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וועדת איכות הסביבה 09/2019 

 26/09/2019
כ"ו אלול תשע"ט

וועדת איכות הסביבה מס' 3  25.09.19 – חדר ישיבות אורן

משתתפים: 

עדיאל אילוז-יו"ר הוועדה, יוסי חן, בת ציון שלומי , רויטל לוי, אבי שמיר ,  ניצן דה 
פז, דויד רוז ,  

פליסיה .

חסרים: עדנה סופר, בתיה אדרי , יהודה חיימוביץ, נציגות מועצת תלמידים 
עירונית.

על סדר היום:

א)אישור פרוטוקול מוועדה שנערכה בתאריך 06.04.19

ב) תערוכת אומנים מקומיים למינוף נושא הפסולת האלקטרונית 

ג) פאנלים סולארים בגגות מוסדות החינוך העירונים 

ד) טרובינות רוח 

ה) מיזם מקרר קהילתי 

ו) פרויקט לירה עפולה לקהילה מקיימת

ז) פרויקט הוצאת כלים חד פעמים מצהרונים בגני הילדים

עדיאל יו"ר הוועדה – שלום לכולם לפני שנעבור על הפרוטוקול של הוועדה 
הקודמת ונאשר אותו. 

                                    על הסדר יום שהגשתי לכם. 

האם יש משהו שמעוניינים להוסיף לפני פתיחת הועדה? 

פליסיה- הבעיה עם שיבולת דגן לא נפתרה ואנו סובלים מזיהום אויר נוראי.

עדיאל- לשיבולת דגן יש כמה ערכאות משפטיות . ב 04/10/19 בשעה 09:30 יש סיור 
שלי ועוד מס' נציגים מהשכונה על תביעה ייצוגית. מזמין את כל חברי הוועדה 

להצטרף אלינו.
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יוסי חן –יש לקחת בחשבון שהסכם פשרה זה  תהליך ארוך עד לביצוע כל הדרישות 
וההתחייבות מצד המפעל , בהסכם פשרה גם למפעל יהיו הקלות , לדוגמא הסכם 

פשרה של מפעל פסדים שרק עכשיו אנחנו במצב טוב יחסית וחלפו שנים רבות.

עדיאל – אנחנו מתנגדים להסכם פשרה, גם אם העמותה תקבל כסף זה לא יפתור 
את הבעיה.

בת ציון- צריך לדרוש ועדת היגוי על מנת לשים אצבע על הדופק 

יוסי חן – אני לא חושב /או שיש סמכות לקבוצה קטנה שכזאת לייצג את כלל 
השכונה 

פליסיה- העו"ד שנמצאת עם וועדת היגוי אמרה שתעזור לתושבים 

יוסי חן – חברי ועדת היגוי מחולקים באופן שווה במספר החברים ובנוסף ממנים 
יו"ר ועדה  חיצוני בלתי תלוי.  המפעל אמור לממן את כל העלויות מהחלטות 

ופעילות הוועדה.  
הכל אמור להיות ע"ח המפעל.

עדיאל – מפעל שיבולת דגן לא שייך לתחום שיפוטה של עיריית עפולה. יש המלצה 
לראש העיר  להקים אשכול רשויות . שכל רשות תתמוך בשנייה. 

אפשר להביא תקציבים ממשרד איכות הסביבה כנגד האיומים הסביבתיים 
שמונחים לפיתוחו של עמק יזרעאל כולו  הנושא הזה . 

ולמנף את כל נושא הקיימות בעמק יזרעאל בכלל ובעפולה בפרט.

פליסיה- אנשים ממרחביה פחות משתפים אתנו פעולה תושבי הרובע , ואלו 
שפעילים הם תושבים בודדים.

יוסי חן - תושבי מרחביה יכולים להפעיל לחץ כבד על המועצה האזורית.

עדיאל- ברגע שתושבים ממרחביה יתנגדו אנחנו נעשה רעש באמצעות התקשורת 
בכדי לייצר מודעות אזורית.

אבי שמיר – אני מציע שבמידה ויוחלט על וועדת היגוי חברי הוועדה לאכה"ס  יהיו 
חלק בלתי נפרד מועדת היגוי בכל מה שקורה בעמק.

עדיאל – אני מסכים נעלה את ההצעה, טוב חברים מי מאשר את הפרוטוקול 
מתאריך 04.06.19  

בעד: עדיאל  , פליסיה ,בת ציון, דויד רוז , אבי שמיר.

 אבי – הרעיון שכל חברי הוועדה /מועצה/ראש העיר/מנכ"ל יבוא לסיור באזור 
המפעלים בעיר כולל אלון תבור.

עדיאל – נוציא זימון שבתאריך  23.12.19 בשעה 14:00 נבצע סיור 
ברחבי העיר באזורי התעשייה.
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פסולת אלקטרונית

עדיאל – יוסי בוא תספר לנו לגבי הפסולת האלקטרונית 

יוסי – עיריית עפולה חתומה על הסכם מול תאגיד מ.א.י , לאחרונה הוצבו בעיר 
מתקנים ייעודיים  לאיסוף פסולת אלקטרונית שהיא בעיקר מחשבים וציוד נלווה 
ומוצרי חשמל , מתקן אחד מוצב בגבעת המורה ברחוב הנריאטה סולד ליד מרכז 
לקשיש והספרייה, מתקן שני ברחוב קפלן בקצה החניה מתחת לשחקים, מתקן 

נוסף במנהל תפעול, בכל בתי הספר היסודיים הוצבו מתקנים קטנים לאיסוף 
פסולת אלקטרונית ומתקן לסוללות משומשות.  

המתקן הינו מתקן רשת גדול נעול עם חלון שאפשר להכניס לתוכו את הפסולת.

ישנו פרסום על שלטי חוצות ושלטי תאורה במפרדות.

עדיאל- לאנשים אין תודעה אני רוצה להרים מיזם דרך קול קורא שבו נציע לאומנים 
מקומיים  לעשות תערוכה להצגת היצירות על טהרת הפסולת האלקטרונית.

פאנלים סולארים בגגות מוסדות החינוך העירונים 

ברוב בתי הספר הורכבו פאנלים סולארים בגגות.

הרשות המקומית עושה את הדבר הזה מכיוון שהסביבה דורשת.

היום חב' חשמל לא משלמת את התשלום באותו תעריף  שפעם הייתה משלמת 

עדיאל- נכון אבל עדין יש לזה כדאיות כלכלית וסביבתית.

טרובינות רוח

ניצן – תופס תאוצה אחרי כישלון בקיבוץ מירב , אני נוכחתי בדיון בכנסת בנושא 
הזה , אנשים מעדיפים סולארי. ויו"ר הוועדה אמרה שסולארית יכול לספק יותר.  

לקראת סוף הדיון הגיע מישהו שאמר אין לדבר הזה סוף. 
אחד טען לטובת הטורבינות שזה מספק פרנסה.

אבי – בעיקרון אנחנו מדינת שמש למה צריך את הטורבינות 

דויד- מייצר רעש נוראי פוגע במסלולי הנדידה של הציפורים 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ברמת העיקרון אם ירצו להקים בעפולה אנו מתנגדים!!

מיזם מקרר קהילתי

עדיאל- רוצים להקים בעפולה ולרתום בעלי עסקים בעפולה על מנת שנציב מקרר 
קהילתי ובו כל המזון שיישאר להם לאחר הסגירה יניחו במקרר הנ"ל וככה נעזור 

גם לכלל התושבים.

אבי – במחיר סמלי יהיה יותר קל .

פרויקט לירה עפולה לקהילה מקיימת

עדיאל- זבל אורגני לקומפוסטים שנמצאים בעיר ויקבלו תשלום ויוכר בעסקים 
כתומכי סביבה . 

מדובר על מודל שתושבים יביאו זבל אורגניים לקומפוסטים עירוניים ויקבלו לירה 
עפולה שיקנה % 10 אחוז במתקנים עירוניים / בפארק/ בעסקים נבחרים. 

 

 הוצאת כלים חד פעמים מצהרונים בגני הילדים 

יחד עם "שחקים" רוצים להוציא מהגנים את הכלים חד פעמי . צריך לבדוק איך 
מביאים לידי ביטוי. 

בת ציון- הילדים בבית ספר לא אשמים ואסור לאכול מפלסטיק 

עדיאל- יש עלות מול תועלת הארוחות נמצאות בחמגשיות. 

יוסי חן- מה שבת ציון אומרת זה נכון מהסיבה הפשוטה שמוזגים אוכל חם 
לפלסטיק וכל הרעלים נספגים , מציע לחשוב על חמגשית או צלחת  מקרטון 

בדומה לתבנית אפיה.

בת ציון- הכי טוב נירוסטה 

בת ציון אני רוצה להוסיף נפגשתי אתמול עם ד"ר משה טרדימן, שהוא איש אקדמיה המתמחה בביטחון 
סביבתי כתשתית לביטחון לאומי. הוא סיפר שהוא נפגש הן עם 'ירוקים' והן עם מקבלי החלטות בממשלה, והוא 

אומר שאם ברצוננו להשפיע באמת, יש להציג את נושאי איכות הסביבה כנושאים של ביטחון לאומי-סביבתי. אם 
לא משתמשים במינוח הזה, מקבלי ההחלטות נוטים לזלזל בנושאים שאנחנו מעלים.  
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דור 5 בסלולר - מדובר בעיבוי ובריבוי של מקורות קרינה: בנוסף לכל האנטנות הסלולריות שכבר יש, רוצים 
להוסיף אנטנה כל 5-2 בתים בממוצע, כולל בקרבת בתי מגורים - ובקרבת חדרי שינה של ילדים למשל. על כל 
אחד לפנות לראש הרשות שלו ולתבוע שהסכנה הזאת לא תיכפה על כלל הציבור כיוון שאפילו ארגון הבריאות 

העולמי מגדיר קרינה אלחוטית זו כ"מסרטן אפשרי בבני אדם." האם ייתכן למשל לכפות על כולם די. די. טי. 
שירוסס בקרבת בתיהם 24/7 ? גם די. די. טי נמצא באותה רשימה של ארגון הבריאות העולמי כ"מסרטן אפשרי 
בבני אדם." כפי שזה אבסורד - כך דור 5 בסלולר הוא אבסורד וצריך להתבטל. בכל העולם יש הפגנות ופעילות 

נגד דור .5 

זה מפגע אקולוגי ולא מפגע מנטלי 

המלצות הועדה לסיכום : 
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וי" הביבסה תוכיא תדעוו ר
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להרים מיזם דרך קול קורא שבוא נציע לעשות תערוכה •
שמיוצגים ע"י אומנים לפסולת אלקטרונית.

התקנת פאנלים סולארים על גגות של מבנים עירונים גני •
ילדים בתי ספר וכו' מעל 200 מ"ר. 

הועדה מתנגדת להקמת טורבינות רוח בשטח המוניציפלי של •
עפולה . 

הקמת מקרר קהילתי בכדי להפחית את הפסולת האורגנית •
למטרת שימוש עזרה לקהילה בשיתוף סטודנטים ומוצת 

התלמידים. 

הוצאת הכלים החד פעמיים מגני הילדים. •

הקמת קומפוסטים עירונים ושיווק המיזם לירה עפולה. •

הגשת עתירה כנגד מפעל שיבולת דגן עם מועצה איזורית •
עמק יזרעאל. 

תודה רבה שהגעתם לישיבה מברך אתכם בשנה טובה ומתוקה 

להביא לוועדה הבאה רעיונות ומיזמים 

                                                                                                                  


