח מוגבר בהיתרי בנייה ,השהיה ונטיעת עצים במדרכות ,השהייה וויסות במערכת
היישובית .שלושה מוקדים רגישים ביישוב  :שטח קק"ל  ,ביות המשאבות  ,רחוב גלעד).
 .4חוסן קהילתי – מיפוי וזיהוי אוכלוסיות חלשות ,הדרכה והסברה לתושב /מתנדבים /עובדי
רשות ,חיזוק ושימוש במתנדבים לאירועי חירום אקלימיים.
 .5חינוך -מיפוי מענים תשתתיים  /מבנים במוסדות ,תוכנית ארוכת טווח לניהול אורח חיים
מקיים ,קידום גני יער ופיתוח החצר הטבעית במוסדות החינוך.
 .6חירום -היערכות תשתיתי לגלי חום ,תרגול אירועי חירום אקלימיים,
 .7גיבוש והאצה לקידום של פרוייקטים בתחום ש אנרגיה מקיימת :התקנת גגות סולאריים
על מבני ציבור ומבנים פרטייים ,קידום הדרישה לבניה ירוקה,
סוכם כי:
 .1ראש המועצה ימנה ראש צוות לועדת ההיגוי בטווח זמן מיידי
 .2צוות ההיגוי הרשותי יכתוב סדרת פרוייקטים ראשוניים לכל תחום עד סוף ינואר ע"פ
הצוותים הבאים:
•

ניהול נגר ושטחים פתוחים ותחום ניהול היער העירוני (קירור המרחב הציבורי)  :יאיר כהן,
יוסי פינחסי ,נועם ביבי -חשוב לצרף שותפ/ה הקשורה לקהילה /מתנדבים

•

היערכות החינוך  :נורית בר לב ואיריס דותן

•

חוסן קהילתי וחירום (יש לבחון את החיבור בין שני התחומים)  :איילת אהרון ,רונית
דרטלר ,נתי פרלמן ,ינון ברעד

 .3סוף ינואר (תאריך יקבע בהקדם) – כל צוות יציג תוצרים לכלל צוות ההיגוי הרשותי.
 .4היחידה האזורית תסייע בגיבוש הפרוייקטים :ליווי מקצועי ותהליכי (פירוט מסגרת הליווי ולו"ז
ישלח בשבוע הבא).
 .5ציוות של אנשי מקצוע מוועדת איכות סביבה בצוותים השונים – אביבה מנצור תסייע בחיבור.
סוכם ע"י הילה רוטברט רז ,היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.
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