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  12.6.19-ועדה לאיכות הסביבה  - 2סכום מספר  הנדון:
 

 .מצפה ליאור-במושב סתריה    18:00התכנסה הועדה לאיכות הסביבה בשעה  12.6.19בתאריך ה 
 

 משתתפים:
רמות מאיר,           -כרמי יוסף ,דוד כץ, חבר וועדה -, חברת וועדהדרורה בלגהיו"ר הועדה ,  –רונית ברקאי 

 גזר , -נציג ארגונים סביבתיים  חולדה ,נדב גופר, – , נציגת  ארגונים סביבתייםגליה פלג
 רכזת קיימות של היחידה הסביבתית. –נופר ששון עופר מנהל היחידה הסביבתית ,-שמולביץ יניר 

משמר דוד, -גני הדר , ליעד דרי חרמון -נציגת המשרד להגנת הסביבה , מתן גור לביא - זרתהון דמוזה לא נכחו:
 שעלבים . -, יוחנן יומטוביאן )הודיע שהוא מוותר על ההשתתפות בוועדה( סתריה–רמי רוזן 

 

 סבב היכרות •

יין : משרות ובעלי תפקידים, קהילת מנטרי פרפרים, פינוי פסולת בנהצגת היחידה הסביבתית -יניר •

תתקיים השתלמות  24.6בשטחים פתוחים, פיילוט ניקוי פסולת ניילונים מחקלאות, נאמני ניקיון )ב 

הכשרה לנאמני ניקיון. עלה רעיון לפנות לקהילת רוכבי האופניים על מנת לנטר, למפות ולהבין זמני 

 .השלכת הפסולת(

די הדרך וכמובן האקליפטוסים והכרמים משני צה עם , אמור להיות כביש נופי מאוד יפ44כביש  -דרורה •

המטרים  2-היופי של השדות החקלאיים. הקוצים משני עברי הכביש מסתירים את הנוף היפה. ל

הראשונים אחראיים מע"צ ועל כן צריך להוריד יותר בכדי לחשוף את היופי )אולי אפשר להשיג תקציב 

שוב על שת"פ עם התיירות שכן מדובר גם מקולות קוראים שעוסקים במניעת שריפות(. אפשר לח

אולי אפשר להעביר את הטיפול  -זו בקשה בעייתית מבחינה סביבתית, גליה -באינטרס שלהם. נדב

לחרמש אחרי  -אם יעשו את זה אז שיעשו כמו שצריך )גיזום ולא ריסוס(, רונית -בעניין לתיירות, דוד

 הפצת הזרעים.

לשמר אותם. צריך לבצע סקר טבע למועצה עם ניסוח צעדי  יש במועצה ערכי טבע שיש צורך -נדב •

( stepping stonesלשמירה על ערכי טבע. לייצר מערכת של שמורות עציץ )נקרא גם  מדיניות

)מיני שמורות עם הגנה ברגולציה מוניציפלית(. יש את הקול  שטחים פתוחיםשמחוברות בינן עם 

₪ כסף, בקו"ק הקודם המועצה זכתה במיליון וחצי  הקורא של השטחים הפתוחים )קרן שיש בה המון

לשיקום עינות גיבתון וסלילת שבילי אופניים(: להגיש בקשה להליך מחקר ותכנון עם ראשי פרקים 

הבאים: סקר ערכי טבע לשטחי המועצה, ניתוח מערך שמורות עציץ ומדיניות לשימור הרצף, ניתוח 

והמלצה על מתודולוגיות וכלי מדיניות לממשקי חקלאות  ממשקים למסדרונות אקולוגיים ארציים, ניתוח

 בשמירה על ערכי טבע , אפיון מסלולי אופניים וטיולים רגליים בשטחי המועצה.

. רונית חושבת כי הוועדה צריכה לייצר תפקידה של וועדת איכות הסביבה במתכונתה החדשה -רונית •

פעמים בשנה, צריך להבין כי  4מדיניות ואסטרטגיה ולא רק לקדם פרוייקטים. עד היום הוועדה נפגשה 

תדירות מפגשים שכזו אינה יכולה לייצר תהליך של יצירת מדיניות ואסטרטגיה לפעולה. על כן, הועלה 

יע תהליכים. כל חברי הוועדה הסכימו לתדירות החדשה רעיון כי הוועדה תתכנס אחת לחודש בכדי להנ

נכתבה תכנית  2010של המפגשים. השנה הראשונה היא שנה ללמידה ומיפוי צרכים. הסתבר כי בשנת 

אב לקיימות למועצה )מצ"ב עותק דיגיטלי(. דוד העלה את הצורך והחשיבות של קשר עם המועצות 

עם הוועדות שלהם לאיכ"ס בכדי להגדיל את כוח  השכנות, הגובלות במועצה שלנו, ויצירת קשר
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ההשפעה שלנו, להשיג עוד קו"ק ויותר תקציבים )מזכרת בתיה, מטה יהודה, שדות דן, רמלה, חבל 

 מודיעין. חברי הוועדה הסכימו על פגישות שיתקיימו אחת לחודש.

כך  קיימות לייצר שפה משותפת שלחשוב לגייס נציגים ממחלקות שונות במועצה בכדי  -רונית •

שהעשייה בראי הקיימות תחלחל לכל תחומי האחריות והעשייה של המועצה. לרונית יש פגישה עם 

. בעבר קיימות הייתה 15-רותם והיא תבקש את ברכתה למהלך. יש מודל עבודה שכזה בפורום ה

פת נחלתם של היחידות הסביבתיות כיום יש הבנה כי הקיימות היא חלק בלתי נפרד מהעשייה השוט

אפשר  –בכל מחלקות המועצה. הרצליה עלתה כדוגמה לעיר שהצליחה ועדיין נמצאת בתהליך שינוי 

 ללמוד מהם!

, שכן המועצה לא מורכבת רק מהעובדים אלא יש צורך לחבר קהילות המועצהדוד העלה את הנושא של 

שיש צורך וחשיבות לתהליך גם את הקהילות. במועצה יש לובי חזק ורציני )כולל בעלי מקצוע בתחום( 

לתת להם ולעשייה שלהם במה בכדי לקדם את התהליך במועצה. קורס פעילים, מיפוי בעלי עניין 

שינוי אמיתי יקרה רק אם הקיימות תגיע מהמועצה ומהתושבים במקביל ולכן יש  ' .ותפקידים במועצה וכו

 לפעול בשני המישורים.

ויים של פסולת למיחזור ועל כן יש עומס של פסולת דרורה העלתה את הבעיה כי אין מספיק פינ -חזורימ •

במרכזי המיחזור בכרמי יוסף. יניר הסביר כי יש צורך במרכזי מיחזור נוספים ביישוב וכי אין אפשרות 

להגדיל את מספר הפינויים. יחד עם זאת מסתבר כי התושבים אינם מעוניינים להוסיף מרכזי מיחזור 

עלה רעיון לעשות מרכזי מיחזור מחוץ ליישובים )בעייתי ברמת נוספים בשטחים הציבוריים. דוד ה

מרכז שמי שעובד שם הם  –מיחזור"   "drive in( ונדב העלה רעיון : 'הנגישות, האחריות לניקיון וכו

ובעלי המוגבלויות עוזרים בהפרדה.   אנשים עם מוגבלויות כשהתושבים מביאים את הפסולת למיחזור

 -פרויקט "היישוב המפריד" נמצא עדיין בעבודה בשלב עורכי הדין. דרורה ספרה על שיטת הבול בשוויץ

התושבים קונים בולים ורק שקית שיש עליה בול מטופלת. נופר הוסיפה כי מלבד הטיפול בפסולת 

ברמה המועצתית כחלק מתפיסה  ולתלחשוב בצורה יצירתית על הפחתת פסהמיחזור בהווה יש 

לטיפול בפסולת לטווח הארוך )לעודד צמצום צריכה, מרכזים לשימוש חוזר וכו(. אפשרות נוספת זה 

לעודד אנשים לרכוש קומפוסטרים, להפריד פסולת אורגנית ולייצר קומפוסט בחצר ביתם. עלה הצורך 

קומפוסט בתפעול הקומפוסטרים. דרורה שמלבד העידוד לרכישת קומפוסטר תהיה  גם תמיכה ליצרני ה

 בקשה לעשות סיור מטמנות בשטחי המועצה ובכלל.

דרורה העלתה את נושא זיהום האוויר ממפעל נשר ברמלה. מבקשת כי  -ניטור זיהום האוויר מ"נשר" •

מה הנורמה ומה החריגה וכו. כיום, קיים מצב אבסורד כי  –יהיה מיפוי של נק' ניטור, הבנה של המדדים 

מפעל "נשר" המזהם הוא המנטר. חשוב לחברי הוועדה להיפגש עם היועצת שעשה את העבודה על 

 זיהום האוויר ממפעל "נשר". 

. לא בטוח 23.6-עוסק בעיקר בסדר וניקיון. על החוק יצביעו במליאה הבאה שתתקיים ב -חוק העזר •

שמרו על החקלאות(. ייבדקו שהחוק יעבור בעיקר בגלל הממשקים לחקלאות )כנראה יוכנסו סייגים שי

 חוקי עזר מרשויות שמתקדמות ברמת הקיימות על מנת להעשיר את החוק.

נופר עדכנה בנושא הגינות הקהילתיות במועצה. עלה רעיון לסיור בגינות קהילתיות  -גינות קהילתיות •

פר ונדב( במועצות אזוריות אחרות שעובדות חזק בתחום )כמו מועצה אזורית רמת הגולן(. שתפנו )נו

בהגשת הקול הקורא למשרד החקלאות לליווי הגינה הקהילתית החדשה בקיבוץ גזר כחלק ממגמה 

הגינה בגזר תקום כגינה לדוגמה ובה יתקיימו קורסי הכשרה וליווי  -לפתח את התחום ברחבי המועצה

 של גינות נוספות ביישובים אחרים במועצה. 

ון נוסף בנוגע לפעילות היחידה בקהילות המועצה. נופר העלתה עדכ -הרצאות קיימות ביישובים •

בחודשים הקרובים יחלו  הרצאות וסדנאות מתחום הקיימות להתארח ביישובי המועצה. הראשונים 
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תרבות  -שבהם: חינוך יער בקיבוץ נען, חינוך מבוסס מקום בכפר בן נון. עלו רעיונות נוספים: סתריה 

 משקי רעייה ויער. חשיבות מ-הצריכה או תזונה, כרמי יוסף 

 
 
 

 רונית ברקאי
 יו"ר ועדת איכות הסביבה

 
 
 
 
  


