ישיבת ועדת איכות הסביבה

8.1.2019

נוכחים :מולי ספקטור (יו"ר) ,יובל בר ,רותם בוקסבאום ,אמיר פלג ,יהודית מימון ,רויטל דג'אווי,
אריק דניאל ,מרק מרקוס (נציג ציבור) ,אלה פלד (נציגת ציבור) עמי אוליאל (נציג ציבור) ,בשמת
גלין (מנהלת אגף איכות הסביבה).
חסרים :דנה אדמון  ,פנחס וולף (נציג ציבור) ,שחר יסינובסקי (היחידה הסביבתית) ,רננה אילן
(המשרד להגנת הסביבה).

נקודות:


ישיבות הוועדה יתקיימו בימי שני בהם אין מליאה בשעות .17:00-19:00



נושאי הזבובים ושרפות הפל סטיק והגזם צריכים להיות בראש סדר העדיפויות של המועצה
ושל העומד בראשה .יש לבדוק כיצד מקדמים חקיקת חוקי עזר לפתרון נושאים אלו.



אתרי הקומפוסט הם מהגורמים העיקריים לבעיית הזבובים .בנוסף מהווים הלולים והרפתות
מקומות דגירה לזבובים .האכיפה בנושא זה אינה משמעותית ואינה בעלת "שיניים" מכיוון
שעלות הקנסות נמוכה באופן ניכר מעלות הטיפול במפגעים הסביבתיים (נושא זה תקף גם
בנושא השריפות החקלאיות).



יש לשים כמטרה את נושא החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות .על מנהלת האגף לפעול
בנושא ולהשיג תקציבים עבור פעולות בנושא זה הן בבתי הספר והן ביישובים.



יצירת קמפיין מטעם המועצה בשיתוף דוברת המועצה בנושא איכות הסביבה (דגש על נושא
השריפות ,הזבובים והמחזור)



בחירת גוף ירוק אשר יהיה חלק מהועדה לאיכות הסביבה .יש להיוועץ בנושא זה עם שחר
יסינובסקי



דו"ח מבקר המועצה על האגף לאיכות הסביבה – הדו"ח יובא לוועדה רק לאחר דיון במליאת
המועצה

דיון
עמרם (תברואן המועצה) :הייתה שנה יוצאת דופן מבחינת זבובים .זבובה מטילה  5-6הטלות 100-150
ביצים בכל הטלה .זבובים מטילים בזבל לח – אתרי קומפוסט לא מטופלים ,רפתות ,לולים וכו' .השנה
הייתה גם תופעת אקלים מיוחדת בנובמבר -דצמבר – אקלים של אביב וקיץ .כמה דברים מחמירים את
תופעת הזבובים :א .אתרי הקומפוסט  )1גוד פוסט  )2עצמונה ב .זריקת פרי וירק חקלאי בשטח  )3לולים

ורפתות לא מטופלים .יש במחלקה שלנו קבלן שעוסק במלכודות ופחי אשפה .לגבי המקורות של
הזבובים אין לנו שוט מספיק ארוך וחזק כדי לטפל באתרי הקומפוסט .הקנס של הפקחים שלנו הוא
מזערי –  .₪ 680המשרד להגנת הסביבה לא נותן מענה .כדי לפתור את בעיית הזבובים יש להפוך את
ערמות הקומפוסט  3פעמים.
פתרונות אפשריים )1 :הגבלת הכמות הנכנסת לאתרי הקומפוסט – כמות גדולה מדי שנכנסת לאתר לא
מאפשרת למפעיל להפוך את הערמות שלוש פעמים וכך נוצר כר להטלת ביצים של זבובים  )2פסולת
חקלאית של ירקות שנרקבים בשטח – יש למצוא כוח אדם שיפקח על נושא זה .כרגע ללא פיקוח )3
לולים ורפתות לא מטופלים – הטלת קנסות מרתיעים  )4חקיקת חוקי עזר מועצתיים שיחמירו את
העונשים בנושאי איכות הסביבה.

אריק דניאל  )1 :יש למפות מוקדי זבובים עיקריים  )2יש לוודא האם החקלאים ומנהלי אתרי הקומפוסט
מודעים לנושא  )3ביצוע הדרכות מקומיות בישובים על ידי פקח.
רותם בוקסבאום – אין פה נעלמים ,הבעיה ומקו רותיה ידועים .עם משאבים נכונים וראויים ועם יכולת
ניתן לפתור את הבעיות האלו .תושבי המועצה סובלים מאיכות חיים ירודה בעיקר בגלל נושא הזבובים
והשרפות .לא ניתן לקבל בהקשר זה תשובות מתחמקות או אמירה שהידיים של המועצה כבולות .בעלי
התפקידים במועצה צריכים לפתור את הנושא.
יהודית מימון – אין מספיק אכיפה על הנושא של איכות הסביבה.
אמיר פלג – יש פה בעיה מועצתית קשה מאוד שממררת את חיי התושבים .הבעיה היא כפולה)1 :
הזבובים שלא מאפשרים לצאת החוצה או לפתוח דלת וחלון במשך כל חודשי הקיץ  )2השרפות – ריחות
חזקים של פלסטיק שרוף .אי אפשר לצאת החוצה בשעות הערב .בעיה בריאותית .איכות החיים של
התושבים נפגעת קשות .הנושא הזה חייב להגיע לשולחנו של ראש המועצה .הנושא הזה חייב גם לקבל
ביטוי בולט יותר בתקציב המועצה על מנת להביא לפתרונו.
בשמת גלין – אני לא קובעת את המדיניות .קובעי המדיניות במועצה בנושא איכות הסביבה הם הנהלת
המועצה ,מליאת המועצה והועדה לאיכות הסביבה .גופים אלו קובעים לי את המדיניות ואני גוף מבצע.
אני יכולה לפנות לגדי לאחר פנייה שלכם ובקשות שלכם.
עמי אוליאל – ועדת איכות הסביבה מעוניינת לצאת לסיור בשטח ולראות במו עיניה את אתרי הקומפוסט
ואת המקומות שגורמים לבעיית הזבובים.
יובל בר – שני הדברים הקריטיים והמתמשכים הם הזבובים והשרפות .מצד שני צריך לזכור שעלולה
להיות בעיה מול חקלאי המועצה שהם אלו שיסבלו מחיזוק האכיפה והעלאת הקנסות.

מרק מרקוס – עלינו לקבל מידע מאתרי הקומפוסט :מה הכמות המקסימלית שהם יכולים לקבל .יש
לדרוש נתונים ולהביא אותם לוועדה .בנוסף ,יש לבצע במועצה עבודה חינוכית בנושא איכות הסביבה
והחינוך לקיימות .יש לבצע פעולות בבתי הספר ובמסגרות החינוך כבר מגיל צעיר.
אמיר פלג – במועצות אחרות יש רכזים שעוסקים בחינוך לקיימות ולאיכות הסביבה הן ביישובים והן
בבתי הספר .האם מתוכנן דבר דומה במועצה?
בשמת גלין – אמורים להיכנס כספים למועצה על נושאי איכות הסביבה ובין היתר תקציבים לחינוך
סביבתי .אני עובדת על הכנת תוכניות מתאימות כדי שניתן יהיה להגיש בקשות ברגע שהממשלה תקצה
תקציב לנושא.
מולי ספקטור :נושא התקשורת מול התושבים לא מביא לידי ביטוי את מה שנעשה באגף לאיכות
הסביבה .יש למצוא את הדרכים להגיע לתושבים עם מידע לגבי המתרחש.

רשמו – מולי ספקטור ואמיר פלג

