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22.10.2020 
 ד' חשון תשפ"א 

 21.10.20 מיוםאיכות סביבה לועדה סיכום מפגש ו
 

 בשיחת זום. הועדה לאיכות הסביבה, התקיים מפגש   22:00-19:30בין השעות  21.10.20בתאריך 
 

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

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

 חברת מליאה, כרמי יוסף   דרורה בלגה  
 נציגת המשרד להגנת הסביבה  זרתהון דמוזה  

 משמר דוד  גולדפינגר כהן  גנית
 כפר בן נון   עמית שור 

 יציץ   אסתי אוסובסקי 
 סתריה   אוריה בארי 

 כפר ביל"ו  ט דאורי הלברשט
 היחידה הסביבתית, רכזת קיימות וחינוך סביבתי   עופר -ששוןנופר 

 מזכירת היחידה הסביבתית    ענבל פרג  
 
 

להנעת תהליך   : מבקשת לעדכן שהתקיימה פגישה עם רן רביב ממרכז השלרונית ויתקון ברקאידברי פתיחה, 
נוסף, מפעל נשר הגיש טיוטה להיתר פליטה.   דברולתחילת הכשרה למנהלים במועצה.    ימשרד-לפורום בין 

של רצון טוב. קרין טננצפ, היועצת לנושא בוחנת את החומר. כרגע   הכמחוו לעיון טיוטה זו נשלחה למ.א. גזר  
 אנחנו נמצאים בתחילת הדרך.

 
 : עדכוני היחידה הסביבתית

 . כבתהתקופה המוריניר שמולביץ: היחידה הסביבתית ממשיכה לעבוד ולהתקדם למרות  
 סגורים.  אשר מקומות התרבות לעומת שאר מתאפשרות בסגר אלו פעילויות ייחודיות ה  – פעילויות בטבע

בחול המועד סוכות, יחד עם נדב גופר כקבלן  " משפחה חוקרת טבע"הובילה פעילות שיא  עופר  -ששוןנופר 
 ץ בשילוב עם פעילויות בזום. הפעילות קיבלה משובים מצוינים וכללה פעילות בחומשפחות.   200מבצע. נרשמו  

 
בתקופה האחרונה, ריסוק הגזם כבר פועל בחלק מהיישובים כגון: נצר  לאחר עיסוק בנושא  –  ריסוק גזם

 סירני, כפר בן נון, נען, סתריה, גזר. בקרוב יבוצע בישובים נוספים.
 
 היחידה הסביבתית הולכת למהלך של שדרוג פינות המחזור וכן לשינוי ההתנהלות בנושא הפחים.  –  חזורימ

שהמועצה זקוקה  כן מנכ"לית המועצה הוציאה מכתב חריף לתאגיד תמיר על חוסר שביעות הרצון מהשרות, ו
 ליותר פינויים ויותר פחים. 

מעדכנת כי  גולדפינגר כהן גנית וי הפסולת. חולקו מגנטים באמצעות הדואר לבתי אב עם מידע על אופני פינ 
 במשמר דוד היגיעו המגנטים אך לא חולקו לתאי הדואר של התושבים. ענבל תבדוק מדוע לא חולק לתאים.

 
הכבישים עבר  טאטוא נקלט עובד חדש ביחידה הסביבתית אשר התחיל קורס פקח סביבה.   – עובד חדש

 באחריות מחלקת תחזוקה(. לאחריות התברואה )קודם לכן היה 
 

 :אלות ותגובותש
 אדמה בשטחים הפתוחים? שפיכת : האם יש מדיניות בנושא בלגה דרורה
בחודש הקרוב תתקיים פגישה בחודש הקרוב בין היחידה הסביבתית והוועדה לתכנון ובנייה יחד עם  יניר: 

 אדמה בשטחים החקלאיים.  היועצת המשפטית, במטרה להבין כיצד ניתן להרתיע את העבריינים השופכים
 

 : האם פינות הגזם המתוכננות יחליפו את זמני הפינוי מהבתים? כהן-גולדפינגר גנית
יניר: כל יישוב יחליט על הדרך בה ירצה לפעול. ביישובים בהם יש פינות גזם מוסדרות, התושב יכול לפנות את  

 ין השכנים ועם הפקחים.הגזם בכל זמן לפינה במרחק קצר מביתו והדבר חוסך את המריבות ב
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מרגיש חוסר בנוכחות של הפיקוח ביישובים, לא יצאה הודעה ברמת הוועדים וגם לא  . 1:  איצקוביץ גדי
. האם יש אפשרות להכניס תכנים על איכות הסביבה ללימודי הזום  2הוצאת קנסות.  מפורסמים פוסטים על 

 בבתי הספר? 
 

באופן מוגבר מחודש פברואר, אבל עקב הסגרים בזמן הקורונה נאלצנו  יניר: היה רצון להפעיל פיקוח ואכיפה 
להפחית על מנת לא להעמיס מאוד על התושבים בתקופה זו. בחודשיים האחרונה חזרנו להוציא קנסות,  

 והראייה שהתושבים מאיימים להתלונן על היחידה. 
 . מפאת חוסר הזמן, נופר תענה לגדי על שאלתו בנושא החינוך באופן פרטי

 
 ט: איך מתבצע ניטור של השלכת פסולת בשטחים הפתוחים? דאורי הלברשט

 טבע הכולל גם ניטור. מתוכנן להתבצע בהמשך.  סביבנגשת לקול קורא של  עופר: המועצה  -נופר ששון
יניר: אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הסיירת הירוקה, המשטרה הירוקה ורט"ג. ארבע אגודות חקלאיות  

 . קיבלו צו המורה להם לפנות את הפסולת
 

 :עדכוני צוותים
גדי וגנית נפגשו פעם אחת. לא ברור להם כיצד הם יכולים להשתלב בעשייה הענפה של היחידה    – צוות פסולת

ח אם הצוות יעזור בתכנים כיצד לקיים אירוע באפס פסולת. כמו כן ניתן לסייע בצמצום  הסביבתית. נופר תשמ
לת ביתית על ידי הפעלת קומפוסטרים בגינה קהילתית. זרתהון דמוזה, מציעה ללמוד מיישוב גמזו  ופס

כמו פינוי  רונית מציעה לטפל בנושאים שהיחידה לא מגיעה לטיפול בהם, . המפעיל קומפוסטר בגינה קהילתית
 אסבסט, מיפוי פסולת חקלאית.

 
וידוא ביצוע הבטחות מפעל  ודרורה מעוניינת לכנס פאנל מומחים, שנקבל יותר מידע ל  – צוות זיהום אוויר 

דרורה מבקשת לקיים פגישה עם קרין לקבלת מידע בסיסי   .אבני הדרך להגשת ההתנגדותנשר, וכן מהם 
יסודית שקרין מבצעת. אוריה בארי מבקש להצטרף לפגישה כזו  שיאפשר להניע תהליכים במקביל לבדיקה ה

 רונית רשמה לפניה את הבקשה לפגישה.  ולסייע בבדיקת המסמכים עקב הידע אשר ברשותו. 
 

רונית מעדכנת כי נדב גופר שלח פניה למשרד להגנת הסביבה להרכבת צוות   – שמירת טבע ושטחים פתוחים
 מומחים לטיפול בנמלת האש.

 
אלף גגות סולאריים" לקבלת ליווי. בהתייעצות עם   100התקיימה פגישה עם חברת "  – לים סולארייםצוות פנ

מתברר כי יש מס' חברות אשר יכולות לספק את השרות. המועצה תצטרך לבצע הליך רכש   תהיועצת המשפטי
 לבחירת חברה אשר תלווה בבחירת חברה מבצעת.  

 ה, לא בטוחה שמצריך ליווי. אסתי וגנית ישוחחו ויעדכנו.לפי גנית, במשמר דוד נכנסו לפרויקט דומ 
 

הצוות מעוניין ללמוד מאזורים אחרים מה נעשה בתחום על מנת לבצע חשיבה   - תומכת סביבהת וחקלאצוות 
 כיצד רצוי לפעול במ.א. גזר. למשל במועצה אזורית יואב ובמגידו בוצע תהליך יפה עם החקלאיים. 

 
 

 הגדרת אפיון השבילים בשטחים הפתוחים וסביב תל גזר. נושא מורחב לדיון: 
 

כיצד השבילים צריכים להראות במפה. הוצג סרטון  דרורה הציגה מפה של תוכנית המתאר. יש צורך לדקדק  
 של השביל מגזר למשמר איילון שהמועצה סללה ובו נוסעים רכבים המעלים אבק רב המשפיע על המטעים. 

ית שור, השביל נסלל לבקשת קיבוץ גזר להסדרת הדרכים המובילות לשדות שלהם. הסלילה בוצעה  לדברי עמ 
 מעודפים מחציבה שנעשתה באזור תעשייה, אך זהו חומר שאינו מתאים לשבילים אלה.  

לטענת צוות שבילים: חשוב שהשבילים יהיו צרים יותר, ימנעו כניסת כלי רכב ויסללו באמצעות מצעים  
מתאימים המונעים אבק. הצוות מצפה ליצור מודלים לחוויית הצעידה, מבקש לאפיין את השבילים ולעדכן  

 את מפת המתאר וכן לוודא ביצוע של הוועדה לתכנון ובנייה.  
 ים חקלאים ומצריכים כניסה של טרקטורים. שכי ישנם שבילים המשמ על הצוות לקחת בחשבון

 

צוות שבילים ינסח פנייה בכתב לוועדה לתכנון ובניה, למחלקת תשתיות ולקיבוץ גזר בבקשה לקבל   •
 על מנת להציגן למהנדס המועצה.ודרורה  ת של עמית  ותשובות באופן רשמי. הצוות יחבר בין המצג 

 בעניין עם מהנדס המועצה. רונית תקדם פגישה  •

 נופר תנסה לבדוק קיום שיחה עם אשת מקצוע בתחום מצעים לשבילים.  •
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 נושא מורחב לדיון: חודש קיימות

 
 :15/12/20ל   15/11/20נופר הציגה את הפעילויות המתוכננות לחודש קיימות אשר יתקיים בין התאריכים 

ניטור יונקים עם אסף בן דוד, הקמת שתי גינות קהילתיות חדשות בישובים פדיה ויציץ, קורס ליער מאכל,  
ושולחנות קטנים במרחק     wifiחלוקת קומפוסטרים, פרסום קולות קוראים, פעילות עבודה ביער שתכלול 

  רכת החינוך ככלאחד מהשני לטובת בעלי עסקים. כמו כן, שבוע ניקיון שיתקיים בשיתוף ילדים ממע
 . מדשיתאפשר לפי הנחיות משרד הבריאות. זאת בנוסף לחינוך סביבתי ביער במידה ומסגרות החינוך יחזרו לל

 
הייתה מחשבה לקיים מפגש שנתי משותף ופתוח עם התושבים למשל על ידי ביצוע שיתוף ציבור עם שולחנות  

 באותו החודש.  אפשרות נוספת היא לפתוח לציבור את ישיבת הועדה עגולים. 
מהתחום לכל נושא להרצאה של  נושאים של צוותי העבודה הקיימים. לצרף מרצה   4להתייחס ל נופר הציעה 

עלתה הצעה שיבוצעו   שעה, ולאחריה הצוות יחד עם תושבים יוכלו לקיים דיון מקצועי ולגייס פעילים נוספים.
הקרין סרטים בהקרנה  לנסה למצוא דרך  היחידה הסביבתית מ  הדרכות מעשיות כגון הדרכה לקומפוסטרים.

 דיגיטלית. 
בהמלצת גדי, נופר תתייעץ עם מחלקת קהילה לגבי זמנים עדיפים לקיים פעילויות בזום, במטרה למקסם את  

 מספר האנשים שישתתפו בפעילויות אלה. 
 

  20סולות של אירוע בקפ ,יעשה ניסיון בשיתוף עם מחלקת קהילה לבצע פעילות של יומיים בטבע –חג החנוכה 
 איש בכל פעילות. 

 
 

 
 

 רשמה: ענבל פרג 
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