ז' חשוון ,תשפ"ב
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פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה13.10.2021-
משתתפים :יו"ר הועדה –עדיאל אילוז ,מנהלת המחלקה-מזל קמינסקי ,קרן סרוסי ,פליסיה
שמאי ,אבי שמיר ,בת ציון שלומי ,הרב מנחם גולד
חסרים :דודי רוז ,יהודה חיימוביץ.
עדיאל :אנו פותחים את הישיבה בשעה  16:30ישיבה שלישית לשנת 2021
תודה על ההיענות וההשתתפות.
מברך את מזל קמינסקי מנהלת המחלקה החדשה על כניסתה לתפקיד
בנוסף מזל תפתח את הישיבה בהצגת בנושאי המחזור.
מזל –מצגת והסברים על מתקני מחזור והנעשה בהם.
בקבוקים -חוק הפיקדון על בקבוקים ליטר וחצי יכנס לתוקף ב-01.12.2021משרד הגנת
הסביבה לא ערוך ,ולכן אנו לוקחים בחשבון שהכלובים יוצבו מספר חודשים נוספים .בחודש
האחרון המחזוריות במצב גלישה  -ישנה בעיה עם קבלן הפינוי מאחר והוא בתהליך סגירה
עקב חוק הפיקדון .מדובר על בעיה ארצית-חיפה ,חדרה ולכן העירייה מפנה באופן עצמאי.
קרטוניות-אנו נמצאים בתהליך החלפת האיסכוריות ,אשר מתבצע על ידי חברת אמניר .גם
שם ישנם קשיים בפינוי של הקבלן מסיבות שונות :אי עמידה בימי הפינוי הקבועים ,אי נעילת
כלובים ,דיווחים לא תקינים .בנוסף גם התושבים והסוחרים משליכים המון אשפה ופסולת
מעורבת שמעלה את גובה מפלס הכלוב ולכן הקיבולת יורדת ,התחלנו בניקיון קרטוניות באופן
קבוע.
אבי שמיר :בעל מכולת השכונתי זורק לפח ,בטענה שמשלמים עבור השירות.
מזל :ממש לא .תעדכן אותו שאינו צריך לשלם ,על הפרק נצא בקמפיין ,סרטון בנושא-שיטוח
קרטוניות ,לא לזרוק פסולת לקרטוניות ,שינוי תנאים ,הגדלת פנויים .ואז נבצע אכיפה
אינטנסיבית למי שלא יעמוד בתקנות.

פחים כתומים :נכנסה מערכת ממוחשבת של חיישנים בפחים הכתומים-אשר קולטים את
מצב התכולה ,יעילות בצורה בלתי רגילה-אני יכולה לראות אצלי (במחשב) את מצב התכולה
של כל פח ולנהל את סבב הפינוי של הקבלן המפנה .עוד בתכנית  -הסברה רחבה ,יותר
מחזור פחות הטמנה -חיסכון אקולוגי .תאגיד תמיר השקיעה כ 600,000-שח בהתקנת
החיישנים ,הם דורשים הסברה עבור השקעתם בפחים הכתומים .אנחנו בשליטה על הנעשה
 ,תאגיד תמיר מממנת את הפינויים בתנאים שלה .גילינו שמצב המחזור בכי רע  0.09ק"ג
לבית אב ( 90גר').
בת ציון :לכמה זמן? ליום?
מזל :לחודש-בדיקה חודשית.
בת ציון :לא הגיוני.
מזל :אברר שוב .לידיעתכם ,מכל  489פחים מתחילת ההצבה כ 144-לא השתמשו (פח
כתום).
בת ציון :יש בעיה עם ההסברה.
מזל :תמיר דורשים תכנית הסברה מקיפה על מנת להגדיל את המחזור,
בפגישה עם תמיר ודובר העירייה הוחלט על סרטון הדרכה לפחים הכתומים ויש עוד רעיונות
שלי.
אבי שמיר :ההסברה מתחילה מגיל הרך מגני ילדים –הם יחנכו את ההורים
מזל :נתקוף מכל הכיוונים -פעילויות ,הפנינג ,חינוך גני ילדים וכולי...
מטרתי והיעד לשנה הקרובה לעלות באופן משמעותי את המחזור.
עדיאל :מה היעד שלך?
מזל :מאוד גבוה( 1.5 -ק"ג) לפחות לבית אב.
עדיאל :איזה רשות שיאנית?
מזל :כפר סבא ,עמק יזרעאל ,משגב.

בת ציון :אני חושבת שמחזור מיטבי מתחיל בקומפוסט ליד כל בניין ,או קומפוסט שכונתי
,בירושלים זה עובד וגם במרכז הארץ.
עדיאל :אפשר לעשות פיילוט בנושא.
מזל :בבית הפרטי שלי יש קומפוסט פרטי.
בת ציון :אפשרי גם קומפוסט מרכזי ולצ' פר את האנשים .אני מוכנה להתנדב כמה שעות
בשבוע .יש צורך בצמצום צריכה המחזור הוא בעצם הליטוף שלאחר הסטירה.
מזל :אני גם רוצה את עזרת הועדה להקמת עמותה לאיכות הסביבה.
דרך עמותה ניתן לעשות המון-הסברות בנושא קומפוסט ,הרצאות ,סרטים אקולוגים .הקמת
עמותה נעשית על ידי גיוס אנשים ,רכז מתנדבים.
עדיאל :כמה חברים הייתם בעמותה?
מזל :בגרעין כ 15-אנשים אני הייתי רכזת מתנדבים .גייסנו אנשי מקצוע מתוך היישוב,
פעלנו ,התנגדנו לכבישים מסביב טבעון וגם פעלנו בנושא זיהום האוויר.
עפולה מזוהמת כמו חיפה לפי הגרפים .אין סיבה שלא יהיה צוות בנושא מיחזור ,זיהום אוויר.
לנציגי עמותה יש השפעה ,עמותה מוכרת מגובה על ידי התושבים אני בעד וזה בידכם בדיקה
חוק העמותות ,איך מבצעים וכן גיוס תושבים.

דיון והסברה על קולות קוראים
קול קורא משמעות תמיכה כספית של המשרד להגנת הסביבה בתחומים שונים.
חינוך סביבתי :קל קורא תש"פ ,תשפ"א ,תשפ"ב-תמיכה של המשרד בפעולות חינוכיות
סביבתיות ובכל מיני נושאים סביבתיים.
ישנם שני קבלנים שמפעילים את התמיכה – אגודה לבריאות הציבור ואשר וטורי.

קול קורא ניקיון במרחב הציבורי -לפני חצ י שנה התחיל שלב א' סקר ניקיון בעיר הגיע סוקר
שבדק באופן מעמיק את מצב הפסולת בעיר ואז הועבר למשרד להגנת הסביבה לבדיקה.
בימים אלו הם החזירו עם הערות.
תמיכה עבור שדרוג מתקנים לטיפול בפסולת בניה -כיום אתר אקוסיק מצהיר על 90%
מחזור לאחר מיון .משימות אתר אסיק –שדרוג המתקן-בין השאר קירוי וגידור מסביב האתר
מניעה של אבק שנוצר ,מניעה של זיהום אוויר לתושבים.האתר ממיין את הפסולת של הבניה  -האבן שמגיעה עוברת ריסוק ומייצרים חומרי בניה
חדשים באותו מקום .האינטרס שלנו ושל משרד הגנת הסביבה לעמוד בתקנים ,לכן אנו
דורשים גידור ,התזת מים בעת הריסוק ובאופן מתמיד .בנוסף שדרוג מתקנים נייחים.
שדרוג מתקני מחזור ברשות המקומית -חלק מהעלאת המודעות למיחזור
הוא :תיחום מתקני מחזור ,שילוט נכון יזמין את התושבים למחזר ,מס' מתקנים שונים במרכזי
מחזור.תפקדנו לאתר ולבצע את הקולות קוראים הנ"ל.
עדיאל :יש צורך במיפוי מתקני מיחזור באזורים שונים כלומר :ליד פאבים הוספה של פחים
סגולים(זכוכית)
פליסיה :ברובע אין כמעט פחים סגולים
בת ציון :גם בעפולה עלית.
מזל :לאחר מיפוי ,סיור ובדיקה של המקום נדאג להוספת פחים
קול קורא בנושא סיוע לרשויות מהקומיות בהסרת אסבסט
מזל :הסרה ממקומות ציבוריים ,ישנם המון מבנים ציבוריים עם אסבסט .התכנית שלי היא
ליצור קשר עם קבלן הפינוי הזוכה ,שייתן הצעה בעלות מופחתת לכלל הציבור ,גם לבתים
הפרטיים.
בת ציון :יש לי שכנה עם אסבסט מתפורר ולא מעוניינת לפנות .
מזל :פלילי ,היא מחויבת לפנות.

טיפול במפגע סביבתי -זבובים וחרקים מעופפים שונים
עדיאל :קיבלתי פניה מאב מודאג על עקיצות בנו וילדים נוספים בגן אלה ייתכן שמדובר על
עקיצות נמר אסיאתי.
מזל :קריאות בשלושה שבועות אחרונות מגני ילדים :גן אלה וגן סוניה על עקיצות נמר
אסיאתי שיכול לגרום (לא באופן ודאי) לקדחת הנילוס.
מה שנעשה ה יום וגם ביום שישי בגן סוניה שאגב סגר את הגן ,המדביר הגיע בדק את הגן
ולאחר בדיקה מסתבר שמקור המים הבעייתי הוא לאו דווקא במבנה עצמו .לנמר אסיאתי יש
אפשרות למעוף של  50מטר ,המדביר סקר את האזור וגילה מקורות מים בחצר שני בתים
מהגן.
ליד גן סוניה ישנו בית פרטי שיש בו בריכת דגים ובריכת שכשוך ,בעלת הבית שוחחה איתי
ועם המדביר ומתברר שכבר שנתיים היא מתלוננת על יתוש הנמר האסייתי המצוי באזור.
לאחר השיחה המדביר המשיך לסרוק את האזור ומסתבר שבצמוד לגדר השכנה ,ישנו בית
פרטי נטוש ונמצאו בו קנה-סוף ולידו ערמה של אדמה רטובה שמישהו כיסה .ישנן נביעות
באזורים רבים בעפולה שמעולים עד ל פני הקרקע ,יש אפשרות לדגירה של יתושים ולכן
פעולת ההדברה היא כיבוי שרפות .יש צורך לטיפול יסודי במים התת קרקעיים.
בת ציון :איך?
מזל :לכנס את כל הגורמים שיכולים לטפל בזה החל מהידרולוג ,רשות ניקוז ,משרד להגנת
הסביבה ..לערב את כל המשרדים הממשלתיים .עם היכנסי לתפקיד נחשפתי לבעיה ע"י
המדביר והעברתי את המידע לגורמים הרלוונטים.
בת ציון :אז מה צריך לעשות?
מזל :צריך לכנס את כל מי שיכול לפעול בנדון ולברר מה ניתן לעשות :למפות את הימצאות
המים ,לדעת היכן זה קיים ,בדיקה תת קרקעית ,איך מנתבים את המים לכיוונים מסויימים.
אני לא הידרול וגית אני רק יודעת שצריך לפעול כי העניין הוא לא רק יתושים ,אלא גם
התפוררות אבן ממבנים .ישנן אינסוף קריאות על יתושים.

פרויקט אמץ חורשה של תנועות נוער ובתי ספר
עדיאל :פרויקט אמץ חורשה של תנועות נוער ובתי ספר שיתוף פעולה מול חנן ממחלקת
הנוער ובתה של בת ציון הדס שלומי
לאמץ חורשה עבור שתילה ,טיפוח עבור פעילויות חברתיות וניקיון החורשה.
עכשיו נשתלו בעפולה עלית הרבה עצים  ,אפשר לבצע שם פעילויות ולדאוג לניקיון המקום
מזל :יש תכנית בשם "שומרי נחל" –לימוד הנחל הקרוב לבית ואימוץ הנחל,
נהנים ושומרים על הנחל וגם עין נוספת המסייעת לרשות המקומית הממונה על המקום
לאיתור מפגעים וכדומה...
אני מברכת ובעד מיזם זה ,יחד עם תנועות הנוער ומרכז צעירים.

מיפוי של עצים מסוכנים בשטחים פרטיים
עדיאל :ישנם עצים בשטחים פרטיים המעוררים חשד לסכנה-חל איסור להשתלט על עצים
בשטח פרטי ,אך יחד עם זאת אנשים אדישים לא בודקים וזה מהווה סכנה לציבור .אני מציע
להתריע על עצים שמהווים חשד בשטחים פרטיים.
בת ציון :איך נראה? הרי לא נפלוש לחצרות פרטיות
עדיאל :באופן שיטתי ,ניתן התראה ונביא אגרנום מטעמנו.
בת ציון :איך תדע ,תעבור באופן שיטתי? תכנס לחצרות פרטיות?
עדיאל :אם יש צורך אז כן ,ג ם עצים בבניינים משותפים נחשבים לעצים פרטיים.
בת ציון :האם ישנה יוזמה מטעם העירייה להיכנס לחצרות פרטיות? •
עדיאל :כן .לדוגמה ברחוב קירשטיין קיבלתי תלונה מתושבים שגרים סמוך לבית
פרטי עם עץ שהיווה סכנה זה הפריע להם ,לבעל החצר זה לא הפריע ,הם בדקו
מקצועית על חשבונם והורידו את העץ.
מזל :רביד מנהל מחלקת גינון בודק זאת מול המחלקה המשפטית
בת ציון :הוא בודק אם אפשרי להיכנס לחצרות פרטיות?

מזל :כן.
בת ציון :זה חדירה לפרטיות ,רמיסה של זכויות הפרט.

•

מזל :ומה עם זכויות הכלל?
נסכם שהמענה הסופי תינתן לאחר בדיקתו של רביד מנהל מחלקת גינון.

זיהום אור
בת ציון :שאלתי ,מה הקריטריונים להצבת פרוג'דור? אנחנו גרים ברחוב מבוי סתום ,אין
מוצא ,מכוניות נכנסות אחת לשעתיים בממוצע בשעות היום ,בערב שקט גמור .בתים מעטים,
רחוב קטן ושקט ,יש בו ארבעה פרוג'דורים רבי עוצמה ,אחד מתוכם מטיל את הלומי האור
שלו על החצר הקדמית שלי ,היו ל נו עצים שמתו .לא ניתן לשבת בחצר פשוט זוועה .מבקשים
המון זמן להוריד ,אך ללא מענה.
מזל :אני אבדוק את הנושא מול אורי ברוך מנהל מחלקת חשמל.

