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7.9.2022מפגש ועדת איכות הסביבה מיום סיכום 

.בבניין המועצההתקיימה פגישה בוועדה לאיכות הסביבה,   19:30-22:00בין השעות   7.9.22בתאריך 

 :משתתפיםה
נופר  אסתי אוסובסקי, כר שהם, יענת א  עמית שור, יניר שמולביץ, נדב גופר, רונית ויתקון ברקאי, דרורה בלגה,  

 . ענבל פרגדקלה בן יעקב, , ששון עופר

 יו"ר הועדה , רונית ויתקון ברקאי: פתיחה
בעיקר בעדכונים    מפגש זה יתמקדלאחר שנה של פגישות בעיקר בזום.  לשמחתנו, הפגישה התקיימה פרונטלית  

 . בתחומי הפעילות שסימנו לעצמנו מההתפתחויות האחרונות

, מנהלת התברואה החדשה במועצה. דקלה תושבת המועצה, מגיעה מעבודה  הצגה עצמית של דקלה בן יעקב
, זאת  מעבר להיבט התפעוליאשר הינה  ת  במשרד להגנת הסביבה. דקלה מביאה איתה התייחסות לנושא הפסול

 מתוך רצון לבצע מהלכים חינוכיים בצמצום וטיפול בפסולת, ולהשקיע למשל בהסברה ובהפרדת פסולת. 

גלגולו התפעולי של כל זרם במיחזור. להכרתחברי הועדה הנוכחים מבקשים לקיים סיור 

עדכוני היחידה הסביבתית 

 :אשכול כפרי, מנהל אגף יניר שמולביץ
הוזמנו כלי אצירה חדשים וגדולים  ו   בתקופה האחרונה הוקמו פינות מיחזור חדשות נוספות   –  פסולתטיפול ב

. המשמעות היא שבעלי עסקים ידרשו לפנות  ביישובים  1100המועצה הפסיקה לפנות פחי    .אלולטובת פינות    יותר
 את הפסולת העסקית בעצמם כפי שאמור להיות על פי חוק.

 ומוכיחה את המחיר הכלכלי של הפלסטיק.  ברמלה, חברה הממיינת פסולת"מעלה" במפעל התקיים סיור 
כי למעשה יש לחנך להפחתת צריכה יותר מאשר למיחזור, כיוון שתוספת פחים מאפשרת  עלה הטענה  מ,  נדב גופר

 החזקת זבל גדולה יותר הדורש טיפול.
למבצעי    –  אכיפה קנסות  מחלקים  המועצה  המיחזור פקחי  בפינות  מצלמות  פוזרו  הפסולת.  בתחום  עבירות 

עברה תקנה של משרד החקלאות למתן קנסות כבדים לחקלאים השורפים פסולת.  כמו כן  . בשטחים הפתוחיםו
לביצוע   הפיצוח  ויחידת  מג"ב  כולל  במועצה  מחלקות  מספר  בשיתוף  אכיפה  מבצע  יזמה  הסביבתית  היחידה 

 גורמים היוצרים מפגעים בשטחי המועצה.פעולות אכיפה נגד 

 : , מנהלת היחידה הסביבתיתנופר ששון עופר
פועלת ליצירת  היחידה הסביבתית  התקציב שניתן בעבר לפרסום מטעם תאגיד תמיר נגמר.    –  תקציב לפרסום

סברה.אשר נמצאה אפקטיבית יותר כה   door to door, בשאיפה שנוכל לבצע פעילות  2023תקציב לפרסום לשנת  
במועצה. בשנה    כפי שדווח בעבר מתקיים פורום של מנהלי אגפים ומחלקות להטמעת הקיימות  –  פורום בין אגפי

ב פרויהכשרה לשעברה התהליך שהחל עסק  של  בפועל  לביצוע  נתמקד  קטים  הבנת חשיבות הקיימות. השנה 
אולנובסקי, יועצת סביבתית ומאיה רימר, יועצת  כחלק מתוכניות העבודה של המחלקות. נשכרו היועצות חגית 

 למנהיגות השתתפותית, אשר ילוו את המנהלים בתהליך.
 במרחב ילווה בחשיבה של פיתוח נופי אקולוגי. היחידה שואפת שכל מה שנעשה   –פיתוח נופי ואקולוגי 

מתוכנן ולהראות    היחידה קיבלה אישור ממהנדס המועצה ומרשות ניקוז ירקון לקחת מקטע משביל אופניים
 כיצד הוא יכול להראות על פי חשיבה זו. 
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עד תל גזר צפוי להיסלל מגרש חניה. ענת אכר שוהם    44דרורה בלגה ועמית שור הביעו התנגדות לכך שמכביש  
נדע מהם שכיות החמדה בשטחי המועצה ולאחריו  ציינה את סקר הטבע הצפוי להתבצע בקרוב אשר באמצעותו  

. רונית תברר  ת העתידית לתל גזרב את צעדיה טוב יותר. חברי הועדה ביקשו לראות את התוכניהועדה תוכל לחש
 ותעדכן את חברי הועדה. 

 
 רונית ויתקון ברקאי: 

נשר  גזר    ישנה   –  מפעל  אזורית  למועצה  רמלה חברה  עיריית  של  היחידה הסביבתית  התפתחות משמעותית. 
טננצפ  קרין  של  רמלה  אוויר.  איכות  יועצת  כ  בהעסקתה  עיריית  של  המוניציפלי  בשטחה  נמצא  נשר  מפעל 

 ומשמעות החבירה תהיה פיקוח הדוק יותר על פעילות המפעל. 
רין חיברה דוחות שמטרתם להבין האם קיימת קורלציה  עקב בקשתה של ועדת איכות הסביבה של המועצה ק

 .  לבניית דוחות אלו   קרין בוחנת את הדרך הנכונההשנה בין התקלות של מפעל נשר לזיהום האוויר. 
בקולות קוראים של משרדי הממשלה קיימת העדפה לרשויות חלשות אשר מ.א. גזר אינה נמנית    סירוס חתולים

 בהם. 
והתייעצויות כיצד ניתן וכדאי  ת המועצה צבעה כסף לנושא, כמו כן ביצעה בדיקה  לפני כשלוש שנים מנכ"לי

לפעול. מאז פרצה מגיפת הקורונה אשר דחקה את הנושא, העלויות השתנו והמועצה יצאה לתוכנית מאצ'ינג  
משרד  . נכון להיום לא הועמד תקציב לטיפול בסוגיה.  עדים רבים לא היו מעוניינים בתוכניתומול הוועדים. ו 

 . מנכ"לית המועצה הוציא מכתב לועדים המטיל את האחריות לסירוס ועיקור חתולים על ועדי היישובים
ענת אכר שוהם טוענת כי אין לוועדים כלים להתמודד עם טיפול בנושא. ענת תבדוק מה נעשה במועצות אזוריות  

 . רונית תבדוק ותעדכן. המיפוי שנעשה ביישוביםאחרות, ומבקשת לקבל את  
 

 
 

 : ענבל פרג רשמה
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