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ישיבת הוועדה לאיכות הסביבה מיום 14.2.21

נוכחים:
ראש המועצה יובל ארד
יו"ר הוועדה רן קאשי
שמעון שפירא
איריס ששון
נועם ביבי
טבי דינרי
צחי דגן
חיים גל
ראש המועצה – דברי פתיחה
דברי תודה לחברי הוועדה
מבקר המועצה הודע בדבר ישיבת הוועדה ע"פ דין.
מציג את יו"ר הוועדה החדש חבר המועצה עו"ד רן קאשי.
בשל סד זמנים שיחת זום עם הגב' הילה רוטברט ולאחריה דברי היו"ר החדש.
הילה רוטברט – מנהלת תחום חדשנות והיערכות רשויות לשינויי אקלים ביחידה לאיכות הסביבה
בשרון:
דברי הסבר על האמנה הבינלאומית ,המשמעות של הרשויות בהורדת טמפרטורות במרחב
הציבורי בין באמצעות סככות ובין באמצעות עצים ; ניהול נגר עילי ; שימוש באנרגיות מתחדשות ;
חוסן קהילתי ; חינוך ועוד.
על האמנה חתמו עד כה  10,500רשויות בכל העולם ,אצלנו מדובר באמנה המותאמת ספציפית
לים התיכון.
הכוונה היא שראש המועצה ,לאחר שנתן הסכמתו ,יחתום על האמנה בתאריך  4מרץ 2021
המועצה תאשרר את האמנה בישיבתה הקרובה ב 7 -במרץ 2021
יו"ר הועדה – רן קאשי  ,דברי תודה לחברי הועדה וליו"ר היוצאת על עבודתה עד כה ,חברים
נוספים לא הגיעו מסיבות אישיות והתנצלו .מברך גם את החברים החדשים שבקשו להצטרף
לוועדה.
כיוון שלא נערכה חפיפה מסודרת נעשתה סקירה של תחומים רבים בהם טיפלה הועדה למאבקים
סביבתיים שהשתלבה בוועדת איכות הסביבה.
רעש המטוסים – סקירה אודות מסלול  , 21הנחיות ראש רת"א והמאבק שמנהל עו"ד נרי ירקוני
המייצג גם את כיצ"י.

זיהום אויר משריפות – סקירה של המאבק בצד הפלסטיני הכפוף לחוק הירדני ומנוהל בשטחי C
על ידי המינהל האזרחי ומת"ק אפריים ; סקירה אודות הנהלים ואופן היישום בפועל ; הסבר על
הסיור האחרון שנערך בשטחי  Cממזרח ליישוב בהשתתפות ראש המועצה ,יו"ר הוועדה רן קאשי,
אוסאמה מהמת"ק  ,אגרונום המועצה ביבי נועם והקבט"ים של היישוב .הרעיון של נועם לפיו יוצבו
מכולות ותפונה פסולת של החקלאים שהתקבל במינהל ואף תוקצב ,על שיתוף הפעולה עם ראש
עיריית טירה ואחראי מטעמו על השריפות הפירטיות סופיאן.
מחסום אייל – התנגדות המועצה לבקשה להרחבת המחסום לפני כל הסדרת כביש  444החדש
ואמצעים להסעה מסודרת של כ –  16,000פועלים פלסטינים הנכנסים לישראל כל בוקר ממחסום
זה.
מים – המאבק של המועצה בעזרת תושבים בשאיבת מים מבאר א' בקיבוץ אייל עד לסגירת הבאר.
נסקרה התוכנית של חברת מקורות להנחת צינור המים אזורי חדש שיוביל מי מקורות גם לצור
יגאל.
תחנות הגז
נסקר המאבק בהסכם שחתמו צור נתן בשנת  2017עם אדלטק לצורך הקמת תחנת חשמל
מופעלת גז גולמי שהביא לביטולו בהתערבות אושרת גני גונן ,היום ראש המועצה האזורית ד.
השרון.
תחנות הכוח בכפר קאסם ובנווה ימין – סקירה על ות"ל  91ותת"ל שמכוחם רצו להקים התחנות
לייצור חשמל ברזרבה ועד להחלטת הממשלה שלא להקים תחנות חשמל על גז גולמי למעט
במתקנים לייצור חשמל קיימים ; הפקדת התוכנית בניגוד להחלטות הממשלה  485מאוקטובר
האחרון והמאבק המתחדש בתוכנית שמקודמת בניגוד להחלטות ממשלה.
מט"ש דרום השרון – הקשר ליישוב שלנו  ,סקירה על הסיור שערך ראש המועצה ויו"ר הוועדה
במקום והאפשרות לשימוש במים מושבים להשקיה.
גדר היקפית – צחי דגן העלה את המשך ביצוע פרוייקט הגדר וביקש לברר מה התוכנית להמשך
הפרוייטק .ראש המועצה השיב כי מתקיים דיון קהילתי שצחי לוקח בו חלק והוגש מסמך על ידי
קבוצת תושבים לגבי הדרך שבה הם רואים את המשך הפרוייקט .ראש המועצה הבהיר כי המשך
הפרוייקט יבוצע ,בתאום מלא עם קקל ,ובשים לב לחלק מההערות שעלו מגורמים שונים בקהילה.
הדבר עדיין נמצא בבדיקה וחשיבה וטרם התקבלו החלטות סופיות בנושא.
מטרדי זבובים ביישוב – על פי הנטען צור נתן פיזר דשן גולמי ,יתכן ובניגוד לחוק ,כנראה גם
קיבוץ אייל ,יובל שוחח עם מזכיר צור נתן בנושא .פורסמה גם כתבה בעיתון ומזכיר צור נתן הכחיש
ובהמשך נטען שמדובר באירוע חד פעמי בשל הצורך לעבור לאבוקדו אורגני .הדשן יתמוסס
ויתפרק ובעתיד לא יהיה שימוש בדשן גולמי.
משתלה קהילתית – תקציב של  100אש"ח קול קורא ממשרד להגנת הסביבה ; נועם בתאום מול
קק"ל ; תיאום עם סיני ; מתוכננת פגישה עם יו"ר החדש של קק"ל בנושאים שונים לרבות ,סינגל
האופניים ונושאים נוספים .טבי דינרי הוזמן על ידי ראש המועצה להשתתף בפגישה שטרם נקבע
לה מועד סופי; גם נושא הפסולת בחורשה בצפה ספיר יועלה ;

יער רקפות – סקירה על מצב היער; המועצה סיפקה חבלים שנגנבו ; השלט שהוצב נועד לתושבים
ולא שינה את המצב של הגדרת היער בווייז ; השבת האחרונה כל הארץ התמלאה מטיילים לאחר
בסגר ויער הרקפות לא היה שונה ; היה סייר וגם  3מתנדבים שפיקחו על המבקרים ; המבקרים
התפרסו גם באמפי ,על הדשא ובעוד מקומות ,בשבת הבאה יוסף סייר ויוצבו שרותים כימיים
לטובת המבקרים.
האספלט – החל ממחר יפונה האספלט של תאגיד המים שנערם ביישוב במספר מקומות ויפונה
אל מחוץ ליישוב לצורך ריבוד השביל של המשאבות שהופך לביצה ולא מאפשר את פתיחת שער
המשאבות בימים גשומים בשל שלוליות ובוץ 2 .ערמות קטנות של אספלט יישארו ביישוב ליד
המתקן של תאגיד המים לצורך תיקונים שמבצע התאגיד ; שביל גלעד ירובד בחומר מצע לבן ולא
באספלט ,כך גם מקומות נוספים ביישוב.

נערך ונרשם ע"י יו"ר הוועדה רן קאשי ביום 15.2.21

