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2021ינואר   11
"ז טבת תשפ"א כ

202.132. מיוםאיכות סביבה לועדה סיכום מפגש ו

בתאריך 23.12.20 בין השעות 19:30-22:00  התקיים מפגש הועדה לאיכות הסביבה, בשיחת זום. 

נכחו: 
רונית ויתקון ברקאי  יו"ר הועדה וחברת מליאה במועצה, סתריה  

יניר שמולביץ'  מנהל היחידה הסביבתית  
גדי איצקוביץ'  חבר מליאה, חולדה 

דרורה בלגה   חברת מליאה, כרמי יוסף 
אסתי אוסובסקי   יציץ 

אוריה בארי  סתריה 
גנית גולדפינגר כהן  משמר דוד 
נדב גופר  קיבוץ גזר 
עמית שור  כפר בן נון 

נופר ששון-עופר  היחידה הסביבתית, רכזת קיימות וחינוך סביבתי 
ענבל פרג   מזכירת היחידה הסביבתית  

דברי פתיחה, רונית ויתקון ברקאי: מבקשת לציין את גיליון דצמבר של עיתון המועצה אשר היה הגיליון  
הירוק אי פעם. ממליצה לעיין בו.  

עדכוני היחידה הסביבתית:  
יניר שמולביץ: מסכם את שנת 2020. למרות הקורונה קבלנו  החלטה לנסות לפעול כאילו אין וירוס קורונה  

ולנסות לקדם את ענייני הקיימות במועצה.   

• הגשנו תוכנית 2021  והתקציבים של היחידה לא נפגעו מהמצב. 

• נופר ששון עופר נבחרה לעובדת החודש עקב פעילותה הנמרצת והובלתה את פעילות חודש הקיימות. 

• סיימנו את הכנת המכרז הגדול של פחי האשפה, אשר באמצעותו יבוצע סקר מתקני האצירה והטבעת  
סמל המועצה על מנת לקבל שליטה במה שקורה בשטח בתחום האשפה הביתית.  

• נבחר קבלן זוכה במכרז לריסוק גזם לאחר ביצוע פיילוט לריסוק הגזם במספר יישובים. היחידה  
מקווה להתחיל בפעילות השוטפת של הקבלן בחודש ינואר הקרוב.  

• לשמחתנו, אגף תשתיות של המועצה משתף פעולה  לשימוש ברסק הגזם ב יישובים.  

• אנו ממשיכים לפעול להקמת פורום בין משרדי במועצה לקידום תחום הקיימות. 

• לאחרונה קיימת התעוררות של תושבים בנושא של גינון בר קיימא וריסוסים. 

• לפני כשבוע נחנכה הגינה הקהילתית בקיבוץ גזר בנוכחות הנהלת המועצה. 

• חינוך יער – 4 בתי ספר  נכנסו להליך של לימודים יום בשבוע במרחבים הטבעיים בתוך היישובים. זהו  
מהלך חשוב וגדול ברמה המערכתית כיוון שזוהי החלטה של הרשות.  

נופר ששון עופר: גם הגינות הקהילתיות התחילו לעבוד ובאופן מרגש. מחר יתקיים פיילוט יחד עם חברת  
ריפורסט אשר ילוו את בית ספר איתן.  

שאלות ותגובות: 
נדב גופר: זו קפיצת דרך אדירה לשנה אחת. מאוד מרשים.

עדכוני צוותים:
 צוות פסולת 

גנית גולדפינגר כהן: אני בודקת עם חברה המשווקת תוף קומפוסטר שהוסב ממכשיר לגריסת  עופות, במטרה  
שיהפוך לקומפוסטר יישובי. המכשיר יכול להתאים לקיבוצים אשר יש בהם חדרי אוכל וכמות גדולה של  

פסולת.  

עדכוני היחידה הסביבתית : יניר שמולביץ: מסכם את שנת 2020. למרות הקורונה קבלנו החלטה לנסות לפעול כאילו אין וירוס קורונה ולנסות לקדם את ענייני הקיימות במועצה.דברי פתיחה, רונית ויתקון ברקאי : מבקשת לציין את גיליון דצמבר של עיתון המועצה אשר היה הגיליון הירוק אי פעם. ממליצה לעיין בו."בתאריך 23.12.20 בין השעות 19:30-22:00 התקיים מפגש הועדה לאיכות הסביבה, בשיחת זום. נכחו : רונית ויתקון ברקאי יו""ר הועדה וחברת מליאה במועצה, סתריה יניר שמולביץ' מנהל היחידה הסביבתית גדי איצקוביץ' חבר מליאה, חולדה דרורה בלגה חברת מליאה, כרמי יוסף אסתי אוסובסקי יציץ אוריה בארי סתריה גנית גולדפינגר כהן משמר דוד נדב גופר קיבוץ גזר עמית שור כפר בן נון נופר ששון-עופר היחידה הסביבתית, רכזת קיימות וחינוך סביבתי ענבל פרג מזכירת היחידה הסביבתית"סיכום מפגש וועדה לאיכות סביבה מיום 23.12.20"11 ינואר 2021 כ""ז טבת תשפ""א" • הגשנו תוכנית 2021 והתקציבים של היחידה לא נפגעו מהמצב. • נופר ששון עופר נבחרה לעובדת החודש עקב פעילותה הנמרצת והובלתה את פעילות חודש הקיימות. • סיימנו את הכנת המכרז הגדול של פחי האשפה, אשר באמצעותו יבוצע סקר מתקני האצירה והטבעת סמל המועצה על מנת לקבל שליטה במה שקורה בשטח בתחום האשפה הביתית. • נבחר קבלן זוכה במכרז לריסוק גזם לאחר ביצוע פיילוט לריסוק הגזם במספר יישובים. היחידה מקווה להתחיל בפעילות השוטפת של הקבלן בחודש ינואר הקרוב. • לשמחתנו, אגף תשתיות של המועצה משתף פעולה לשימוש ברסק הגזם ב יישובים. • אנו ממשיכים לפעול להקמת פורום בין משרדי במועצה לקידום תחום הקיימות. • לאחרונה קיימת התעוררות של תושבים בנושא של גינון בר קיימא וריסוסים. • לפני כשבוע נחנכה הגינה הקהילתית בקיבוץ גזר בנוכחות הנהלת המועצה. עדכוני צוותים : צוות פסולת גנית גולדפינגר כהן: אני בודקת עם חברה המשווקת תוף קומפוסטר שהוסב ממכשיר לגריסת עופות, במטרה שיהפוך לקומפוסטר יישובי. המכשיר יכול להתאים לקיבוצים אשר יש בהם חדרי אוכל וכמות גדולה של פסולת.שאלות ותגובות : נדב גופר: זו קפיצת דרך אדירה לשנה אחת. מאוד מרשים.ריפורסט אשר ילוו את בית ספר איתן.• חינוך יער – 4 בתי ספר נכנסו להליך של לימודים יום בשבוע במרחבים הטבעיים בתוך היישובים. זהו מהלך חשוב וגדול ברמה המערכתית כיוון שזוהי החלטה של הרשות.
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יניר: ניתן לבדוק מימון של קול קורא בתחום. 
 

נופר: מבקשת מצוות פסולת שיכינו מסמך המסביר מה המשמעות של אירוע סביבתי  מאופס פסולת, וכן  
קווים מנחים לקיום אירוע כזה שניתן יהיה להעביר לכל גורם במועצה המבצע אירועים בקהילה. 

 

• גנית מתנדבת להכין מסמך כזה לפרסום. 

צוות גגות סולאריים  
אסתי אוסובסקי: מעדכנת כי השבוע קבלה אישור משפטי שחברת "מאה אלף גגות סולאריים"  יוכלו להתחיל  

לעבוד. מדובר בקבוצת רכישה וישווק דיל לרכישת גגות סולאריים בהנחה.  
 

יניר: ישנם תושבים שכבר רכשו. גם במוסדות כגון בתי ספר התחילו בביצוע. 
 

נדב: קיבוץ גזר מאופס+ ויכול להיות שזה יהווה חסם לקיבוץ בהשתתפות ברכישה. מצד שני מתכננים לבנות  
שכונה בקיבוץ ואולי ניתן יהיה לשלבם בפרויקט.  

 
צוות שמירת טבע   

נדב: מעדכן כי נמצאו טריטונים בעין ורדה. מאוד מרגש נמצאו שוב לאחר שנצפו לפני שבע שנים. גם קבוצת  
ניטור יונקים מתחילה לייצר נתונים, ובנוסף מנסים להקים קהילת מלקטים.   

ענת אכר-שהם מבית חשמונאי תחליף את נדב בניהול הצוות ותצטרף לוועדת איכות הסביבה.  
 

• רונית תשוחח עם ענת על הצטרפותה לוועדה, וענבל תדאג להוסיפה לרשימת התפוצה. 

צוות שבילים  
רונית: מעדכנת כי התקיימה פגישה עם עמית קפוזה, מהנדס המועצה. בפגישה  עמית שור הציגה למהנדס את  

המצגת שלה לשדרוג שביל האופניים הקיים. המהנדס התעניין בנושא, ודרורה העלתה את צורך הטיפול  
בשבילים.   

 
צוות איכות אוויר  

אוריה בארי: המשרד להגנת הסביבה יצא בקמפיין בנושא הקמינים. מדיניות המשרד לעודד התקנת קמינים  
 "תקניים" ולא לאסור בחוק. התקנים הקיימים אינם מחייבים. המשרד להגנ"ס מתנגד להגדרת קמין כמפגע. 

 
רונית: ב פגישה בינואר הנושא העיקרי יהיה איכות אוויר. מפעל נשר הגיש טיוטה להיתר פליטה, קרין טננצפ  

יועצת איכות האוויר, עברה על הטיוטה וכן קיימנו סיור במפעל נשר. נדבר על כך בהרחבה במפגש הבא.  
 

יניר: אני בקשר עם עמית מרמור, סמנכ"ל נשר.  יש כוונה להקים מערכת ניטור מחמירה יותר על גג בית הספר  
בבית חשמונאי. זוהי תחנת ניטור שהצריכה בירוקרטיה רבה ושהמשרד להגנ"ס חייב, ועכשיו יוצאת לפועל.  

 
גנית: אולי כדאי שיהיה למועצה מכשיר מדידה.  

 
נדב: מאוד יקר לרכוש מכשיר כזה. 

 
גדי איצקוביץ: אני מתקשה להאמין לנתון האומר שקמין=200,000 סיגריות ומבקש לראות זאת בעיניים. לכן  

לדעתי שווה למועצה לשלם ליועץ שיבצע מדידה.  
 

יניר: קיים קול קורא שאחד מסעיפיו הוא רכישת ציוד, אנחנו ננסה לבדוק.  
 

אוריה: אפשר להשיג הצעות מחיר למעבדות.  
 

צוות חקלאות  
רונית: התקיים מפגש מעניין במגידו יחד עם לירון אמדור ממכון דשא והגר ראובני האחראית על התכנון  

הביוספרי. למדנו דברים רבים וצפויים לנו מפגשים נוספים. אנחנו בתהליך של למידה ומיפוי החקלאות  
במועצה.  

נושא מורחב לדיון: שולחנות עגולים וחודש קיימות. 

נושא מורחב לדיון: שולחנות עגולים וחודש קיימות.גדי איצקוביץ: אני מתקשה להאמין לנתון האומר שקמין=200,000 סיגריות ומבקש לראות זאת בעיניים. לכן לדעתי שווה למועצה לשלם ליועץ שיבצע מדידה. יניר: קיים קול קורא שאחד מסעיפיו הוא רכישת ציוד, אנחנו ננסה לבדוק. אוריה: אפשר להשיג הצעות מחיר למעבדות. צוות חקלאות רונית: התקיים מפגש מעניין במגידו יחד עם לירון אמדור ממכון דשא והגר ראובני האחראית על התכנון הביוספרי. למדנו דברים רבים וצפויים לנו מפגשים נוספים. אנחנו בתהליך של למידה ומיפוי החקלאות במועצה."יניר: אני בקשר עם עמית מרמור, סמנכ""ל נשר. יש כוונה להקים מערכת ניטור מחמירה יותר על גג בית הספר בבית חשמונאי. זוהי תחנת ניטור שהצריכה בירוקרטיה רבה ושהמשרד להגנ""ס חייב, ועכשיו יוצאת לפועל. גנית: אולי כדאי שיהיה למועצה מכשיר מדידה. נדב: מאוד יקר לרכוש מכשיר כזה.""""תקניים"" ולא לאסור בחוק. התקנים הקיימים אינם מחייבים. המשרד להגנ""ס מתנגד להגדרת קמין כמפגע. רונית: ב פגישה בינואר הנושא העיקרי יהיה איכות אוויר. מפעל נשר הגיש טיוטה להיתר פליטה, קרין טננצפ יועצת איכות האוויר, עברה על הטיוטה וכן קיימנו סיור במפעל נשר. נדבר על כך בהרחבה במפגש הבא."רונית: מעדכנת כי התקיימה פגישה עם עמית קפוזה, מהנדס המועצה. בפגישה עמית שור הציגה למהנדס את המצגת שלה לשדרוג שביל האופניים הקיים. המהנדס התעניין בנושא, ודרורה העלתה את צורך הטיפול בשבילים. צוות איכות אוויר אוריה בארי: המשרד להגנת הסביבה יצא בקמפיין בנושא הקמינים. מדיניות המשרד לעודד התקנת קמינים• רונית תשוחח עם ענת על הצטרפותה לוועדה, וענבל תדאג להוסיפה לרשימת התפוצה.  נדב: קיבוץ גזר מאופס+ ויכול להיות שזה יהווה חסם לקיבוץ בהשתתפות ברכישה. מצד שני מתכננים לבנות שכונה בקיבוץ ואולי ניתן יהיה לשלבם בפרויקט. צוות שמירת טבע נדב: מעדכן כי נמצאו טריטונים בעין ורדה. מאוד מרגש נמצאו שוב לאחר שנצפו לפני שבע שנים. גם קבוצת ניטור יונקים מתחילה לייצר נתונים, ובנוסף מנסים להקים קהילת מלקטים. ענת אכר-שהם מבית חשמונאי תחליף את נדב בניהול הצוות ותצטרף לוועדת איכות הסביבה."אסתי אוסובסקי: מעדכנת כי השבוע קבלה אישור משפטי שחברת ""מאה אלף גגות סולאריים"" יוכלו להתחיל לעבוד. מדובר בקבוצת רכישה וישווק דיל לרכישת גגות סולאריים בהנחה. יניר: ישנם תושבים שכבר רכשו. גם במוסדות כגון בתי ספר התחילו בביצוע."• גנית מתנדבת להכין מסמך כזה לפרסום.  יניר: ניתן לבדוק מימון של קול קורא בתחום. נופר: מבקשת מצוות פסולת שיכינו מסמך המסביר מה המשמעות של אירוע סביבתי מאופס פסולת, וכן קווים מנחים לקיום אירוע כזה שניתן יהיה להעביר לכל גורם במועצה המבצע אירועים בקהילה.
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נופר: הרעיון בחודש קיימות היה שבכל שבוע יועלה נושא אחר. לא רצינו לבטל בגלל  הקורונה ולכן השתמשנו  
במספר אפשרויות תקשורת עם תושבים: סרטים, הרצאות זום, שולחנות עגולים , פעילויות בחוץ בימי שישי,  

אירועים וסדנאות, סיור ב"עם הטבע" בגן יבנה.   
בנוסף התקיים שבוע ניקיון מתקציב המשרד להגנת הסביבה, שבוע שלם של עיסוק בפסולת, ניקיון, פעילות  

חדרי בריחה בשטח שהיו מוצלחים מאוד. 
 

בהרצאות הקשורות לגינון הייתה היענות יפה, בכל סרט היו כ  70-100 צפיות, א ירועי יום שישי היו מלאים  
)קבוצות של  20 איש( והיה מהנה.  

לעומת זאת, בשולחנות העגולים היה מאתגר. השתתפו כ  10-12  אנשים בכל מפגש. אלו היו נושאים מקצועיים.  
לעומת החשיפה לאנשים נוספים בפעילויות האחרות, בשולחנות העגולים מספר המשתתפים היה מאכזב.  

 
רונית: התאכזבתי  מכמות המשתתפים בשולחנות העגולים. לא ברור אם ההשתתפות הייתה דלה בגלל ריבוי  

הכנסים או בגלל מדיית הזום. היית י רוצה שנשתפר מהבחינה הזו.  
 

נופר: המטרה של השולחנות העגולים הייתה לעורר אקטיביזם, חשיבה סביב נושא מסוים ולקדם אותו. אולי  
צריך לחשוב על דרך אחרת.  

 
נדב: השולחנות העגולים לא היו מתוכננים לגיוס פעילים. גיוס הוא תהליך שיכול להגיע מתהליכי הכשרה  

ארוכים יותר.  
 

עמית: כאשר המועצה נותנת מענקים ליישובים למשל בדמות גינות קהילתיות, זה צריך לבוא עם התחייבות  
בהשתתפות באירועים כאלה. 

 
ענבל פרג: יתכן  ששעות  השולחנות העגולים היו מאתגרות להורים לילדים צעירים.  וכן, כאשר רוב הפעילויות  

בזמן קורונה  מתקיימות ב ישיבה מול הזום, גם למתעניינים עלולה להיות נטייה לוותר אם הם לא מאוד  
להוטים.  

 
דרורה: כדאי למצוא בכל יישוב נאמן איכות סביבה. יש לכנס את הנאמנים כשליחים שלנו  ולמיין אותם לתת  

ועדות. הם יהיו הנציגים בישובים שיביאו בתהליך איטי עוד אנשים ויפיצו אירועים.  
 

נופר: עלה רעיון להחזיר את ועדות איכות הסביבה היישוביות.  
 

יניר: זה לא צריך להיות נאמן אלא רכז, כפי שהיו בעבר רכזי תרבות. הגושפנקה תהיה שהדברים שהמועצה  
נותנת כמו גינות קהילתיות יהיו בתנאי שיהיה רכז סביבה ביישוב. כך יהיה אינטרס ליישוב להחזיק רכז.  

 
גדי: צריך להביא אנשים מוכרים. כשמדובר בשם מוכר אנשים מצטרפים. 
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