23.1.2022

כ"א שבט תשפ"ב
סיכום מפגש ועדת איכות הסביבה מיום 19.1.22
בתאריך  19.1.22בין השעות  19:30-22:00התקיימה פגישה בוועדה לאיכות הסביבה ,בזום.
המשתתפים:
יניר שמולביץ ,רונית ויתקון ברקאי ,דרורה בלגה ,עמית שור ,דוד כץ ,ענת איכר שהם ,נדב גופר ,אסתי
אוסובסקי ,אורי הלברשטט ,אוריה בארי ,נופר ששון עופר ,ענבל פרג.
פתיחה :רונית ויתקון ברקאי
שלום לכולם ,אנו מתחילים שנה חדשה של עשייה.
פורום בין אגפי – הכשרת מנהלי אגפים ומחלקות הסתיימה ,ואנו נמשיך את שיתוף הפעולה במפגשים אחת
לחודשיים.
קו"ק סביבטבע – הליך המכרז הסתיים ,נבחר זוכה אשר יפורסם בימים הקרובים.
המכרז כולל .1 :ביצוע סקר טבע  .2מיפוי מפגעים סביבתיים .3 .כתיבת מסמך מדיניות.
בחירת הזוכה כללה מרכיב איכות של ניסיון במחקר אזרחי וניסיון בעבודה עם מועצות אזוריות.
הסקר ישמש למועצה תשתית לעבודה וכניסה לתהליך.
היום הנושא העיקרי שנעסוק בו יהיה שבילים בשטחים הפתוחים.
עדכוני היחידה הסביבתית – יניר שמולביץ:
שנת תקציב חדשה ותקנים חדשים  -היחידה קיבלה תקן נוסף של סייר שדות .בנוסף ,העברנו בתקציב סיירת
ניקיון שתהיה אחראית לניקיון  14יישובים שבחרו בכך.
פינות מיחזור  -לאחרונה היחידה ריעננה פינות מיחזור קיימות והוסיפה חדשות על מנת לשפר את נראות
המועצה ,נשקלת התקנת מצלמות בפינות המחזור.
חוק הפיקדון – לפי חוק הפיקדון הרשויות התבקשו להסיר את כלובי המיחזור מהשטח הציבורי .בחלק
מהמועצות האזוריות ,וביניהם גזר יצאו למהלך השארת הכלובים כאשר הרווח ממיחזור הבקבוקים יופנה
לפעילות עם ערך כספי וחינוכי .חלק מהישובים לקחו על עצמם את הניהול מול תאגיד אל"ה .לדוגמא קיבוץ
גזר ,בית הספר בכרמי יוסף ,תנועת הצופים בבית חשמונאי ,ועד נצר סירני.
נופר ששון עופר :גם השנה היחידה תוציא קולות קוראים ליישובים:
גינון אקולוגי – בדומה לשנה החולפת בתוספת השינוי שינתן תקציב נוסף לגנן עבור שטחים שדרוש בהם חרמוש
במקום ריסוס .הישובים שיזכו בקול קורא יקבלו ייעוץ מהיועצת דבי לרר.
גינות קהילתיות – התמיכה תמשיך בדומה לשנה החולפת.
חודש קיימות – יתקיים בחודש מרץ ובקרוב נוציא קול קורא לאירועים קהילתיים.
נושא עיקרי :שבילים בשטחים הפתוחים לכיוון תל-גזר.
דרורה בלגה ועמית שור  :מטרת הדיון היא שיח בנושא הגדרת השבילים בשטחים הפתוחים באופן שלא יפגע
בטבע ומגוון הביולוגי שמסביב.
נרצה להתייחס לשטח שבין ביישובים בית עוזיאל – כרמי יוסף – גזר – כפר בן נון  ,התנועה במרחב הזה תוך
שמירה על הבר  -חי וצומח.
 .1מתבצעות עבודות להרחבת דרכים בשטחים אלו ע"י חקלאים ללא פיקוח ואכיפה.
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 .2בשבתות נכנסים כלי רכב הרומסים את הצמחיה הטבעית ושטחים חקלאיים בנסיון לחנות קרוב לעין ורדא ותל
גזר.

אנחנו מעוניינות להבטיח את שמירת הטבע העשיר במרחב ויחד עם זאת לאפשר גישה לאתרים הפתוחים
לציבור .בשאיפה שתא שטח זה יהווה מרחב פעולה ממנו נלמד לשאר המועצה .מתוך כך מציעות:
.1
.2
.3
.4

חניה למטיילים מחוץ למרחב הירוק וכניסה לאזור התל באמצעות שאטלים.
דיוק תוואי ומאפיינים לשבילים לתנועת הולכי רגל ואפניים בלבד במרחב ,כהמשך לתכנית האסטרטגית ותכנית
המתאר הכוללנית של המועצה .הגדרת חומר  ,שפה  ,רוחב לשבילים ע"פ שימושם.
שמירה על משארי השדות החקלאיים כמסדרון אקולוגי.
מעורבות הועדה בשיח מול רט"ג בנושא התנועה במרחב.

תופעות מטרידות נוספות בשטחים הפתוחים:
שפיכת פסולות ואדמה מיובאת מפרוייקטי בניה בשטחים החקלאיים.
נהיגה פרועה ברכבי שטח כגון רייזרים וטרקטורונים.
יניר :פיקוח בנושא שפיכת אדמה הוא בתחום הועדה לתכנון ובניה ולא בסמכות היחידה הסביבתית.
דויד כץ :הבעיה איננה באזור תל גזר אלא במועצה כולה והטיפול צריך להיות מוכל על כל המועצה.
נדב :יש צורך לייצר אכיפה והסברה בנושא .אנחנו זקוקים לסקר האקולוגי כדי להכיר את נקודות התורפה
שלנו .מציע לפנות לועדה לתו"ב בנוגע לאופן בו ימומש חזון הועדה לתו"ב לצירי יוממות וטיול במרחב.
רונית :מציעה לייצר מסמך עקרונות מנחה שחשוב שיילקחו בחשבון כחלק ממערך השיקולים במעמד תכנון
מפורט.
חסרה לנו תשתית מקצועית וביצוע הסקר האקולוגי במסגרת מכרז סביב-טבע יוכל לסייע בעניין.
לסיכום :צוות שבילים יכינו מסמך עקרונות לשיח מול הועדה לתו"ב .רונית תבדוק ותעדכן מה סטטוס התנהלות
המועצה מול רט"ג.

סיכמה :ענבל פרג
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