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 202216.11.מפגש ועדת איכות הסביבה מיום סיכום 

.בבניין המועצההתקיימה פגישה בוועדה לאיכות הסביבה,   19:30-22:00בין השעות  16.11.22בתאריך 

 :משתתפיםה
. ענבל פרגדקלה בן יעקב,  כר שהם, יענת א  עמית שור,יניר שמולביץ, נדב גופר,  יוסי בסעד,  רונית ויתקון ברקאי,  

יו"ר הועדה , רונית ויתקון ברקאי: פתיחה
 נושאי הישבה הערב התמקדו ב:

.פניה למשרד להגנ"ס בנוגע לתקלות וחריגות בפליטות מפעל נשר .1
תב"ע דרך שעלבים ישפרו  .2

 מפעל נשר  :1נושא 
רונית: רונית מציגה למשתתפים את המכתב אשר קרין טננצפ, יועצת האוויר של המועצה, ניסחה עבור פניה  

 למר גידי מזור, מנהל מחוז מרכז במשרד להגנ"ס. 
 חובת הדיווח של נשר היא למשרד להגנ"ס וליחידה הסביבתית של רמלה )המפעל יושב בתחום שיפוט רמלה(. 

 טור אומנם הודקה אך לא בנושא האכיפה. תחנת הנילפי קרין, הבקרה על 

יניר: המועצה פנתה למהלך של שיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית של עיריית רמלה, וכיום קרין עובדת גם  
 מולם. 

ענת: פעילי סביבה פנו לחופש המידע של המשרד אך טרם נענו. מתארגנת הגשת תביעה. המטרה היא להגיע  
 לסקר אפידימיולוגי. 

נדב: אולי המטרה צריכה להיות קבלת כסף מנשר אשר ישמשו למשל לנטיעת עצים על כל תושב במטרה לשפר  
 את איכות האויר. 

רונית: המועצה העבירה מסר ברור שהיא אינה מוכנה לקבל כסף ממפעל נשר. 

נהל במרכז  ענת: המטרה צריכה להיות שנשר יהיה מפעל מתקדם כמו מפעלים אחרים בעולם אשר יודעים להת
 אוכלוסיה. 

דקלה: יותר רלוונטי עבורנו יהיה לפעול לדרישה מהמשרד להגנ"ס בתחום האכיפה. 

ענת: פעילי הסביבה הגישו בקשה לקרן "שלי" לקבלת כסף לטובת הוצאת נתונים שמהם יתאפשר להוציא דו"ח  
מהאזור אשר מעשנים  על תחלואה אפשרית. משרד הבריאות ענה לשאלת התחלואה שיתכן שמדובר בגברים  

 ואינם מתעמלים. לכן עולה הצורך לבצע סקר על ילדים שיחסית מקובעים לאזור אחד.

נדב: אפשר לפנות למשרד הבריאות שיגיע למפגש שאלות ותשובות עם תושבים. כמו כן אפשר להכניס את נושא  
 מפעל נשר כחלק מהתוכנית של החינוך הסביבתי בבתי הספר.
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 ישפרו  תב"ע :2נושא 

 
נדב: כביש ישפרו מחבר בין המועצה למודיעין. זהו כביש חקלאי סטטוטורי ויש רצון לשפר אותו כיוון שהוא  

זוהי אחת הנקודות הרגישות באזור,  הופך לצי תנועה יותר אינטנסיבי. חלקו שייך למועצה וחלקו למודיעין.  
 פלה. של מסדרון אקולוגי בין השומרון לש הדרך עוברת בצוואר בקבוק  

 
ברמה   מהכביש  מאוד  סובלים  איילון  משמר  באזור  התושבים  גם  אלא  לבע"ח  בבעיה  רק  מדובר  לא  עמית: 
וזה מאוד   ילדים  גני  בקרבת  בתי התושבים,  ליד  ראשי  לכביש  הפיכת הכביש  היומיומית. הרחבה משמעותה 

 לעזור להם. מסוכן. אומנם חבל שתושבי משמר אילון אינם מצליחים להילחם למען עצמם אך צריך 
 

נדב: בעבר היו לנו ישיבות על עקרונות עבודה בתוכנית האסטרטגית והוחלט שיהיה אקולוג מלווה לכל תוכנית,  
 דבר שלא קרה. 

 
איכות הסביבה אינה ישות משפטית ואין   רונית: בדקתי מול היועמ"ש של הועדה לתכנון ובניה ומתברר שועדת 

 לה אפשרות להתנגד. לכן כדאי לפנות לועדה לתכנון ובניה שתתנגד. 
נדב: הועדה לתכנון הגדירה בעצמה שיהיה ליווי של אקולוג, הדבר אינו מופיע בפרוטוקול הישיבה שלהם. לכן  

א של  ליווי  היה  כך שלא  על  חוזר  דיון  לבקש  צריכה  הסביבה  איכות  איכות  ועדת  ועדת  שנציגי  ולבקש  קולוג 
הסביבה ישבו בה כמשקיפים. למרות שועדת איכות הסביבה אינה בעלת שיניים עדיין יש באפשרותה לפעול  

 בדרכים אחרות.
 

רונית: הפרוטוקול אינו מתמלל מילה במילה. אני התנגדתי ועלו שאלות בעניין אך חברי הועדה לתכנון ובניה  
 במסדרונות אקולוגיים.אינם מתעניינים 

 
יניר: צריך להתייחס גם לצד השני. נציג מליאה של ישוב מייצג את התושבים שלו, והם מעוניינים בכביש גישה  

 לישפרו שבמודיעין. 
 

עמית: אנחנו יכולים לתת הצעה לאלטרנטיבה, כמו אופציה שהיתה בעבר למעבר בין כפר שמואל לפינה הכי  
 פתור את הבעיה של כביש ראשי בתוך משמר אילון. נמוכה של הכביש. זה יכול ל 

 
נושא   רונית: זה אינו מנדט שלנו. אנחנו איננו יכולים להיות הקול של משמר איילון. אלא המנדט שלנו הוא 

 המסדרון האקולוגי.  
 

ממנו שייך למודיעין ולכן רוב ההתנגדות שלנו צריכה    80%ענת: רק החלק ההתחלתי של הכביש שייך למועצה.  
 להיות למודיעין. 

 
רונית:  חשוב שנבהיר מה אנחנו רוצים לבקש ממהנדס המועצה. בעיני אנחנו רוצים לבקש שיעזור מול הועדה  

 במודיעין. שינקטו בעמדה מולם. אנחנו יכולים להציג התנגדות כתושבים אך לא כנציגי ועדה.  
 

 לסיכום: 
 חוות דעת של אקולוג לתוכנית.  ענת תברר כנציגת ציבור עם הועדה של מודיעין האם קיימת

 נדב ינסה לדבר עם יריב האקולוג של מחוז מרכז. 
 רונית תשלח את המכתב בנושא נשר.

 
 

 : ענבל פרג רשמה
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