פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 10.4.2019

על סדר היום :הצגת תכניות ,יעדים ,חזון ,לו"ז וסדרי עדיפויות של כל צוות על פי נושאים ייעודיים.
נוכחים:
אביבה מנצור -יו"ר הוועדה
אורן תבור -מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה
רן סנדרס -חבר הוועדה
ירון ארנדט -חבר הוועדה
מרים ליג'י -חברת הוועדה
נעם ביבי -חבר הוועדה
ציפי ריינשטיין -חברת הוועדה
איתי נצר -חבר הוועדה
רוני נצר -חברת הוועדה
עודד חלמית -חבר הוועדה
יוסי פנחסי -חבר הוועדה
ירדנה ויזנברג -חברת הוועדה
 שמעון שפיראנעדרים :גדי שלסקי ,טבי דינרי ,איריס ששון ,עמיר אלון
אביבה -חוק העזר לאיכות הסביבה אושר במועצה .הוא צריך לקבל תוקף ואישור סופי ע"י יועץ
משפטי.
רן -יו"ר צוות שצ"פ וגינון בר קיימא .בצוות גם איתי ,טבי ,ירון ונעם .עובדים השנה על  3פרויקטים.
יוצגו רק  .2שיקום יער כוכב יאיר .כ 100-דונם כולל בית העלמין ,הגן הארכיאולוגי ,עד דרך המרכז.
בגלל גודל האזור יחולק ל 3-מקטעים .מתוכנן לטעת כ 450-עצים ,כ 150-שיחים .רובם א"י וכן עצים
בוסתניים נותני פרי .העבודה תכלול סקר ,כריתה ,גיזום ופינוי.
אביבה -האם יש הערכה תקציבית.
רן -ראשונית .תלויה בקול קורא שמילאו יחד עם יוסי.
יוסי -מחכים לתשובה .טרם נתקבלה.
תת מקטע א' -יכלול הצללת המדרכה המזרחית לאורך דרך הארץ ישתלו עצי צל ,א"י ,תרבותיים
ושיחים .בגן הארכיאולוגי -צמחיה הקורה לתוכן הגן כגון זיתים להפקת שמן ,ענבים גת היין.
מטעים ב'-ה' הצללת השביל העולה לבית העלמין ,מעבר לשביל עצי השקד .אולי ברוש ,מעין סוכך
לצל.
פרויקט  -2דרך האופניים בכוכב יאיר ,שביל המחבר מוסדות וערוב שימושים קהילתיים כגון בית
כנסת ,גני ילדים ,מרכז מסחרי ,גן שעשועים ועוד .זהו נתיב חשוב בישוב.
יוסי -להקפיא פרויקט זה .המועצה מתכננת בימים אלו שינויים בשבילי האופניים בכלל.
מרים -האם פרויקט נטיעות זה כולל גם הקטע העובד בתחום צור יגאל .שהרי הנו בשימוש רב ע"י
תלמידים ועובדי אורח רבים .משום שהנו צעיר יותר ,פחות מוצל.
רן -לא נילקח בחשבון אך יש מקום להכניס זאת בהתאם לתקציב שיתקבל.
מציג רעיון הקמת משתלה בישוב .השיקול למיקום ,מונגש לבעלי צרכים מיוחדים ובכלל לבעלי
מוגבלויות .יש לנו תכנית בליווי איש מקצוע.
מטרתו ,יצירת פארק טבעי .הצללה ,שיפור נראות ,הגדלת המודעות לטבע הסובב .התחלה ,חורף
הבא.

מרים -מציגה תכנית צוות חינוך ותרבות .מיחזור והפחתת פסלת .התכנית כוללת:
בחינת מצב קיים ובהתאם לנתונים הקיימים בחינת הפוטנציאל להפחתת פסלת.
במקביל ,יש לקיים קמפיין הסברתי ומודעות התושבים.
ציפי -יש מקום לקיים פגישה עם חב' תמיר להעלאת ציפיות וצרכים.
מרים -לרשות יש הכלים להביא למודעות באמצעות אירועים מקומיים כגון ,הצבת פחים ,שלטי
הסבר ,מכלי איסוף בצבעים ייעודיים כגון במרוצים ,צעדות.
רן -האם יש בבתי הספר הפרדה במקור.
מרים וציפי -בהחלט לנייר.
יוסי -ולאן כל זה הולך? מי אוסף מבית הספר? ציפי קיבלה תשובה מנוף צורים תוך הישיבה -חב'
אמניר.
מרים -יש לקדם פח כתם/אריזות .יעד זה יצמצם אשפה .קומפוסטציה -יש לקדם ברמה המשפחתית
והרשות המקומית .להציג הנושא לתושבים ,מכירה מסובסדת .פסלת אלקטרונית -פעם בחודש
מציבים ומפנים .אין יידוע לציבור .יש לידע .והחשוב -צמצום רכישות ושימושים .לדוג' צמצום בחד
פעמי.
ירדנה -בכ"ס מוציאים מכרז לרכישה של כלים שיעמדו לרשות התושבים להשכרה לצרכי אירועים,
מוסדו ,מערכת החינוך ועוד .אפשר לחבור.
המטרה ,הפחתת פסלת להטמנה.
רן -ליצור קמפיין מודעות.
מרים -במערכת החינוך יש מסרת ,יש הטמעה  .המטרה ,חינוך הציבור בכלל .לדוגמא' ,הטיפ הירוק',
שבוע קיימות ועוד.
ירדנה – מציגה טיפול באתרים הארכיאולוגיים הפזורים בעיר .הובטח במועצה הקודמת להקצות
משאבים תקציביים מההרחבה במגורים .הגן הארכיאולוגי ,יש לשקם הקיים.
יוסי -מבקש להכין ולשלוח אליו תכנית .לקיים עם ירדנה סיור .לשלוח אליו טקסטים לשילוט.
אביבה -התקיימה פגישה עם עמרי שלמון מנכ"ל מועצה לשימור אתרים וטל בן נון מנהלת מחוז
מרכז .הקמת מרכז מורשת לשני הישובים.
ירדנה -העבירה לפני כשנה הצעה לשימור המורשת הכתובה .תשלח לאביבה.
יוסי -צמחיה גבוהה .תנוקש באמצעות מכשיר חדש שרכש קבלן הגינון של הישוב.
נועם -הדברה .הגדרת  4אזורים לפי חומרי הדברה .בהתאם לקרבת התושבים והמגורים .אתרים
מוגדרים כאסורים ,מקווי מים ,נחלים לדוג' .מותר -מדרכות ,ערוגות לצמחים למניעת עשבייה ואזורי
טופ למניעת פולשים.
אביבה -מבקשת להציג בפעם הבאה סדרי עדיפויות והערכת עלויות .נוער מתנדב .מנהלת מח' חינוך
תוזמן לישיבה ולשלוח אליה הפרוטוקולים.
רשמה :ירדנה ויזנברג.
אביבה  :המפגש הבא יתקיים ביום רביעי  22/5/2019בשעה 18.30

