 25מרץ 2021
י"ב ניסן תשפ"א

סיכום מפגש ועדת איכות הסביבה מיום 15.3.21
בתאריך  15.3.21בין השעות  19:30-22:00התקיימה פגישה בוועדה לאיכות הסביבה ,בזום.
המשתתפים:
יניר שמולביץ ,רונית ויתקון ברקאי ,דרורה בלגה ,ענת איכר שהם ,אוריה בארי ,ליעד דרי חרמון ,עמית שור,
אסתי אוסובסקי ,גנית גולדפינגר כהן ,נופר ששון עופר ,ענבל פרג.
עדכוני היחידה הסביבתית – יניר שמולביץ:
חינוך יער – יהפוך לחלק מהאג'נדה של המועצה .המורים מקבלים הדרכה במימון המועצה .היחידה פועלת על
מנת שחינוך יער יבוצע בשכבות לימוד נוספות.
יום המעשים הטובים – מחר ה  16.3.2021יצוין יום המעשים הטובים .במסגרתו ינוקו שטחים פתוחים במועצה.
היחידה פועלת לחיבור קהילות נוספות לנושא.
מיזם מצפה טל – היחידה ,בעזרתה של ליעד דרי חרמון ומתנדבים ,פותחת את מצפה טל .המשפחה השכולה
הייתה סקפטית עקב הלכלוך שהשאירו מבקרים בעבר ,אך הסכימה לפתיחה עקב פעילות התנדבותית של
מבוגרים יחד עם בני נוער מבית ספר איתן ,אשר יסייעו לשמירה על הניקיון באתר ההנצחה ויסבירו על חשיבות
השימוש בכלים רב פעמיים .היחידה דאגה להדפסת חולצות ושלטים וראשת המועצה רותם ידלין מתכוונת לתת
מלגות לסטודנטים אשר ישתתפו במיזם.
הפעילות מתקיימת בשיתוף המיזם הארצי "קחו איתכם את הזבל" של פרופ' מיכל ציון.
עיתון המועצה – פעילות היחידה הסביבתית מקבלת מס' עמודים בעיתון שיצא בימים הקרובים ,בנושאים:
קולות קוראים ליישובים ,שדרוג פינות מיחזור ,גינות קהילתיות ,גינון אקולוגי ומיזמים קהילתיים נוספים
מתחום הקיימות.
מפעל נשר – הונחה תחנת ניטור חדשה על גג בית הספר בבית חשמונאי .היחידה פעלה לחיבור הטכני .המשרד
להגנת הסביבה הוסיף נקודת ניטור של חברת חשמל הבודקת פרמטרים נוספים וחלקם פרמטרים חופפים.
המשרד יבדוק שאין פערים בין תחנות הניטור.
דרורה בלגה :מבקשת את הפרמטרים של כל תחנת ניטור ומה המשרד להגנת הסביבה בוחן על פיהם .אוציא
מייל של שאלות ומבקשת שיניר יעביר ללבנה מהמשרד להגנת הסביבה.
משאיות השופכות אדמה  -היחידה פועלת בנחישות כנגד משאיות השופכות אדמה .לצערנו מתקיים שיתוף
פעולה מכעיס בין החקלאים לבעלי המשאיות .מדובר בפעילות נגד עבריינים שלא מהססים לפעול באלימות.
החוק מאוד מורכב ומסובך כך שניתן לקנוס במקרים מסוימים בלבד .אנחנו משתדלים לקנוס ומקבלים גיבוי
מראשת המועצה.
דרורה :אם זו בעיה ארצית מועצות אזוריות צריכות לשתף פעולה כדי לייצר חוק .לרוב מדובר באדמה לא טובה.
הקבלן טומן אצל החקלאי ומשלם לו פחות מאשר למטמנה .הבעיה שזה משנה את תוואי השטח.
מתקן ביוגז  -הזמנו מתקן ביוגז להדגמה .ביוגז הוא מכשיר מתקדם יותר מקומפוסטר ,שמים במכשיר את כל
שאריות המזון והוא מייצר גז בישול ונוזל דישון של כשעה וחצי .בהמשך ניתן יהיה לסבסד לתושבים.
עדכוני צוותים:
גגות סולאריים
אסתי אוסובסקי :בעקבות קולות קוראים לחיפוש גגות סולאריים עלו  3יזמים .עקב שיקולים משפטיים
החלטנו שנקבל ונפרסם את כולם .הציבור בגזר ייחשף לכולם ויחליט במי מהם הוא מעוניין .הציבור יקבל הנחה.
יש בפיזור חיסרון אך מדובר בקול קורא ויש לכך חשיבות מבחינה משפטית.
רונית ויתקון ברקאי :השירותים שהם נותנים הם שווי ערך?
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נופר ששון עופר :לא .אנחנו נלך לכיוון של כנס .היזמים לא יהיו במליאה הכללית ,התושבים יקבלו את כל המידע
של מה נדרש בשביל גג סולארי ואז כל תושב יוכל לבחור יזם וכל יישוב יוכל לבצע קבוצת רכישה לתושבים שלו.
היתרון – תחרות .החיסרון – פיזור.
גנית :ניתן לייצר טבלה לצורך השוואה שהיזמים ימלאו.
ליעד דרי חרמון :אם קבוצה לא תהיה מרוצה מהיזם האם יש פרצה שהיא תוכל לבוא בטענות למועצה?
נופר :לא .המועצה אינה צד בעניין .ביצענו ראיונות רק בשביל להבין מול מי אנו עומדים.
צוות פסולת
גנית גולדפינגר כהן :לא הייתה התקדמות מצידנו .היו לנו תוכניות לסבסד מכולה לפינוי פסולת בניה ופינוי
לאסבסט .עדיין לא התקדם.
יניר :בקרוב יוצא סרטון הסברה בשיתוף אנשי מולטימדיה של המועצה בנושא הפרדת פסולת ,הערך הכלכלי
והסביבתי .בהמשך יתחיל מהלך הטבעת פחים.
נופר :במידה ומישהו מצוות פסולת רוצה ,יוכל להצטרף לפעילות שנעשה בהמשך על תרבות הצריכה.
צוות איכות אוויר
דרורה בלגה :התקבצנו לצוות היגוי ואנחנו מתכוננים להיתר הפליטה המחודש .לא מתקבלים נתונים בשקיפות
מנשר וקשה לנו שאין לנו קשר ישיר עם קרין ,יועצת איכות האוויר של המועצה.
הצוות כתב מכתב למשרד להגנ"ס הדורש עוד ניטור והרחבת הפרמטרים והגיש עתירה לקבלת תשובות .ליעד
הוציאה מכתב התנגדות להיתר הרוחבי לשריפת הפסולת .עדיין לא התקבלה תשובה .גילינו שיש כוונה לאסוף
את כל הזפת מהחופים ולשרוף בנשר .בזכות ענת והערנות של הפורום בישיבת הועדה ,דנו בכנסת בנושא .ראשת
המועצה ,רותם ידלין הוציאה מכתב מנומק וקיבלנו תשובה דרך התקשורת שלא ישרפו את הזפת בנשר.
יניר :הפורום שעובד במועצה הוא מעולה וחשוב .קרין עבדה מצוין ועזרה לרותם בנושא .אך אי אפשר לצפות
שקרין תהיה לרשות כל התושבים.
דרורה :מסכימה ,אך עדיין אנחנו צריכים לקבל יותר מידע מקרין .מבקשת גם מחברי הוועדה להפיץ את הנושא
והפעילות ברשתות החברתיות ,זו מלחמת חירום.
ענת :יש רצון להעלות גרף שבועי שתושב יוכל לראות ושיהיה קישור לאפליקציה באתר.
יניר :הנושא ייבדק.
צוות נמלת האש
ענת :הנושא נתקע כי אין לנו זמן להכין את הפרוספקט .האם יש מישהו שיכול לעזור עם זה?
רונית :נסי לגייס אנשים מקבוצת הטלגרם לניסוח .פניתי למשתלת סלונר אשר טענו כי המשתלה עצמה נקייה
ויש מוקד בשטח המשבצת למגורים אשר מנסים להדבירו (לא באזור המשתלה).
* דרורה תפנה את ענת לאשה מכרמי יוסף אשר פועלת בנושא ואולי תוכל לסייע.
ועידת האקלים:
רונית :ועידות האקלים של האו"ם מתקיימות אחת לשנה .מטרתן היא גיבוש וקביעת מדיניות להתמודדות עם
משבר האקלים .נחתמו הסכמים ונכתבות אמנות למשל אמנת קיוטו והסכם פריז שעסקו בצמצום גזי החממה.
בחמש השנים האחרונות מתקיימת ועדה ארצית .ב  2020עקב הקורונה הוועידות נדחו וקואליציית ארגוני
האקלים החליטה לצאת בקול קורא לקיים ועידות אזוריות במקום ועידה ארצית אחת.
מ.א .גזר ניגשה יחד עם נס ציונה ,רחובות ויבנה ותקרא 'ועידת אקלים שפלה'.
מתוך הנושאים שסומנו הינם תזונה ,תחבורה ,מנגנונים כלכליים ,חקלאות בת קיימא ,זיהום אוויר ופליטות גזי
חממה.
עכשיו אנחנו עובדים על גיבוש התכנים .יריית הפתיחה תהיה ביום כדור הארץ ב  .22/4/21מתוכנן לקיים אירוע
השקה לוועידה ,ולאחר מכן יהיו  3ימים מרוכזים בהם יועלו תכנים ,סדנאות ,סיורים והרצאות .האירוע יחתם
בחודש יוני בפאנל ראשי רשויות  .רותם ידלין כבר הביעה הסכמה.
זוהי הזדמנות לציבור להעלות שאלות .אנו נסיים בחתימה משותפת על אמנה שנגבש.
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הסוגיות שהוצעו להעלאה בוועידה :טיפול נגר איכותי ,צמצום בזבוז ,השמדת תוצרת חקלאית כמשאב ,בטחון
תזונתי ,הדברה ,זיהום אוויר ,שריפות ,שימוש בגזם ,חיבור בין עיר לכפר ,תחבורה מקיימת ,מסדרונות
אקולוגיים ,כלכלה מכוונת סביבה ,צרכנות מקומית ,שמירת טבע ובע"ח ,אנרגיות מתחדשות.
קהל היעד שהוצע לפנות אליו :צעירים ואנשים המבינים בתחום.

סיכמה :ענבל פרג
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