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וועדת איכות הסביבה  – 28.03.19חדר ישיבות אורן
משתתפים:
עדיאל אילוז-יו"ר הוועדה ,יוסי חן ,בת ציון שלומי  ,רויטל לוי  ,יהודה חיימוביץ ,אבי
שמיר  ,ניצן דה פז ,דויד רוז  ,אורן כהן  ,פליסיה  ,הרב גולד .
חסרים :עדנה סופר ,בתיה אדרי  ,נציגות מועצת תלמידים עירונית.

על סדר היום:
א(הצגת חברי הוועדה
ב(קביעת חזון ויעדים
ג( שונות
ד( קידום פרויקטים
עדיאל יו"ר הוועדה – ערב טוב שמח ונרגש לפתוח את הישיבה הראשונה ,מטרת
הוועדה להמליץ לראש העיר ולמועצת העיר על קביעת מדיניות סביבתית חדשה
וטובה כולל הכנת תוכניות עבודה רב שנתיות והמלצות לחוקי עזר סביביתיים
שיביאו תועלת  .ולפעול להקצאת תקציבים ומשאבים כדי שמחלקת איכות
הסביבה תוכל להוציא לפועל את עבודה על הצד הטוב ביותר.
הכנתי מצע עם חזון,

שנדון אליהם

הנראות והנחלה

מטרות ויעדים שחילקתי לכם בתחילת הישיבה ראשונים
במהלך הישיבה הכל נתון לשינוי ודיון .
לא שמים מספיק דגש על איכות הסביבה אין מבחינת
לדור הצעיר.

אני מבקש שלישיבה הבאה יהיו לנו נציגים ממועצת התלמידים העירונית
אורן כהן – מה שכן צריך להכניס את הדור הצעיר ואת הנושא במועצת התלמידים
העירונית
לחבר אותם לפעילות פעם בחודש -.אני חושב שזה רעיון מבורך.
חברי הוועדה הציגו את עצמם.
עדיאל אילוז – אני רוצה כמה שיותר לצור מודעות מגיל קטן אצל הדור הצעיר.
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לקבוע מדיניות ולהכין תוכנית רב שנתית.
ולכן מבקש לצור קשר עם מנהלי בי"ס ברחבי העיר ולבקש נציגות
הסביבה.
לטובת איכות
יוסי אני פונה אלייך מה התקציב שלנו?
יוסי חן – תקציב המחלקה נבנה הן מתקציב העירייה ,ע"י קולות קוראים בעיקר
של המשרד להגנת הסביבה כתמיכה שנתית בפעילות המחלקה וכ"א  ,משרדי
ממשלה נוספים במסגרת קולות קוראים ,קק"ל ,רשות הניקוז.
דויד רוז -יש יום ניקיון ארצי עם קבוצות בי"ס ממליץ שביחד עם מח' חינוך נצא
לנקות .
יוסי חן -אנחנו עושים זאת מידי שנה ולפעמים יותר מפעם אחת בכל בתי הספר
היסודיים ,בשיתוף עם קק"ל מקבלים את כל הכלים הדרושים )שקיות ,כפפות( ולא
מחכים ליום הניקיון הבינלאומי.
עדיאל אילוז -תפקיד מרכזי של הוועדה לקבוע חזון  .לעשות מצפן ארגוני וערכים
שיהיה מה להמליץ למועצת העיר וראש העיר .
חזון :
עפולה תייצר סביבה ואיכות חיים גבוהה ,ירוקה ומתקדמת בכדי לשמור על בטחון
סביבתי לתושבים ולטבע ,תוך כדי שימוש מושכל במשאבים ירוקים ופיתוחם מתוך
מחויבות לרווחת התושבים ,החי ,הטבע ,נוף והמורשת .עפולה תתנגד לאיומים
סביבתיים אקולוגים ותעשייתיים הקיימים והמהווים בעפולה וסביבתה .תוך
אחריות לסביבה ולקהילה.
עדיאל אילוז – אני רוצה להביא מישהו שירצה/יסביר עמדה בעד/נגד לשדה
תעופה.
אחרי שנשמע ונבחן את הצדדים ניתן המלצה.
אחד הנושאים שהכי צריכים התייחסות וטיפול הוא צואת הכלבים במדרכות.

צואת/גללי כלבים:
יוסי חן –לא מתעלמים אך בהחלט צריך להרחיב את הסיורים  ,הסברה ובמקביל
אכיפה  ,השבוע הוספנו עוד  10עמודי/פחי אשפה להשלכת גללי כלבים ברחבי
העיר .השבוע נרשם דוח ברירת משפט לגברתמברובע יזרעאל ע"ס ₪ 730
דויד רוז -זה דו"ח לחצי שנה.
יוסי חן – לא נכון  ,ניתן לרשום דוח בכל פעם שנתפסים.
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אורן כהן – החוק לא מחייב שקית
יוסי חן -ישנם מתקנים במקומות רבים בהם יש שקיות ,עושים מבצעים בשעות
הערב /בוקר הדגשתי את הרחובות גם ברובע יזרעאל וצריך לתגבר ודגש ,עושים
ויעשו מבצעים  ,אכיפה ובמקביל הסברה ,ניתן לגייס את תנועות הנוער על מנת
שיפעלו בנושא ההסברה מול התושבים שמטיילים ברחוב עם הכלבים.
אבי שמיר – דיברנו על ד.נ.א ?
יוסי חן -זה לא חוקי ועדיין לא מאושר .
דויד רוז – אני השארתי את הצואה כדי לראות האם מגיע פקח
יוסי חן – מנהלי האזור ופקחים לא מסתובבים כל שעה בכל רחוב .בנוסף כל בעל
כלב יכול/ואמור להביא שקית מהבית ולא להסתמך על השקיות במתקנים של
העירייה.
פליסיה -יש להגביר את המודעות.
יוסי חן – אני מתחייב להביא את מס' הדוחות שנרשמו מתחית השנה ובאילו
רחובות ,לישיבה הבאה
עדיאל אילוז -האם כדאי להשקיע בפקחים או מנקה רחובות ?
יוסי חן – לדעתי צריך להגביר את האכיפה על מנת שתגבר המודעות .השיטור
העירוני קיבל הנחיה לאכוף ולהסביר בזמן הסיורים .
יהודה חיימוביץ -מעוניין שנוציא באנר לעיתונות
עדיאל אילוז -חייב בעיתון וברשתות החברתיות על מנת להעלות את המודעות
ובנוסף יש לעשות גינות הכלבים איכותיות ורבות יותר.
אורן כהן – כנראה חוק עזר לשקיות והמודעות תעלה.
יוסי חן – קשה לי להאמין שניתן לחוקק חוק שמחייב להצטייד בשקית ולבדוק את
האנשים.
אורן כהן – עצם זה שאתה יוצר הרתעה המודעות תעלה .אני מאמין בעשיה על
מנת שהמודעות תעלה.
יוסי חן – חד משמעי הסברה ואכיפה!!!
עדיאל אילוז – מצידי שיעלו פוסטים שאנשים מקבלים דו"חות וככה אנשים
יירתעו .וצריך
לפרסם ששואלים האם יש שקיות.
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בי"ס /גנים ירוק
השבוע ישבנו באגף החינוך עם מנהל האגף בכדי לקבל סיוע ושיפתחו לנו יותר את בי"ס והגנים והסמכתם להכנס
לתהליך של הסמכה לירוק וירוק מתמיד.
יש לנו כמה בי"ס שהוסמכו לירוקים  ,:מעלות ,כרמים בעמק  ,בי"ס גוונים מתמודד לירוק מתמיד,
אלומות כבר הוסמך לירוק מתמיד.

דויד רוז -מה הגדרה של בי"ס /גן לירוק ? יש קריטריונים לקבלת בי"ס ירוק ע"פ
הוועד נושא גינון  ,טפטפות.
יוסי חן – זכינו בתמיכה כספית בתוכנית לחינוך הסביבתי במסגרת קול קורא
שיצא ל  3שנים .
ישנן גינות קהילתיות בשכונות והקמנו לאחרונה גינה בפארק העירוני ומתכוננים
לפתיחה עם הקהילה ובעיקר תושבי רובע יזרעאל .נערוך את האירוע ב 14.04.19
המטרה לגייס כמה משפחות שיעבדו בגינה נעשה סדנאות ונביא כל מיני אירועים.
עדיאל אילוז -העניין זה הנגישות והיכולת של המשפחות להגיע בכל זמן נתון
לטפח את היבול שלהם.
יוסי חן – לאותן משפחות יהיה מפתח לגינה ויוכלו בזמנן החופשי לטפל בערוגות
שלהן,
הגינה הקודמת בפארק לא הצליחה כי המארגנים לא רצו לתחום אותה כפי
שהצעתי ואפשרו לכל אחד להיכנס כולל המשפחות שהגיעו להינות מהמתקנים
בפארק.
אנחנו מקווים לעשות בשכונות עוד גינות קהילתיות ,ברור שזה דורש תקציבים
וגיוס משפחות.
פליסיה – יש שטח אדמה בין הבניינים ברובע יזרעאל שיש בו מלא ברזלים.
יוסי חן – הגדר שלי גובלת עם אותו שטח , .השטח מאוד נקי  ,ריססו שם עשביה
טרום נביטה אין עשביה ולא פסולת  ,יתכן שמעט אבנים  .הקבלן טרם החל
להשתמש בחומר הדברה אורגני .בטיפול סגן סמנכ"ל תפעול – אבי ישראלי  .אני
אחראי על הדברת מזיקים.
בת ציון שלומי -מה יהיה עם הרעלים באדמה ?
דויד רוז -כל המדרכות עם עשביה
יוסי חן – יש לפנות למוקד העירוני  106והוא מפנה לגורמים הרלוונטים ,מנהלי
אזור ומפקחי גינון.

יעדים :
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עדיאל אילוז -אני רוצה לבדוק כמה שצ"פים עומדים לרשותנו  ,טו בשבט נטיעת עץ
לכל בית אב.
הקמת מועצת תלמידים ירוקה – מוערבות חינוכית בני נוער למנף את תנועות
הנוער.
לוודא שכל הצ"פ יהיו ירוקים – צריך לעשות תוכנית יפה וירוקה.
יוסי חן – אנחנו צריכים לאתר את השטחים .ברחוב אורנים פינת קניאל ערכנו
לפני כשנתיים טקס עם קק"ל נטעו מאות עצים .מהלכים כאלה צריכים להתקיים
בעוד שצ"פים הרעיון צריך להגיע מפה.
יהודה חיימוביץ – צריך שתהיה מפה של שטחים של העיר ולהציג אותה לציבור
עדיאל אילוז -להביא לישיבה הבאה את מפת שצ"פ  .בנוסף לעשות סיירת הורים
ילדים.
יוסי חן – יש סיירת הורים שכל ערב מסתובבת ועסקת בוונדליזם והסברה לבני
נוער.
יהודה חיימוביץ -סיירת הורים פעם בחודש לא כל שבוע או כל יום.
עדיאל אילוז -סיור של הורים וילדים – סיירת ירוקה.
יוסי חן – יש גוף קיים אז כבר יותר קל להוסיף אנשים .הסיירת יכולה לדווח על כל
מפגע.
עדיאל אילוז -התנגדות לתחנת הכח במרחביה – זה לא בתחום שיפוט של עיריית
עפולה אבל אפשר למתג במסלול אופניים.
יוסי חן – רק שתדעו שליזמים להקמת תחנות כח יש הקלות ממשרד האנרגיה
ומאבק מאוד גדול
אורן כהן – אורי מ  2020תומך ברעיון ואמר שיעזור לנו.
יוסי חן -לדעתי המפעל "שיבולת דגן" הולך להשקיע הרבה כסף בשביל לעמוד
בתנאים ודרישות של המשרד להגנת הסביבה בכדי למנוע זיהום אוויר ומטרדי ריח.
הצלחנו להגיע גם לשר להגנת הסביבה .מבדיקה של השר בעל המפעל התחייב
לעבור לגוש חבר אך הקדמנו בפרסום והתושבים מחבר/תענך יצאו בהתנגדות
והרעיון התבטל .
יש הבדל גדול בין ריח ממפעל פסדים לשיבולת דגן.
ישנה תחנת ניטור מעל גג תיכון יהודה ואפשר לראות את רמת הזיהום בעפולה,
התחנה מנטרת ומעבירה נתונים למשרד להגנת הסביבה ,ניתן להיכנס לאותו אתר
אינטרנט ולקבל נתונים.
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אבי שמיר -אנחנו סובלים ממפעלי אלון תבור ועפולה עילית הזיהום מהם בעיקר
כי הם מסרטנים.
יוסי חן -אנחנו מתלוננים וכועסים אך הסמכות לאכוף באחריות מוא"ז יזרעאל
והמשרד להגנת הסביבה.
יהודה חיימוביץ -במקום להתעסק עם מוא"ז יזרעאל לאחד את ועדת איכות
הסביבה ולפעול בהתאם .למשרד אין הרבה תקציבים ולא עושים את מה
שביכולתם ומקלים על המפעלים.
יוסי חן –לשאלה בעניין מתקנים לאיסוף קרטון ברובע יזרעאל ובכלל ,אנו מניידים
מתקנים לבניינים לקראת אכלוס  ,ישנם מספר מתקנים ברובע.
בנושא הפינוי שאינו משביע רצון ,יצאנו למכרז חדש.
יש בעיר כ  180מיחזוריות  180 /מיכלי נייר /תפוזיות /מתקני קרטון  , 60אריזת
זכוכית ,27
לבגדים ישנים/טקסטיל .7
היתרון שלנו שמפעל המיחזור אמניר  ,ממוקם  2ק"מ מעפולה  ,נייר וקרטון מפונים
לאמניר בחדרה.
פלסטיק וזכוכית הולכים למפעלים אחרים כמו הנקודה הירוקה ופניציה .הפחים
הירוקים והכתומים מגיעים למפעל המיון בעפולה ,שם נעשית הפרדה ואז נשלחת
הפסולת למפעלי המיחזור השונים .פסולת רטובה מועברת למפעל תובלן –
בבקעה ושם מייצרים קומפוסט.

עדיאל אילוז -כחלק מתפיסת עולם ירוקה אמליץ גם על העברת המכוניות של
העיריה להיברידיות וחשמליות  .עוד נושא בוער זה נושא התאורה.
תאורת לד – טענו כי הפנסים לא בתקן זה בבירור צהבהב ולא לבן .
יוסי חן – הקבלן התחייב בתנאי המכרז ,כנראה שישנה בעיה שנמצאת בבדיקה.
בת ציון שלומי – צהבהב פחות פוגע בבריאות בלילה מהממים את האורות עד
 3000וזה חשוב
בת ציון שלומי -קרינה אלחוטית סוג של זיהום אוויר אלקטרו מגנטי מדובר על
אנטנה בכל  5בתים בממוצע" .יותר אנטנות פחות קרינה" אבל זה מסוכן  24שעות
ואני נשטפת בקרינה.
יוסי חן –מציע להזמין לפגישה הבאה את אבי ישראלי סגן סמנכ"ל תפעול
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בת ציון שלומי – בי"ס ירוק חד פעמי בבי"ס ירוק לא רלוונטי וזה סתם – יש להמליץ
על מתקלה.
בת ציון שלומי – מונע מגשר למי נועם יש פנות אליי או לאבי שמיר – שמעון פרי
ואורן אקונינס מטפלים בעניין המונים.
אבי שמיר – מהתקופה של עובדיה עלי מכל ישיבה באתי ואמרתי אני מוכן
בהתנדבות לקחת את הפרויקט של כל מפעל שרוצה להגיע לעפולה.
יוסי חן -יש מנכ"ל החברה הכלכלית במועצה יזרעאל שהוא ממשיך את התהליך
של קודמו ,סוכם שכל מפעל שאמור להיכנס לעפולה  /אלון תבור ויש חשש לזיהום
צריך להודיע לי .
יוסי יפגיש את אבי שמיר עם מנכ"ל החברה הכלכלית יציע בעדו ,מאמין שיקבל
באופן חיובי.
אבי שמיר -לארגן סיור מאורגן באזה"ת בעפולה וסביבה בהנחיית יוסי ואבי סיורם
צריכים לתאם עם אורן.
השלכת פסולת בשטחים ציבורים יערות גבעת המורה והשתלטות על שטחים.
יוסי חן  -פסולת בשטחים פתוחים – לגבי פסולת בניה יוסי הוציא נוהל עליו
חותם קבלן לפני קבלת היתר בניה .כך גם חותם על חוזה התקשרות עם אתר
מאושר לקליטת פסולת בנייה ,ליד מפעל אמניר קיים אתר/תחנת מעבר ..בסוף
הבניה בלי ללא אישורמהאתר על קליטת הפסולת לא מאשר טופס . 4
מטרדי רעש/מסגדים – קיבלו הנחיה השיטור הקהילתי להגיע כמה שיותר מהר.
כל תלונה לחייג 106
צריך לבדוק הקצאת מקומות חניה למשאיות  ,ליד הקניון יש חניה לתושבים
שמלאה במכוניות של סוחרים.
אבי שמיר – הצמחייה בעפולה עילית השייכים לבתים פרטיים גולשת למדרכה,
לא גוזמים את הצמחייה וזה מפריע בהליכה בטוחה על המדרכה .
עדיאל אילוז – אבי בבקשה הבא דוגמאות בפעם הבאה .
יהודה חיימוביץ – מבקש איפה שהמכולות משאירים מסביב לכלוך העירייה
טוענת ששייך לקבלן חיצוני.
יוסי חן – קרטוניה מחוייב הקבלן לנקות  3מטרים מסביב

לסיכום :

!7

וועדת איכות הסביבה 03/2019

•

יצירת אשכול )עפולה  ,מוא"ז גלבוע ועמק יזרעאל( שיעסוק באיכות הסביבה
והטמעתם בבני הנוער וחינוכם לאיכות הסביבה הדרך חיים .יצרית אירוע
שנתי לציון האשכול.

•

יצירת שבילי אופניים בין כל מוקדי התחבורה ,התרבות והרווחה בעיר
והבאת חברה להשכרת אופניים מה שייצר הכנסה נוספת והורדת זיהום
האויר באופן משמעותי.

עדיאל אילוז – רוצה להוריד את זיהום האוויר בין המקומות השונים באמצעות
שביל האופנים.
יוסי חן – הגשנו בעבר בקשה במסגרת קול קורא של נק' עגינה של אופנים ושביל
אופניים וקיבלנו ניקוד נמוך ולא זכינו .רצינו לשלב עם תחנת הרכבת צריך להביא
חברה שמפעילה ומתחזקת והכל נעצר.
אורן כהן – היתרון הענק שהפקקים יופחתו.
•

השלמת הטיילת בצידה המזרחי של עפולה וחיבורה לבי"ס רימונים ובי"ח
הטיילת תמותג בתכנים חינוכים לאיכות הסביבה.

עדיאל אילוז  -טיילת ליד רימונים עם תכנים חינוכים
יוסי חן – מימון של רשות ניקוז ירדן דרומי נעצר באמצע ,מאמין שניתן יהיה
לקדם זאת.
עדיאל אילוז -אולי אפשר חווה חקלאית לעשות .מקווה שיראו את ההמלצות
בשטח .רוצה לקדם מקום חינוכי וחברותי.

•

תחרות מחזור בקבוקים בין הגנים הכסף ישמש לתפעול שוטף לצרכי הגן.

עדיאל אילוז  -פגישה מאוד חיובית הפגישה הבאה ב  21.05.19בשעה
16.30
מבקש מכל מי שיש לו מה להוסיף  /עולים רעיונות להביא לפגישה הבאה
שניהיה יותר ממוקדים ונעלה להצבעה

בברכה,
עדיאל אילוז
יו"ר הוועדה
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