
 18.3.2019                                                ישיבת ועדת איכות הסביבה

מולי ספקטור, יובל בר, אמיר פלג )יו"ר(, יהודית מימון, רויטל דג'אווי, אריק דניאל,  :נוכחים

)נציג ציבור(, בשמת גלין  מרק מרקוס )נציג ציבור(, אלה פלד )נציגת ציבור( עמי אוליאל

 )מנהלת אגף איכות הסביבה(, אופיר ארז )פקח באגף לאיכות הסביבה(. 

, פנחס וולף )נציג ציבור(, רננה אילן )המשרד להגנת דנה אדמון רותם בוקסבאום,חסרים: 

 הסביבה(.

 

 :נקודות

 ם צורך בגיבוש יעדים ומטרות לוועדה סביב שלושה נושאי - תוכנית עבודה לוועדה

 בעיית הזבובים, בעיית השריפות, נושא החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות. –מרכזיים 

 ישנן יוזמות מהשטח )בתיה"ס, המשרד לאיכות הסביבה( לקדם את  – חינוך סביבתי

נושא החינוך הסביבתי. תושבי הם בעלי תודעה סביבתית גבוהה )כפי שניתן לראות 

לויות חינוך והסברה הן במוסדות החינוך והן בנושא המחזור( ויש קרקע פורייה לפעי

 בקהילה. יש לפעול למינוי בעל תפקיד של רכז חינוך לאיכות הסביבה במועצה.

 חברי הוועדה שמו את הנושא על ראש סדר היום. מנהלת האגף התבקשה  – זבובים

. יש 2017-2018להביא לישיבה הבאה דו"ח מסודר המפרט את עבודת הפקחים בשנים 

הסברה של האגף והפקחים אל מול החקלאים ואל מול הציבור בנוגע לאופן בו ניתן לקיים 

למנוע את מפגע הזבובים. הוועדה תוכל להביא הצעות החלטה למליאה רק לאחר 

שתקבל נתונים מלאים ממנהלת האגף. במקרה שיש צורך בפקחים נוספים או חיזוק 

סודרות הכוללות צרכים ועלויות. לתחום התברואה תגיש מנהלת האגף לוועדה תוכניות מ

. היא תוצג בישיבה 2019מנהלת האגף והפקחים הכינו תוכנית עבודה מפורטת לקיץ 

 הבאה.

 דיווח לתושבי המועצה על פעילות הוועדה דרך אתר האינטרנט  – קידום נושא השקיפות

של המועצה ודרך עיתון המועצה. כתיבת דפי עדכון תקופתיים, העלאת פרוטוקולים 

וחומרי הסברה לאתר האינטרנט ועוד. בהקשר זה עלה גם הצורך של האגף לאיכות 

יובן שהאגף הסביבה לשפר את הקשר שלו מול התושבים ולבצע פעולות הסברה מהן 

נאבק בתופעות כגון זבובים ושריפות וזאת אל מול תחושה בציבור לפיה לא נעשה כמעט 

 דבר.

 )תושבי המועצה לוקחים חלק פעיל במחזור וניכר שהנושא  – מחזור )פחים כתומים

חשוב להם. לצד זאת יש צורך בפעילות הסברתית נוספת ואינטנסיבית יותר מצד האגף 

 לאיכות הסביבה. 



 ישנן בעיות בריקון הפחים הירוקים. קבלן פינוי האשפה לא הופך את כל  – ם ירוקיםפחי

הפחים ומעביר שקיות מפח לפח. בכך נוצרת בעייה סביבתית של מפגעי ריח ולכלוך. אי 

 הפיכת הפח עלולה גם להוביל למפגע זבובים 

 פות לפי מנהלת האגף ישנה החלטת הנהלת המועצה לפיה במקרה של שרי – שריפות

של גזם נקי )כל עוד לא ימצא פתרון קצה לגזם החקלאי( לא תתבצע אכיפה. במקרה 

דו"ח. לוועדה לא ברור כיצד ניתן להבחין ולהבדיל בין שריפה "נקייה"  ןוהגזם לא נקי יינת

לשריפה שיש בה ניילונים. חברי הוועדה העלו את האפשרות לקבל ממנהלת האגף 

 השריפות בשנים האחרונות )כמויות, מיקום ועוד(.  ומהפקחים דו"ח המפרט את בעיית

 יסינובסקי הציג את היחידה ואת שיתוף הפעולה שלה עם שחר  – היחידה הסביבתית

( 1פקחי איכות הסביבה במועצה. התריע על בעיות נוכחיות שגורמות למפגעי זבובים: 

על כך ( זבל עופות לא מטופל. בנוגע לבעיית השרפות שחר הודיע 2בוצת שפדן 

שהוקמה יחידה מיוחדת ברשות הטבע והגנים שתעסוק בנושא האכיפה של שריפות 

 חקלאיות. 

 עלתה הצעה למנות נאמני ניקיון ואיכות סביבה ביישובים. ניסיונות עבר  – נאמני ניקיון

לעשות זאת כשלו. יש לשכול לחזור ולנסות לקיים מערך נאמנים כזה. הגעתו העתידית 

 של רכז חינוך לאיכות סביבה וקיימות למועצה יכולה להיות קרקע לחידוש הפרויקט.

 


