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 9102 יוני 01       
 ט"תשע סיון' ז                        

 

 חדר ישיבות אורן –  9מספר  90210910וועדת איכות הסביבה 

 משתתפים: 

יועץ  -עומר שחר איתי קידרפליסיה ,דויד רוז ,  , אבי שמיר, רויטל לוי יו"ר הוועדה, -עדיאל אילוז
  .משפטי

 אורי השילוני, דייגי גיל אורחים:

 .הרב גולד, יהודה חיימוביץ , יוסי חן  , בתיה אדרי , בת ציון שלומי חסרים:

 על סדר היום:

  1אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  (א

 ריסוס עשבים  (ב

 פחי אשפה וקקיות לצואת כלבים  (ג

 סיירת ירוקה הקמת  (ד

 0202הרצאה עם אורי השילוני על מאבק  (ה

 הקמת שדה התעופה ע"י הטייס במיל גיל דייגיהתנגדות להרצאה על  (ו

 

נציג מועצת איתנו מצא נ ני שמח לפתוח את הישיבה השניה.אערב טוב  – דיאל יו"ר הוועדהע
 . עומר בו תספר לנו קצת מה אתם עושים .תלמידים עומר שחר

אנשים ויש עוד כמה נציגים שנרתמים לעזור לנו. אנחנו רוצים לעזור  6אנחנו מונים   -עומר שחר
 ולתרום במה שניתן.

אותם בתנועות השונות. מחפשים  כיום אנחנו מנסים לערוך אירועים בשביל הנוער ולשלב
 פרויקטים .

בעניין איכות הסביבה אני חושב ששיעורי הסברה, משחקים יעזור יותר להגיע אל בני נוער. אבל 
 חשוב שיהיה בהתחלה בשעות הלימודים על מנת שיבינו את החשיבות של הדבר.

  0202 באתי להסביר לכם על מאבק ערב טוב ונעים מאוד לכולם –אורי השילוני  

היה ראש  –אשכולות הוא בונה הכל עכשיו  11מקים  –דוד הראלי מונה להיות מנהל אשכול 
 יעביר טלפון לעדיאל  –עיריית קרית טבעון 

 נאמץ מדיניות של צדק מדיני חברתי. ליצירת מועצת אשכול גלבוע יזרעאל עפולה.

 פסדים: 

אני רוצה לפנות  לראש העיר לפתוח ועדת היגוי לשיבולת דגן יץמלהלרוצה אני  – עדיאל אילוז
  .ת היגוילמפעל לפתוח וועד

 תביעה יצוגית כי מישהו צריך לממן את ועדת היגוי. –זה נעשה בתהליך הליך משפטי  -איתי קידר
נקבעו כללים ונקבע ועדת היגוי . צריך לבקש עתירה לפי מה שפליסיה אמרה רוצים לסגור ב 
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איך פועלים ללא רישיון עסק ומהמפעל נאמר כי  –. הוגשה בקשה לש משרד הפנים 11/26/11
 הבטיחו סיור.

 כרגע העתירה נדחת 

אני ממליץ לפתוח ועדת היגוי גם באלון תבור ועפולה עילית . קירשנבאום, אמריקה  –אבי שמיר 
 מפעלם שמזהמים ורוצה להוציא גם להם. -פלסטיק יפית

 אפשר ללכת על מכלול ולא על מפעל ספיציפי   -דויד רוז

 לאור האתגרים העצומים של עמק יזרעאל בנושא איכות הסביבה וקיימות. הוועדה -עדיאל אילוז
ממליצה על הקמת אשכול איכות הסביבה עם מועצות אזוריות הסובבות אותנו ושותפות לאוויר 

 אותו אנו נושמים קרי מ.א מגידו/גלבוע/יזרעאל .
בכדי לגייס תקציבים נוספים וייחודים  ממשרד הפנים ואיכות הסביבה לחינוך לקיימות זאת ועוד 

 ם.הוועדה ממליצה למתג את האשכול במירוץ האופניי
 

 פחי אשפה וקקיות לצואת כלבים

לאור תלונות חוזרות ונשנות על אי זמינות פחי אשפה וקקיות לצואת כלבים  -עדיאל אילוז
 הוועדה ממליצה להקפיד ולהתקין פחי אשפה עונדים בעיקר ליד תחנות אוטובוס וגני משחקים.

 של צואת כלבים בעיקר בצמתים וגני משחקים. הוועדה ממליצה להתקין קקיות

 חברים כולם היו בעד9הצבעה בקרב הנערכה 

 מצ"ב מצגת – 9191מאבק  –הרצאה של אורי שילוני 

 חודשים הפנו מלא תחנות כח באזור. 3אורי השילוני על המאבק הזה למדתי ושקדתי במשך 

 תחנות כח השורפות גז וסולר נותנים טכניים והשלכות בריאותיות וסביבתיות.

 ועדה תשתית לאומית. –יצרו ות"ל  המדיני יש במדינה הליך דיקטטורי

תחנות ענקיות )פארק צבאים, חבר, מגדל  1שנעשו ע"י המדינה ואז קבעו  תתחנו – 11ב  12תוכנית 
 העמק, יבנה ובית שמש(.

 קילו וואט ניגשים למועצה ופותחים תיק. עד שהגיעו למסקנה שזה לא שווה. 11תחנת כח עד 

והיא מסוכנת עבורנו הגדלת תחנות כח קיימות. חשוב  דרך נוספת לבטל את תחנות הכח
 שהעירייה תרתם בטיפול העמק.

 שומר העמק  –אורי השילוני מעדכן את אייל בצר 

 איך אפשר לקדם את האנרגיה הסולארית ?? -עדיאל אילוז

צריך לעשות מראה אזרחית וכמו ששינו את דעת התושבים צריך לעשות פעולה  –אורי השילוני 
 במסרים חזקים להעיר את העיר ולהסביר את המצב ושהתושבים לא ייתנו לזה לקרות.

 לעפולה מבחינה ויזואלית זה לא יפריע  -חשוב לדעת

 מטר  021טריבונות  02באזור גלבוע מתוכננים 

 בהחלטה של מדינה צפון. 

 ות הציבור לפני הסביבה בקיבוץ מירב התושבים סובלים.בריא
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 חסכון אנרגטי צריך לעודד בעיר ובנוער 

 פנלים סולארים הטמפרטורה יורדת ואז המקום מוצל.

 הכל תלוי בראש בראשות המאבק לא יהיה שווה בלי שראש הראשות יתמוך בתושבים.

 קידר עזב לטובת וועדת מכרזים.איתי 

ניהיה  1/0202לא נצליח לעשות עכשיו ב. נגד בניית שדה התעופה מה ש16Fטייס לשעבר  -גיל דייגי
 במצב שלא נוכל לעשות ולמנוע זאת.

אני בקשרים עם ראשי ערים מוכנים לוותר על שדה תעופה בתנאי שיהיה רכבת  -עדיאל אילוז
 ישירה לתל אביב 

 אין קשר  –גיל דייגי 

 יש קשר בצורה יעילה  -עדיאל אילוז

 התעופה אני לא מחבר בין הרכבת לשדה  -גיל דייגי 

  לסיכום :

  הוועדה ממליצה לעירית עפולה להשתמש ברכבים היברדים ובכך לצמצם את המזהמים
 על ידה וגם לחסוך בצריכת הדלק.

  לאחר תלונות חוזרות ונשנות לגבי ריסוס עשבים ע"י חומרים רעילים הוועדה ממליצה
לאמץ שיטות אקולוגיות לריסוס או לחילופין ע"י חרקים המותאמים לנושא הדברה 

 ביולוגית. 

  102פחים עומדים ועל כ 102עקב המצב הדחוף והחוסר בפחים הוועדה ממליצה על כ 
 לוקה תתחלק שווה בשווה ברחבי העיר.קקיות בכל רחבי העיר כאשר הח

  הקמת סיירת נוער ירוקה שתשתתף בפעילויות )הדרכה, העלאת מודעות( בקרב בתי ספר
והתושבים.מבקש להוציא קול קורא בתקשורת, מדיה חברתית, בתי הספר, מועצת 

 תלמידים וכו' להרתמות הנוער לנושא איכות הסביבה וקיימות.

 0202ני )מצ"ב מצגת( הוועדה ממליצה להצטרף למאבק לאחר הרצאתו של אורי השילו 
הדוגל באנרגיה סולארית וייצור חשמל ירוק שתורם משמעותית למשק האנרגיה. ובכך ש 

ממשק האנרגיה יכול להתבסס על אנרגיית השמש מגגות ותשתיות קיימות ובכך  32 %
 להתנגד להקמות תחנות הגז בעמק יזרעאל.

  על הסכנות הסביבתיות )רעש, זיהום אויר( הוועדה עדין לאחר הרצאתו של גיל דייגי
לומדת את הנושא )יתרונות, חסרונות( וממליצה על קואליציה של ראשי ערים וראשי 

מועצות בהם "ייוותרו" על העתקת שדה תעופה לנבטים בתמורה על קו ישיר מעפולה לתל 
ה כמטרופולין לתל אביב. הוועדה סבורה כי ראשי מועצות וערים ישמחו לחיבור עפול

 אביב כמנוף להגירה חיובית לעריהם.

הוועדה הבאה תתכנס במהלך חודש  אותם חברי הוועדה שהגיעו לישיבה לכל מודה 
מבקש מכל מי שיש לו מה להוסיף / עולים רעיונות להביא לפגישה הבאה שניהיה אוקטובר 

 יותר ממוקדים ונעלה להצבעה 

         

 בברכה,                                                                                                                              

 עדיאל אילוז 

 ה יו"ר הוועד


