הועדה לאיכות הסביבה – סיכום ישיבה מיום 23.12.2020
הנדון :סיכום ישיבת הועדה מיום 23.12.2020
משתתפים :אביבה מנצור-יו"ר הוועדה; איריס ששון-חברת מועצה; שמעון שפירא-חבר מועצה; אורן
תבור-ר' היח' לאיכות הסביבה בשרון; מרים לידג'י; ציפי ריינשטיין; רוני נצר; איתי נצר; גדי שלסקי;
עודד חלמית ,רן סנדרס
 .1משבר האקלים :אורן תבור סקר את הפעילות ותהליכי העבודה ואת האופן בו מבקשים
מחברי הוועדה ליטול חלק ע"פ הצוותים שנקבעו .הסקירה לוועדה ניתנה בהמשך להצגת
הנושא לעובדי הוועדה וקביעת המשתתפים מקרבה.
 1.1להרחבה בנושא ראה:
1.1.1

"סיכום מפגש – היערכות למשבר האקלים במועצה מקומית כוכב יאיר צור
יגאל" מ.7.12.20 -

1.1.2

"הערכות רשויות השרון למשבר האקלים"-מצגת מ.12/20 -

1.1.3

"מיעד לפרויקט  -ניסוח פרויקטים והצגתם למקבלי החלטות ברשות"-לו"ז
המיזם.
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 .2התייעלות אנרגטית :שמעון שפירא סקר את הסטטוס וההחלטות שהתקבלו במועצה לגבי
הקצאת גגות להנחת קולטים פוטו-וולטאים על מבני ציבור.
 .3קמיני עץ :לקראת ישיבת המועצה הקרובה ,סקרה יו"ר הוועדה ,אביבה מנצור ,את פעילות
המועצה והמפגש עם הוועדה המחוזית.
 3.1המטרה בסופו של דבר הינה לאסור כליל את השימוש בקמיני עץ בישוב .יש כבר
רשויות שאוסרות.
יצויין שחשוב שלמרות הקושי באכיפת איסור כזה ,עצם האיסור המוחלט כאשר יתקבל,
יניע תושבים להפסיק את השימוש ובעיקר יניע שכנים להתנגד ביתר נחרצות.
 3.2הוועדה שבה ומעלה את הסכנה הבריאותית החמורה למשתמשים ולסביבתם בטווח של
מאות מטרים.
 3.3מומלץ שהמועצה תתקדם לקראת הוצאת איסור גורף ובהקדם האפשרי למען בריאות
הציבור.
 .4הטיפול בגללי כלבים :הנושא שב ועולה כמעט בכל ישיבה ועדיין אין התקדמות ממשית
מבחינת פעילות המועצה .מדובר במפגע משמעותי שנדרש לטפל בו ללא דיחוי.
 4.1הוועדה מזכירה שהמלצותיה לטיפול בבעיה כללו:
4.1.1

הסברה.

4.1.2

חינוך.

4.1.3

אכיפה.

4.1.4

פעילות משלימה של המועצה בשמירת הניקיון.

 4.2עד כה נקטה המועצה פעילות רק בנושא הפעילות המשלימה-בדיקת מכשיר ניקוי
השואב את הגללים.
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 4.3למרות שלא ברורה תוצאת הבדיקה של הציוד ,הוועדה שבה ומדגישה את
המלצתה שעיקר המשימה של איסוף הגללים מוטלת על בעלי הכלבים ואין לבצע
פעולות מהן עלולים בעלי הכלבים המזהמים להבין שהטיפול במפגע הינו על המועצה.
 .5יער הרקפות ,עונה  :2021הוועדה סבורה כי בשנה חריגה זו ,לטובת בריאות הציבור
ושמירה על פרויקט טבע ייחודי זה ,המועצה צריכה לסגור את היער למטיילים בשבתות עד
תום העונה.
הודגש כי בגלל הפנדמיה לא ניתן להציב מתנדבים וקיים חשש שהמבקרים יגרמו נזק .מעבר
לכך מדובר באתר שבשבתות "אביביות" מבקרים בו אלפי מבקרים ובהעדר מתנדבים לא
ניתן למנוע כניסת המונים בניגוד לתקנות הבריאות.
 5.1המלצות:
5.1.1

לסגור את היער בעונת הפריחה בשבתות משעות הבוקר ועד לשעות אחה"צ.
הוועדה סבורה שאם יוסבר לתושבים שהסיבה הינה בריאות הציבור ,רובם
יקבלו זאת בהבנה.

5.1.2

להציב שלט בולט שיודיע על סגירת היער עקב הפנדמיה.

 .6מיחזור פסולת אלקטרונית:
 6.1לא התקבלה התייחסות לעניין מיקום המתקן בכ"י שנמצא מאחורי מחסום ועלול ,בשל
חוסר הנוחות בהגעה אליו ,להוות סיבה להשלכת מכשור במסגרת אחרת.
6.1.1

הוועדה מבקשת התייחסות המועצה.

 6.2במתקן אין פתחים בגודל שמאפשר הכנסת מכשירים גדולים כגון מדפסות ,מסכי
טלוויזיה וכו' .התוצאה :אנשים מניחים פריטים כנ"ל ליד המתקן.
6.2.1

מומלץ לברר את הנושא מול חברת המיחזור.

 .7קבוצת הפייסבוק "שוחרי איכות הסביבה וקיימות-כוכב יאיר צור יגאל" :חשוב להעלות
סיכומים ,מצגות ומסמכים גם מהעבר .רן יעביר לגדי חומרים שיש ברשותו והם יועלו לדף.
 .8ריבוד דרכי עפר :כיום הריבוד מתבצע בעיקר ע"י אספלט גרוס שללא טיפול מתאים מהווה
מפגע סביבתי .בנוסף ,ריבוד בחומר זה אינו משתלב עם הסביבה.
 8.1מומלץ לבדוק את הפתרונות שמציעות חברות כגון "הדר פיתוח וייצוב נוף" וAnyway" -
" .הפתרונות שלהם משתלבים בסביבה ויציבים מבחינת הסכנות לסביבה.
 .9טיפול בצמחיה פולשת :המועצה החלה בטיפול באמברוסיה והוועדה מציינת עובדה זאת
בחיוב רב .מדובר בצמח פולש בעייתי מאד שהטיפול בו קשה ונדרשת פעילות ארוכת טווח
כדי למגר אותו.
 9.1מוזכר שיש עוד צמחיה פולשת שמאד התרבתה בישוב שהעיקרית הינה הצחר
והשיטה(ויש גם נוספים).
 9.2מומלץ שגם אם אין כרגע משאבים ל"טיפול שורש" במינים הפולשים ,כדאי לפחות
לגדוע את הצמחיה לפני שמתחיל ייצור זרעים בעונה זו (עם הצחר כבר איחרנו את
המועד).
 .10גיבוש תכנית אב לוועדה :הוצע שכל צוות ייגבש בתחומו תכנית לטווח של שנה-שנתיים.

