פרוטוקול סיכום הישיבה מיום 30.6.2020
נוכחים/ות :אביבה מנצור – יו"ר הועדה לאיכות הסביבה בישוב
אורן תבור מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה ,רוני נצר ,טבי דינרי ,איתי נצר ,גד שלסקי ,נועם ביבי ,ירון
ארנדט ,רן סנדרס ,שירלי שביט ,ירדנה ויזנברג ,ציפי רינשטיין ,מרים הלר-ליג'י ,עודד חלמית חמדה ארנון.
הנושאים שהועלו ומהלך הדיונים:
 .1שימוש בקמיני עץ לחימום:
אביבה – הדחוף מכל – נושא קמיני העץ המזהמים .הנושא מקודם בממשלה ובוועדות העירוניות  ,ישנה
מצגת שהוצגה בוועדה וקיימת הסכמה אותה קיבלה הועדה לחדול משימוש בקמיני העץ.
ישנם חוקי-עזר לנושא.
רן – מקריא מתוך טיוטת חוקי העזר שהותקנו [טרם אושרו] בין השאר :איסור על רעש וריח העלולים לסכן
בריאות אדם .כל אח או תנור שאינם מכילים את העשן וכו' – המסכנים את הציבור וכו' .דברים אלה מופיעים
גם בטיוטת חוק העזר של כוכב יאיר – צור יגאל.
גדי – ומה עם מנגל? גם הוא אסור?
כלל הנוכחים :נושא בעייתי .עניין של איזון .העשן אינו מרוכז דרך ארובה כמו בקמינים...
רן – עדיין אין פירוט לעניין .מציע להיוועץ ביועץ המשפטי בנושאי מנגל – קמין.
מרים  -נושא הקמינים נדון בישיבה הקודמת .חוק העזר מסובך יותר לכן סוכם בישיבה הקודמת – שיתחילו
בנושא תכנון ובניה (האמור לכלול גם עניין ארובות הקמינים).
אביבה – נושא התכנון והבניה יקודם במועצה וכפוף לאישורה.
רן – יש תקדימים של רשויות שאסרו על קמינים .בישיבה הקודמת סוכם שכשפתח-תקוה תאשר זאת אצלה –
אז יעשו זאת אצלנו.
אביבה – ע יריית פ"ת קיבלה החלטה על חוק עזר חדש למניעת זיהום אויר מקמינים (מקריאה קטע מהנ"ל).
ירדנה – איסור קמינים צריך לבוא באופן הדרגתי – כי לפני שנתיים אנשים תכננו ובנו ואיש לא אסר זאת
עליהם.
מרים – אכן נדרשת הדרגתיות ביישום בשטח.
רן – יש דברים שפעם היו מותרים וכיום אסור גם אם אנשים השקיעו כסף בנושא.
טבי – שוחח עם אנשים אמרו שלעולם לא יוציאו את הקמין.
כל הנוכחים  -מסכימים שיש להגיע לאנשים באמצעות הסברה לכולם.
טבי – שהמועצה תעמוד מאחורי זה.
אביבה – המועצה תעמוד מאחורי זה .כשייצא חוק-עזר בנדון – השכנים יהיו אלה שילחצו על שכניהם בעלי
הקמינים ליישום החוק.
אורן – אם רוצים לעשות משהו לחורף הקרוב – עכשיו כבר מאוחר .אז צריך הסברה – לקראת החורף –
עכשיו וכן לעגן זאת בתקנות.

ירדנה – אולי אפשר לקשור את נושא האיסור על הדלקת מדורות ל"ג בעומר – בו עמדה
האוכלוסיה בהרבה מקומות בארץ בהצלחה – עם נושא הדלקת הקמינים.
המלצת הועדה :מאשררים את המלצות הועדה בישיבתה ביום  ,25.2.2020סעיף .2.14
 .2פחים כתומים – עדכון:
אביבה :החודש יצא סרטון (עיריית שדרות) להדרכת התושבים בנדון .סרט מקסים.
בישוב שלנו יהיו בינתיים רק שקיות כתומות ולא יהיו פחים כתומים.
לאחר ביקור באורנית [שבה השתתף גם עודד חלמית] למדנו על היתרונות של השקיות הכתומות על הפחים
שהוצאו מאורנית לאחר שהתושבים זרקו לתוכם פסולת כללית.
בחודש יולי יוצא מכרז לפחים כתומים.
עלתה שאלה לגבי פרסום המועצה בדבר הכוונה לפזר פחי פלסטיק כתומים במרחבים הציבוריים ביישוב
בתום פיילוט השקיות הכתומות.
חברי ועדה רבים הביעו הפתעה מפרסום זה והייתה תמימות דעים שאפשרות זו לא הוצגה בוועדה בהקשר
של הפיילוט ,ואף הוזכר כי בדיוני עבר בנושא הפחים הכתומים החשש מפני המפגע של פחים כתומים
במרחב הציבורי היווה שיקול נגד.
עךתה הסוגיה האם להקדיש כבר עכשיו ,יחד עם תכנון המסתורים המתוכנן בכוכב-יאיר ,מחשבה תכנונית
לגבי מיקומים ,מסתורים וכו'.
ציפי העלתה רעיון ששכנים יחלקו יחד פח אחד כתום ופח אחד ירוק (חברי ועדה אחרים הסתייגו מהטעם
שלא ניתן לכפות על שכנים שיתוף פעולה).
סיכום :הועדה מבקשת לברר מה פשר האמירה לגבי מכרז לפחים כתומים ,ואם וככל שיש סבירות לכיוון
הזה.
 .3פסולת אלקטרונית:
טבי :לפני כחודשיים הוצב מיכל לפסולת אלקטרונית במקום שאינו מוכר לרבים – מאחורי מחסום שנפתח ע"י
המוקד .לדעתו הצורך לפנות למוקד לפתיחתו מסרבל ומרתיע.
מציע לשים את מיכל המחזור לפסולת האלקטרונית באחד ממרכזי המחזור הקיימים.
רן – האתר שנבחר נסגר במחסום למנוע מקבלנים לשפוך במקום פסולת בניין.
משתתפים אחרים העלו את האפשרות שיש בעיה עם גנבי מתכות ועוד.
צוין שמדובר במיכל ייעודי ולכן רצוי לבחון עם המועצה את המיקום המיטבי.
מרים – יש לבדוק מדוע המיקום נמצא במקום כיום וכן יש להסביר לתושבים שזה קיים.
סוכם :אביבה תברר מדוע המיכל נמצא מעבר למחסום המקשה ומסרבל את השימוש בו.
 .4הטיפול בצמחיה הפולשת:
אביבה :מעלה את הנושא לבקשתו של גדי .ישנו מכרז גינון חדש היוצא החודש לפרסום החודש ,
גדי – בשנה וחצי האחרונות לא מטפלים בכלל בצמח האמברוסיה הפולש ובאחרים זאת בגלל שדוחים את
המכרז והגנן הנוכחי לא עושה כלום בגלל שאין פיקוח.
אביבה – הקבלן חתם על שטח  Xוכיום מבקשים ממנו הרבה יותר  . ++ x :מאידך אכן אין פיקוח על עבודת
הגננים.
נועם – אכן ,גם לגבי המכרז החדש בכוכב יאיר ,נאמר לו שאין פיקוח .מצדיק את דברי גדי לעיל.

לנושא שטחי הגינון ,מציין שמדובר על  1,000דונם גינון שנמדדו .עם זאת השטח שעל הגנן
לתחזק בפועל הינו  250דונם שנמדדו לצורך זה .ועם כל זאת – בהיעדר פיקוח על עבודת
הגננים – המצב לא טוב.
כל הנוכחים – מסכימים שחייבים פיקוח ולגבי דבריו של גדי – הצמחיה הפולשת אכן יצאה משליטה .חייבים
אדם שיסתובב בשטחים – ויפקח על הבירוא.
רן – לפני שנה הומלץ בועדה וסוכם שצריך פרויקט מיוחד למאבק בצמחים הפולשים .אי אפשר שהגנן
יעשה זאת בתוך תקציב הגינון .הוצגה תכנית עבודה ובמועצה אישרו את העקרונות .יש לכך עלות.
נועם – ישנם  130דונם גינון אינטנסיבי וגם כאן אין פיקוח .זה עולה כסף...
ירדנה – היחס בין שטחי הגינון האקסטנסיבי לאינטנסיבי – האינטנסיבי קטן מהאקסטנסיבי .ציינה שבכפר
סבא הטיפול ע"י הגינון  -ידוע שהטיפול בפולשים הוא חלק מהעבודה.
נועם – אם תקציב הגינון הוא של חצי מיליון  ₪ומאידך צומצם שטח הגינון – אז לאן הולך הכסף? כשיהיה
תקציב ניתן יהיה לטפל.
איתי – האמברוזיה כבר הגיעה לבית העלמין – המועצה הדתית מסרבת לעשות ההדברה בטענה שאין לה
כסף.
הבהרה חשובה :לאחר הישיבה התברר שהמידע שנמסר אודות הפיקוח במכרז הגינון החדש היה שגוי
והמועצה הוציאה מכרז למפקח גינון בלתי תלוי.
 .5השבת פרחי הבר –עדכון:
רן :השנה קיבלה המועצה החלטה להפסיק להשתמש בשופל לחישוף צמחי בר (לא קשור לתקציב וכו').
הפסקת החישוף מאפשרת להשיב לטבע פרחי בר ,בעיקר בשולי הישוב שם פרחו בעבר וחוסלו בחישופים
שנעשו לצורך עבודות פיתוח ותיקונים וכו' .ר' המועצה ביקש להכין תכנית והיא הוכנה והוגשה .בישיבת הועדה
הקרובה אבקש מאביבה להציגה באופן מסודר.
טבי – תאגיד המים כן עובד עם שופל .ביולי-אוגוסט התאגיד מכסח במדרונות מסויימים.
צוין שהנושא לא מוכר.
נועם – מס' אזורים ממוקדים יטופלו בחומרים מונעי נביטה .באחרים להכניס חרמשים בתדירות גבוהה יותר
ויעשה שימוש בעדרים לרעייה.
 .6פחים ירוקים  -עדכון:
רן – בתקופת הקורונה יזמה המועצה פניה לחברי הועדה בנושא הפחים הירוקים בכ"י .המועצה קיבלה את
העמדה שיש צורך במסתורים .כיום הפחים הירוקים הפרטיים שעומדים ברחובות בכ"י מהווים מפגע.
 .7קומפוסט קהילתי – עדכון:
הרעיון הוצג בעבר בתקופת המועצה הקודמת ואושר אך לא קרה דבר .נעם ורן העלו את הנושא בפני מנכ"ל
המועצה שרואה בחיוב את הרעיון.
 .8הטיפול בגללי כלבים:
רן  -למרות הבטחת המועצה לטפל בנושא ,לא קרה כלום .הובאו דוגמאות של שטחי ציבור נרחבים שסובלים
מהעניין .לא מדובר רק באכיפה אלא ראשית לכל בהסברה וחינוך.
מרים -להוסיף מהלך משולב נוסף – במקומות בהם יש כבר מפגע רחב – שהרשות תעשה מבצע ניקיון ומיד
עם סיום הניקיון – תציב שלט ידידותי בדמות – "המועצה ניקתה שטח זה מגללי כלבים ,למען בטיחות ,בריאות

ורווחת התושבים – ומזכירה שגם בשטח פתוח זה יש חובה לאסוף גללים"( .וכמובן גם לפרסם
בערוצי התקשורת של היישוב).
כולם מסכימים שמדובר במפגע ושנדרשת הסברה.
ירדנה – ישנה "מנהיגות ירוקה" של בתי הספר שניתן לעשות איתה רבות.
המלצת הועדה :להתחיל בהסברה ובחינוך לצד פעולות ניקיון שתיזום המועצה.
 .9מיחזור קרטונים:
בעקבות הקורונה והשינוי הדרסטי בהרגלי הקניות באמצעות משלוחים ,עלתה בקשה שמחלקת שפ"ה תבחן
האם יש צורך בהתאמות למערך הקרטוניות ביישוב (הוספת קרטוניות ,הגברת תדירות פינוי וכדומה) –
ובהנחה שנדרש לעשות זאת – אכן יבצעו את ההתאמות ויתקשרו את השינויים לציבור.
יצוין שחברי ועדה ציינו שנתקלו בקרטוניות מלאות ובכך שבמקום לפנות קרטונים למחזור בקרטוניות אנשים
משאירים את הקרטונים בריכוזים לפינוי גזם – דבר שכמובן גם לא משרת את הפחתת הפסולת וגם מעיד
שיש בעיה של שירות לציבור בתחום זה.
המלצת הועדה :לבצע בדיקה של מערך איסוף הקרטונים ,לשנות/לתגבר בהתאם.
 .10הגדר ביער אייל:
אביבה :לאחרונה הוסרה הגדר שחצצה בין פנינת הטבע של יער אייל לשביל גבעת המוצב ,במטרה ליצור
מסדרון אקולוגי ולאפשר לבעלי חיים מעבר ..אני חשבתי שזה לא נכון .
כמי שהציבה עם הדס [האחראית על השטחים הפתוחים ביחידה האזורית] את השילוט של מסדרונות
אקולוגיים בחמישה אתרים ביישוב ,היה נכון לדעתי לפרוץ חורים בגדר בדומה לנעשה ביער הרקפות .גדר
יוצרת הפרדה פסיכולוגית שתמנע כניסה בלתי מבוקרת של אורחים בלתי רצויים העשויים להכנס שלא
באמצעות השביל המסומן של החברה להגנת הטבע מכל מקום ולרמוס את הצמחייה היפהפיה .
מרים  :הייתה תמימות דעים שככל שיש למועצה אמירה מול קק"ל יש להבטיח כי היער יישמר רחוק מהעין
וללא "פיתוח" כמוקד מבקרים – דהיינו – לא לעודד הוספת פינות ישיבה ,פחים ,תאורה .מרבית חברי הועדה
אינם מתנגדים להסרת הגדר הישנה ,לטובת המעבר האקולוגי הבטוח ,אולם מבקשים להיות "עם יד על
הדופק" לגבי אי-הריסה היער (אופניים ,זולות ,ריהוט ,פריצת שבילים חדשים וכו').
אורן תבור הציע שככל שיווצר צורך ליצור "מחסומים פסיכולוגיים" – ניתן לעשות זאת גם באמצעות צמחיה,
סלעים וכו'.
ירדנה הדגישה שוב את החיבור הטבעי והמתבקש בין היער לבין בית ספר נוף צורים.
סוכם :אין לועדה התנגדות להסרת הגדר שממילא אינה שלמה.
 .11איזור תעשיה חדש:
רן – בהמשך לפירסום של ר' המועצה בנושא :הציע להעלות לתודעת מקבלי ההחלטות שלאפיון אזור
התעשיה יש היבטים סביבתיים רבים ושלוועדה יכולות להיות הארות והתייחסויות כבר בשלב המוקדם של
התכנון/אפיון וכו' (למשל ,חומרי הבנייה ,צל ,חניה ,גגות סולריים ,גגות ירוקים ,זכוכיות שידועות שמעלות
טמפרטורה ועוד.)...
רשמו :חמדה ארנון ,השלימה אביבה מנצור.

