פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה 12.4.2021-
משתתפים :יו"ר הועדה -עדיאל אילוז ,סמנכ"ל תפעול -גידי עובדיה
מזכירת הועדה-קרן סרוסי ,חברי הועדה-אבי שמיר  ,בת ציון שלומי
חסרים :דויד רוז ,יהודה חיימוביץ ,בתיה אדרי ,הרב מנחם גולד ,פליסייה
שמאי.
עדיאל :שלום לכולם ,אנו מקפידים לקיים ועדה כל רבעון זאת הועדה הראשונה
לשנת  2021מופיע לפניכם סדר היום של הועדה לפני שנכנס לעובי הקורה
נברך את מנהל אגף שפע החדש גידי עובדיה.
מאחל לך הצלחה בתפקידך החדש.
אבי שמיר :חברי הועדה מבקשים להדיח את הרב מנחם גולד ,עקב אי הגעה
לישיבות באופן קבוע.
גידי עובדיה :שמי גידי סמנכ"ל חדש כ 3-חודשים בתפקיד
אני קצין במשמר הגבול ,עובד ונהנה מהתפקיד.
לעדכונכם הגענו להישגים יפים ,השתדרגנו בכמה מקומות ,העיר פורחת ונקייה
יותר .עדיין יש עבודה רבה לפנינו .לקראת חג הפסח דאגנו לניקוי העיר
מהפסולת המרובה .
עובדי האגף עבדו עד כניסת החג ,קיבלנו קומפלימנטים מראש העיר.
גם בליל הבחירות עובדי האגף דאגו לניקוי השלטים ברחבי העיר
אבי שמיר :השילוט זה סכנה לציבור ,תולים על מעקות ,מציע להוציא חוק עזר
עירוני בנושא
גידי :מסכים אתך .קיבלנו הנחייה מראש העיר והמנכ"ל להוריד את השלטים
במקומות ציבוריים לפני תום הבחירות .יש תיעוד.
אבי שמיר :אני גר ברחוב אלי כהן בעפולה עלית ,שנים שלא בוצע גיזום,
הצמחייה נכנסת לתוך הבתים הפרטיים של האנשים .ברחובות יש עצים
בולטים ואנשים צריכים לרדת לכביש על מנת לעקוף את העצים.
אשמח שנקיים סיור משותף.

גידי :אשמח לערוך עמכם סיור מסודר .נכנסו לגן אלי כהן התחלנו עבודה  ,יש
עוד עבודה רבה בגן .
רביד :לגבי אלי כהן ולגבי כל השטחים-,נכנסו לפני כחודש וחצי ארבעה קבלנים
חדשים לגינון .קבלן מוסדות חינוך ,גני ילדים ומקומות ציבוריים ,קבלן לעפולה,
קבלן עפולה עלית עד יואש דובנוב העוקף ליד הקאנטרי ,קבלן גבעת המורה
ורובע יזרעאל עד בן גוריון.
מבצעים גיזומים חזקים.
בת ציון :השאלה מה זה גיזומים חזקים ואם בהכרח זה טוב?
רביד :מסכים איתך ,אך קיבלנו הנחיות .יש גיזומים של סדר ועיצוב ,עיבוי
שתילה של אמצע הטיילת ,הוספת מערכות מים +בקרה.
גידי :יש עוד הרבה עבודה ,אנו נערכים לשנה הבאה שנת שמיטה.
בת ציון :יש המון עצים צריכים להיערך באופן דחוף.
רביד :יש המון עצים ,הורדנו הרבה מהאזורים מעונתיים ,לרב שנתיים
בת ציון :איפה?
רביד :בכביש  65קאנטרי לכיוון בית חולים הוספת עצים בטיילת ובשטחים בין
הקאנטרי לחטיבת כפיר.
גידי :לגבי גן דוד גזמנו ושידרגנו ,כל האלמנטים מברזל צבענו ,החלפנו ריהוט
גן ומתוכנן החלפת תאורה המשך.
בת ציון :לגבי עניין התאורה-שדובר לא פעם בישיבות הגנ"ס תאורת לד לבן
חזקה ומסנוו רת לדוגמא :ברחוב יהודה הלוי רחוב שקט וחד סיטרי ,שמו
פרוז'קט ורים לבנים ,בלילה אי אפשר להסתכל הם מסנוורים .
בבית השכן ישנו עץ בחצי שלו הוא מתנוון בגלל התאורה ובחצי השני העץ
שופע.
פרופסור מאוניברסיטה תל אביב כתב במחקר -שעצים מגיבים לתאורה חזקה
מאוד עצים נשירים-מבשילים לפני הזמן ואם לא-זה גורם להם להתנוון ולמות.
לא תמיד כל המרבה הרי זה משובח .בלילה צריכים חושך כך נברא הטבע.
גידי :הדעות מחולקות קיבלתי תלונה לגבי התאורה ברחוב תאשור שהתאורה
חזקה ומאידך קיבלתי תלונה שהתאורה טובה וחבל להחליפם לתאורה חלשה.

בת ציון :צריכים להסביר לתושב מה הטבע רוצה .בחוף אכזיב שמו תאורה
לבנה בכביש ,זה גרם לצבים לצאת לכביש וכולם נדרסו.
צריך להזהיר את האנשים מסכנת התאורה.
אלוהים ברא אור ליום ,וחושך ללילה-.הבריאות שלנו ושל הטבע זה הקצב
הטבעי והביולוגי של הדברים ככה צריך להיות.
גידי :ההחלטה היא לא שלנו.
בת ציון :של מי?
גידי :כל המדינה עוברת לתאורת לד ,חסכוני יותר ופחות מזהם.
בת ציון :כשזה מוביל לנזקים בריאותיים ,זה לא שווה את זה.
גידי :לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו ,אערוך בדיקה בתוך הרחובות
האלה ,ונבדוק אופציה לתאורה חלשה יותר.
בת ציון :יש את התאורה הצהבהבה.
גידי :עובדים עם הצהבהבה.
בת ציון :ברחוב שלנו ,התקינו את הלבנה החזקה.
אבי שמיר :אני מקווה שהכל נרשם בפרוטוקול ומגיע לראש העיר.
עדיאל אני כועס עליך ,מדוע רק מפעל שיבולת דגן בעניינך ומה עם תושבי
עפולה עלית שסובלים ממפעלי אלון תבור
שיבולת זה מפעל אורגני שלא מזהם מפעלי אלון תבור מפעלים כימיים מסוכנים
עדיאל קיימת סיור עמנו ,וראית מה התושבים עוברים  ,לא רואה אכפתיות מאף
גורם .נגמרו כוחותי מעוניין לעזוב את העיר.
נשאר רק לעשות תביעה ייצוגית עם אחוזת ברק ,עין דור ,גזית ,כפר נין ועפולה
עלית נגד כל המפעלים.
שוב אני מזכיר חברי הועדה אשר לא מגיעים לישיבות אנו מבקשים להדיחם.
גם מחדד שוב את נושא השילוט כל חצי שנה יש בחירות ,השילוט מהווה סכנה
לציבור אפשר לקנוס .
גידי :לדעתי נתנו התראות וגם קנסו ,אבדוק הזאת.

אבי שמיר :נושא נוסף שמעיק עלי והעליתי אותו בעבר בישיבות ,אנו חברי
הועדה מתנדבים בקהילה ,תורמים ועושים המון על חשבון זמננו הפרטי,
מקיימים מסיבות והרמות כוסית מזמינים את כולם רק את חברי הועדה שלנו
לא .עדיאל אמרתי לך זאת בעבר האם עשית משהו בנידון?
עדיאל :אני לא מוציא הזמנות ולא מקבל הזמנות.
בת ציון :אתה לא הולך?
עדיאל :אם אני רואה פרסום ברשתות החברתיות אז כן אני לא מקבל הזמנה.
בת ציון :חבר מועצה לא מקבל הזמנה? אז תדאג לקבל ושאנחנו נקבל
עדיאל :אמרתי וביקשתי.
אבי שמיר :אבקש לזמן את ראש העיר לישיבה הבאה
בת ציון :הוא לא יגיע.
גידי :למה את חושבת ?אני חושב שהוא יגיע
בת ציון :בחרתי בו ,והבטיח לטפל בתאגיד המים ,התאגיד מתעלל ,גוזל ועושק
אותנו והיחס ודרך הטיפול בעייתי ואין מענה.
עדיאל :רביד רוצה לומר משהו בנושא?
רביד :כן ,יש בעיה עם התאגיד הם לא מתייחסים ברצינות ,אני רואה זאת גם
בגינון בטיילת יש בעיות לחץ מים בכדי להשקות ,הם לא פותרים את הבעיות
והכל איטי בטיפול .רק לאחר שמערבים את מנכ"ל החברה ,דברים מתחילים
לזוז ,גם לא תמיד זה קורה
עדיאל  :בואו נעבור לנושא כריתת עצים
יש בעיה בעיר אנו מקבלים תלונות על כריתת עצים ליד הבית של בת ציון
נכרתו שני עצי חרוב בריאים ליד קניון העמקים נכרתו עצים .
גידי :מי כרת?
רביד :אף אחד מאתנו לא יודע ,היית בחקירה בסיירת ירוקה ,שמעתי לצערי
שתושבי עפולה עלית לוקחים את החוק לידיים.
בת ציון :באותו היום נכחו במקום עובדי עירייה דודי חייט ושלמה מליחי ראינו
אותם גזעים כאלה לא ניתן לקחת צריך משאית .

רביד :דודי חייט היה איתי בחקירה מה שידוע לי הם באו לפנות את הגזם
לאחר הכריתה .הצוות שלנו עבד שם יום לפני לטיפול וגיזום השיחים ,היית שם
במקרה.
בת ציון :מבצעים גיזום אגרסיבי לא תמיד מועיל אנו צריכים את צוף הדבורים
מייצרים כ 70%-מיבולי המזון שלנו.
בהקשר לזה אני זזה לנושא אחר -הפסקת הדברה כימית ,בעיריית כפר סבא
לא משתמשים בהדברה כימית הם עיר ירוקה הם מחרמשים עם טרקטור
מיוחד חייבים להפסיק להרעיל את האדמה .איך שאני רואה את עובדי העירייה
אני רועדת אני יודעת שהם באים להרוג להשמיד ולעבד את הצמחייה עם חומר
כימי/כריתת עץ מסתורית .חבל!
רביד :בואי נעשה סדר .קיבלנו הנחיה לגיזום חדש.
גידי :יש עצים שהתבקשנו לתת להם צורה.
בת ציון :מה זאת אומרת צורה? לא בשכונות אני מבינה איפה?
רביד :ברחובות ראשיים ,לעצב את כל הפיקוסים להרים את הנוף ,גיזום
בצדדים
בת ציון :בתור אנשי מקצוע זה נראה לכם נורמלי?
רביד :לי זה לא נראה נורמלי להפוך עץ לריבוע
בת ציון :ריבוע למה?
עדיאל :יש אנשים שזה נראה להם חשיבה נכונה ויפה ,זה נותן אשליה שזה
מתוחזק ומטופל.
רביד :להפך האחזקה גרועה יותר.
גידי :לא בכל המקומות עושים זאת .הפיקוסים ככל שגדלים יותר השורשים
מתרבים ועושים נזקים בכבישים בביובים .מגזמים ברחובות הראשיים מעצבים
אותם.
בת ציון :כל העצים והפיקוסים יהיו בצורת ריבוע?
גידי :לא הכל.
בת ציון :כמה ?

גידי  :לא יודע לומר לך במספר
בת ציון :ולכם אין מילה בנושא? מי נתן את ההוראה?
רביד :ראש העיר והמנכ"ל
גידי :ראש העיר ביקש לעצב את העצים אני והמנכ"ל מצטרפים לדעתו.
עדיאל :זה לא סוף העולם .כריתת עצים זה נורא.
רביד :לטווח ארוך זה כן נורא זה יגרום לניוון ושיעבוד העץ ויגדיל קצב צימוח
ובעיית התשתיות תגדל.
גידי :לי נאמר שככל שהעץ גדל גם שורשיו.
רביד :העץ ,הצמרת והשורש אותו גודל .הורדה מהעץ יגרום לשורשים להשלים
את הפער
בת ציון :אם אתה בתור בעל מקצוע חושב שזה נורא ,תאמר את דעתך
רביד :אמרתי.
עדיאל :בואו נחזור לכריתת עצים.
רביד :שוב אני חוזר לא ידוע לי מי כרת את העצים ,כל העצים שאנו כורתים
מטעם העירייה מסיבות שונות כגון :מחלות עץ נעשות רק באישורים של משרד
החקלאות .
עדיאל :האם צפויים כריתות עצים נוספים?
רביד :כן.
עדיאל :איפה?
גידי :צפויה כריתה של עצי אזדרכת שמהווים מטרד ,מסריחים בקנים מלכלכים
מאוד משתדלים מקומם לשתול דברים אחרים.
בת ציון :היכן יש עצי אזדרכת?
גידי :ברחבי העיר ,גדלים בתוך ולצדי המדרכות
רביד :זה עץ מסוכן מאוד .מהר מאוד נהיה חלול באחד הגנים בעפולה העץ
קרס
בת ציון :השאלה אם באמת שותלים עצים אחרים במקומם?

רביד :שותלים המון נשתלו מעל  350עצים בפארק החדש בשכונת c1
בת ציון :מה עם עפולה עלית? תשתלו שם .
רביד :אני מחפש שטחים נוספים לעשות בוסתני פרי ברחבי העיר-פירות הדר
אבי שמיר :אפשר גם עצי זית?
גידי :נשתלו ברחוב בגין המון עצי זית אנחנו מגוונים אתמול כעשרות עצי פרי
מגוונים כגון :שזיפים ,אגסים הדרים בשני בוסתנים של גודל  8דונם.
רביד :יש שטח לכיוון רחוב יאיר גם שם רוצים לבצע שתילה בחלקו של
העירייה.
בת ציון  :אמרת שאתה מחפש שטחים נשמע תמוה יש מקורות
רביד :צריך מקומות עם מקור מים כרגע יש שני מקומות בעפולה עלית ליד אלי
כהן
גידי :דבר נוסף שאנו מחפשים ונשמח לעזרתכם גינות לכלבים בעפולה עלית
יש ריבוי כלבים
בת ציון :בעפולה עלית יש גינה לכלבים ,הצעתי לשכני לקחת את כלבו ,אך הוא
טוען שלא ניתן לדרוך שם האזור מלוכלך ולא מטופל ,תדאגו לניקיון.
חבל לבזבז מקומות על גינות לכלבים במקום גינות קהילתיות
גידי :אפשר גם וגם גם וגם .
בת ציון :בכל אופן כואב להקים גינות קהילתיות בשטחים שנהרסו עם הדברה
כימית ואדמה מורעלת ולגדל עצים זה איום .יש שאריות של החומר .יש שיטות
נוספות לעשבים מרטיבים קרטונים פותחים ושמים על העשבים ודורכים עליהם
רביד :אנחנו לא גינה פרטית  ,יש כמעט  900דונם גינון בעיר כדי לתחזק
מבחינת כוח אדם כולל ריסוס שאת מדברת זה לא אפשרי
בת ציון :אז אין מספיק עובדים איפה התקציב? והמיסים שלנו? צריך שקיפות
גידי :אני עפולאי גר בגן ניר ,הלוואי והייתי מקבל פסיק מהשירות שמקבלים
תושבי עפולה
בת ציון :חברתי גרה בגן נר ,הכל נראה שם יפה וירוק

גידי :היא דואגת לה .המועצה לא עושה כלום לפני החג עבדתי עד כניסת החג
להרים את כל הפסו לת אצלנו היה פסולת שבועיים לפני החג ונשארה חודשיים
אחרי החג ודבירנו וביקשנו וכלום .
בת ציון :אני מדברת על העשבייה והרואדה צריך להפסיק עם כל הרעלים
עיריית כפר סבא הפסיקו גם אנחנו יכולים .
רביד :זה עלויות אחרות ,הרבה יותר במקרה הטוב צריך עובד ל 15דונם כיום
יש עובד ל 25דונם.
בת ציון :זה לא מרחק כזה גדול .
רביד :בכסף זה מרחק גדול.
גידי  :אני מבטיח שאעשה בדיקה מקיפה בנושא .יש קבוצה של מנהלי אגף
שפע בכל הארץ ואעלה שאילתה .יש עוד חודש וחצי כנס מנהלי אגף שפע עם
כל מיני גורמים
בת ציון :יופי ,תנסה עם כפר סבא
עדיאל :רביד אפשר לדעת עוד כמה עצים אמורים להיכרת ואיפה?
רביד :כרגע זה נעצר בגלל עניין דוח תקציבי עצים מסוכנים בגבעת המורה
עדיאל :כמה עולה דוח כזה?
רביד :היה לנו אגרונום מלווה ,עקב בעיות רפואיות הוא הפסיק כרתנו עצים
מסוכנים בגבעת המורה עצי אורנים שגדלו בתוך סלע עם שורש קטן בזויות
מאוד מסוכנות ברחבי הגבעה
עדיאל :כמה עצים בערך היום בדוח האחרון ?
רביד :לפי הדוח האחרון ביצענו כריתה של כ 80-עצים רק בגבעת המורה
עדיאל :מה ישתלו במקומם?
רביד :טרם סיימנו עם הדוח לאחר סיום הדוח נעשה שת"פ עם קק"ל כדי ליעל
מחדש את המקומות האלה.
עדיאל :יש עוד מקומות בעיר? עפולה עלית?
רביד :היה גם בחורשת הגודד עצים שנכרתו ,ברחוב בילו בעפולה עלית
גידי :מכירים את בעיית עצי האורן ? שורשיו לא עמוקים והולכים לצדדים

וגודלם לא מתאים תמיד לשורשיו ואז עם הרוחות הם נופלים
בגלבוע אחרי הרוחות העצים נופלים לכן אחרי הוצאת הדוח אין ברירה וחייבים
לכרות.
אחרי הכריתה יש שתילה אנחנו יותר שותלים מכורתים
רביד :זה מה שקרה בגבעה
גידי :בשכונה החדשה דונה שבעפולה עלית ישתלו כ 1000-עצים
עדיאל :אבקש לכתב וליידע אותי בתזכיר עצים המיועדים לכריתה ובשתילה
אני מעוניין להיות מעורב בנושא
רביד :מדובר על פרויקט שתילה
גידי :תשלח לו דרך המייל

גינות קהילתיות
עדיאל :אנו רוצים להקים גינות קהילתיות
רביד :דובר על הפארק ומקומות נוספים
גידי :מה זה גינות קהילתיות?
עדיאל :שטח שהמוקצע לגידולים חקלאיים כגון :ירקות ,עשבי תבלין .הקהילה
דואגת לשתילה ולתחזוקה
גידי :קלטנו רכז חינוך שיקדם את העניין
עדיאל :יצרתי שת"פ עם קופות חולים כללתי ומכבי –ארגונים שרוצים לתרום
לקהילה מוכנים להשקיע על הסברות והצגות מעוניינים להקים סביבטרון שזה
מעין הצגות קהילתיות קטנות דווקא בעפולה עלית ,גבעת המורה ,פארק עירוני
על מנת לייצור פינות חמד.
גידי :אני בהחלט מרים את הכפפה יחד עם רביד
רביד :מצריך תקציב
עדיאל :התקצ יב לא יקר למשל בפארק יש מקום מגודר ,כלי עבודה ,השקה
רביד :הקצבנו שם כ 30,000-שח -שער וחלוקה מחדש

עדיאל :ליד ביתה של בת ציון ישנו שטח ציבורי לא מטופל ,אך אם תוקם גינה
קהילתית בת ציון תדאג לתחזקה היא חיה את זה
אם אנחנו בתור עירייה נקציב לה שטח במינימום אמצעים כגון :שתילה
ראשונית ,מערכת השקיה ולתחום את המקום אפשר לטפח ולתחזק במינימום
השקעה.
ישנם מקומות גם בגבעה המורה ובעפולה עלית וישנה קהילה שמוכנה לשדרג
ולהוביל את זה קדימה.
גידי :בואו נרים את הכפפה ,אני מבקש לתאם ישיבה עם רביד ,שני מפקחי
גינון שבה יאתרו ע ל ידכם מקומות פוטנציאלים להקמת גינות קהילתיות.
עדיאל :יש מקומות
גידי :מצריך בדיקה מבחינת השקיה והיתרים.
עדיאל  :נושא הבא חלופה להדברה
סוכם שגידי יעלה את הנושא ביום עיון עם מנהלי שפע ,בת ציון תדאג לעדכן
בחלופיות ובעלויות
מחאת האקלים בקרב בני נוער
בת ציון :לצערי ביתי לא יכלה להצטרף לישיבה אם זה אפשרי היא תצטרף
לישיבה הבאה כדי לדבר ולהסביר על הנושא
עדיאל :אין שום בעיה
עדיאל :לפני שנעבור לנושא הבא אני חושב שכדאי שהרכז החדש יקיים סיירת
נוער סביבתית שימנף את הנושא מול חנן ממחלקת הנוער לעשות פעולה ירוקה
ונכונה .וגם בנושא משבר האקלים העולמי מצריך עליית שלב בנושא
עדיאל  :דור 5
גידי :מה זה דור ?5
בת ציון :שדרוג אנטנות של הסלולר יש מאמר בנושא של אלון בן ארי המתגורר
בית קשת נפגשתי אתו אישית
עיר חכמה -פירושה במיליוני חיישנים ,סנסורים שיותקנו בבגדים ובאביזרים
בב תים במכונות ובמוצרי חשמל ואולי מושתלים פיזית בגוף האדם

החיישנים יכללו מצלמות לזיהוי תווי פנים וכל המידע עליו ,גניבת פרטיות
מהאדם איסוף מידע שיעשה בו שימוש כמו שנעשה בסין ,כל אזרח יקבל ציון
אזרח טוב-יקבל ציון גבוה -אזרח ואם האזרח לא יקבל ציון גבוה אז יחסם
וישלל זכויותיו במקרים מסוימים מפחיד מאוד!
רביד :זה כבר קורא היום בטלפ ון נייד אם מדברים על נושא מסוים זה קורא
אותו.
בת ציון :אבל ציון שישלול זכויות עדיין אין.
גידי :זאת הקדמה לחסרונותיה וליתרונותיה למשל המצלמות כיום הצילו המון
חיי אדם .בזמן נתון בזכות המצלמות נתפסו פעלי חמאס ,גנבים וכול.
בת ציון :זה מקובל ואפילו מצוין אבל שלילת זכויות אזרח לפי ציון ,זה לא
בסדר!
גידי :אנחנו לא שם בואי נקווה שגם לא נהיה ואם נצטרך נשתדל להילחם ,בכל
דבר יש יתרונות וחסרונות
בת ציון :תלוי לשם מה השימוש ,למטרה טובה אני בעד.
עדיאל :בנושא מפעל שיבלות דגן מעדכן שהוקמה ועדת היגוי בנושא -אנחנו
מתקדמים בצעדים נכונים לפתרון הסופי
המטרה-הזזת המפעל

הועדה הבאה תתכנס בתאריך  13.7.2021יום שלישי חדר ישיבות אורן

המלצות הועדה:
 1כל רבעון יוצג תזכיר כריתת עצים והצגת הרישיונות לכריתת העצים סיבה
וכמות
 2גינות קהילתיות -לבצע סיור מקדים לאיתור מקומות פוטנציאלים לגינות
קהילתיות בעפולה עלית ,גבעת המורה ,שכונת לב העמק רובע יזרעאל ,עפולה
תחתית.
 3יש למצוא חלופה להדברה הנוכחית להדברה עם חומרים אורגנים
 4מחאת האקלים -יש לייצר תכנית רב שנתית למיגור בעיית האקלים בעיר
ובעיקר בקרב בני הנוער.
 5דור -5יש לעדכן היכן הוקמו אנטנות חדשות בטכנולוגית דור (5אם בכלל)
ולבצע תסקיר קרינה
 6ועדת היגוי שיבולת דגן -יש לבצע בשקיפות את תהליך ועדת ההיגוי מול
הועדה ומול התושבים

בכבוד רב,
עדיאל אילוז
חבר מועצת העיר עפולה
יו"ר ועדת איכות הסביבה

