פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה 30.6.19
נוכחים :אביבה מנצור יו" הוועדה ,מנהלת אגף החינוך-נורית בר לב ,אורית משעל-
נציגת מערכת החינוך ביחידה הסביבתית ,גדי שלסקי ,ציפי ריינשטיין ,מרים ליג'י ,ירון ארנדט ,רן
סנדרס ,נועם ביבי ,רוני נצר ,יוסי פנחסי-מנהל מח' שפ"ה ואיכות הסביבה  ,טבי דינרי ,שמעון שפירא,
איתי נצר ,ד"ר יהושע אלוני ,עודד חלמית
יוסי-פנחסי-נועם ביבי הצליח להביא לישוב תרומה של  100עצים בוגרים .המועצה תספק את צנרת
ההשקיה .כל המאה יינטעו באזור הגן הארכיאולוגי .כל הכבוד לנועם! הדבר מהווה חלק מפרויקט הגן
הארכיאולוגי.
אביבה -תודה לנורית בר לב מנהלת מח' החינוך ואורית משעל שהגיעו לכאן .נערך סבב היכרות
נורית תדבר על היערכות מערכת החינוך בהקשר לאיכות הסביבה.
נועם -מבקש להעיר את תשומת ליבנו למפעל האספלט סוף סוף מפורק-מאבק שאביבה עמדה
בראשו .מזה  15שנים .
נורית 29 -שנים נמצאת במערכת החינוך.
שמירה על הסביבה היא אבן יסוד במערכת החינוך.
אנו פותחים בפיילוט גני יער וכיתות יער בשנה הבאה.
בונים תכנית חינוכית בימים אלו.
אורית -החיבור עם בתי הספר והקהילה הוא חיוני
גני הילדים :רוני מטיילת עם הילדים מזה  6שנים .פועלים ליצירת יום חוץ אחד בשבוע.
בתי הספר :חקר מגוון המינים-בנוף צורים.
בתכנון ,תכניות של תאגיד תמיר.
יש להשקיע בצוות המורים-מקווים להכניס רכז לבתי הספר.
אביבה -בתכנון :השתלמות בנושא איכות הסביבה לצוות המוביל את המועצה והישוב.
נורית -מחפשים מתנדבים מעשירים בנושא לבתי הספר.
מרים -מערכת החינוך כבר מחויבת לנושא .יש לצמצם את הפער בין המסרים שמקבלים הילדים
לבין המציאות שמחוץ לביה"ס .איך מצמצמים את הדיסוננס? הליכה ברגל ולא נסיעה ברכב –
האוטובוס המהלך בנוף צורים .צריך להיות יצירתיים.
ציפי -מיחזור בקבוקים לא רק בבתי הספר .גם באירועי המועצה והמתנ"ס
יש מס' מצומצם של הורים פעילים .השאר אדישים .יש לגייס הורים נוספים .צעדת טו בשבט
רן-
מפוספסת .השתילה מתבצעת רק בסוף הצעדה במקום להוות את העיקר.
שבוע טו בשבט-ימי שישי המוקדשים לנושא-ברמת הקהילה.
פעילות בגינת  4המינים בכוכב יאיר-הגיעו רק  3הורים .לא הייתה התגייסות של הורים .אין אף חוג
של המתנס בנושא .תנועות הנוער יכולות להיות כוח מניע משמעותי בנושא.
טבי -מערכי שיעור בנושא יער האלונים הועברו בעבר בבי"ס קשת ,כולל סיור ביער האלונים.
נורית -מנסה ליזום פעילות כלל ישובית.
מרים -פרויקט שמתקיים כבר  4שנים-איסוף ילקוטים בסוף השנה לתרומה.
יוסי -מתנדב לעזור בשינוע התיקים.
איתי -הרצאה של הדס מרשל חובה להעביר לחברי המועצה .בשנה החולפת עברו  10כיתות
הדרכה ביער הרקפות בימי שישי במסגרת פעילות נאמני היער.
אורית -גם חושבת ששיתוף תנועות הנוער חובה ,למרות ההיענות הנמוכה.
מרים -דווקא יש מודעות בשבטים לנושא.

התייעלות

אנרגטית – צורף דף העמדות שיצרו עודד ,גדי ושמעון.

הערות במהלך נושא זה:

מרים -בכפר סבא רכבים היברידיים לא משלמים חניה .זו אמירה ערכית וחינוכית.
שתילת מדשאות היא בניגוד למדיניות המוצהרת .צריך לחבר בין מה
שנאמר בוועדה לבין מה שקורה בשטח.
יוסי הוא גורם מקשר.
גדי-
אביבה -יש במועצה פתיחות לנושא.
החלפת הדשא בדרכים הראשיות בגינון בר-קיימא (לא בדשא סינטתי).
גדי-
עומדים להוסיף מדשאות בשביל האיחוד.
רן-
נועם -בתקופת שמיל יצאה הנחיה לצמצם השקיה ב 30%-יש דו"ח המפרט היכן ניתן לצמצם
השקיה ולא עשו עם הדו"ח כלום .הדו"ח יצא לפני שנתיים!!
מרים -יש תכניות לשצ"פים גדולים .יש לוודא שלא נייצר שגיאות חדשות שלא תואמות את
המדיניות של הוועדה.
המועצה הבטיחה שכל התכניות לשצ"פים יעברו דרך הוועדה.
רן-
לגבי הפארק בצור יגאל וכל הדברים החדשים ,יש לעמוד על כך שכל הדברים הללו יעברו
גדי-
דרך הוועדה .לא יכול להיות שהפה והלב אינם שווים!
נושא נוסף ,האם יש מחשבה להכנסת שימוש בגז כתחליף לנפט/סולר/עצים?
רן-

צמחיה פולשת-מצגת
הערות במהלך נושא זה:
יוסי -הגנן ננזף על חוסר טיפול בצמחיה פולשת .הנושא קיים במכרז החדש הנכתב בימים אלה.
רן+גדי -יש להדריך את הגנן ואת צוותו.
נועם -יש ליצור דחיקה תחרותית על-ידי שתילה של מינים ארץ-ישראלים אשר ידחקו את המינים
הפולשים.
הזמן לגזום את הוושינגטוניה הוא עכשיו ,כדי שלא יפיצו זרעים.
גדי-
נועם -תומך בדברי גדי .העלויות גבוהות ויש גם סכנה של התפשטות החדקונית.

שביל האיחוד
יוסי -הפרויקט יתבצע בין ארבל ללבנים ויכלול:
 .1הורדת  13עצים פולשים ושיחים מתים.
 .2נטיעת שיחים ודשא.
 .3שתילת  30עצים בוגרים/חצי בוגרים-עצי צל – .עפ"י תכנית של הנוטעים.
הנוטעים מסתייגים מנושא הדשאים והיו מעוניינים שיינטעו עצים לכל אורך השביל .מעדיפים
רן-
לוותר על אלמנטים אחרים וקודם כל להצל את השביל!
הוועדה אולי צריכה לקבל החלטה ולהעביר המלצה לכך.
גדי-
מרים -אמירה חד-משמעית של כל הוועדה שכל נושא הקשור לנושאי הוועדה יועלה בפניה .תכניות
של שצ"פים צריכות להגיע למליאת הוועדה.
גם חושב שכדאי לטעת עצים לכל אורך השביל.
יוסי

סקר עצים-עודד
הסקר בא לענות על השאלה כמה עצים צריך לשתול בשדרות הארץ ,בשדרות הדקלים ,ברחוב
האילנות וברחוב נוף הרים.
 184עצים תקועים ברחבי צור יגאל! לא ניתן להציל עצים אלו ,יש להחליפם.
 24עצים במצב תקין.
מעטים מתים לגמרי.
צריך להשלים כ 150-עצים כדי להצל את המדרכות .יש לתרגם את הסקר להערכה תקציבית של
עלות פרויקט זה.

בשדרות הדקלים נעשתה טעות תכנונית – נטיעת עצים במדרכות במקום
ירון-
בצד .את העצים החדשים יש לטעת לא באותו מקום .נקודות צבע הן לא תחליף
לצל.
נועם -באגוז ניטעו עצי שלטית מקומטת .הקבלן קרע את העצים .במכרז הבא
חייב להיות פיקוח דורסני! על כל קבלן שנכנס ,לא רק קבלן הגינון .כואב הלב!
כל העצים שניטעו לפני  3חודשים-כולם פצועים.
יש לקבוע סדרי עדיפויות .צריך להתחיל את ההצללה בגני השעשועים.
יש לבצע סקר נוסף בגני השעשועים ,בנוסף לסקר שהתבצע ברחובות הראשיים.
גדי-

זיהום אור-רן
מתנהלים פרויקטים בנושא תאורה וצריך עכשיו לכוון את המועצה לכיוון הנכון .כדי למנוע זיהום אור
יש לבדוק באיזה גופי תאורה משתמשים ,מה פיזור האור ובאיזה גובה הם מותקנים.
התאורה המתוכננת לגבעת צמחי א"י היא  4000קלוין והיא אינה מתאימה!
תאורת הלד חריפה מאוד וצריך לדעת להשתמש בה בצורה מושכלת.
עמותת "אור מכוון" נותנת שירותי יעוץ למועצות בחינם.
יוסי -נפנה לעמותה.
אביבה -היה מכרז משותף להתקנת תאורת לד וגילינו שיש מקומות שהותקנו פנסים בניגוד לתקן.
הותקן שרוול שאינו מאפשר הזזה של  45מעלות של התאורה .אין מיפרק על פי תקן המאפשר תזוזה
שתימנע סינוור .
תאריך הישיבה הבאה ישלח בקרוב.
לילה טוב!
רשמה :ציפי ריינשטיין

