
 

 

 2022,יוני 29                                                                                                           

 ל', בסיון ה'תשפ"ב                                                                                                          

 פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה                                             

 יו"ר הועדה -מר עדיאל אילוז משתתפים:

 מנהלת מח' איכות הסביבה -קמינסקי גב' מזל                

 אבי שמיר-מר חברי הועדה:

 בת ציון שלומי -גב'

 פליסיה שמאי -גב'

 תושבת נוף יזרעאל-מירב גל-גב'

 נציגת ציבור, תושבת עפולה עלית -אביה דנן-גב'

 חבר ועדה-יהודה חיימוביץ-מר חסרים:

 חבר ועדה-דוד רוז-מר

 ועדהחבר מועצת עיר וחבר  -הרב מנחם גולד

 בתיה אדרי חברת מועצת עיר וחברת ועדה-גב'

  ועדהת עיר וחברת צקרן אלקריף חברת מוע-גב'

 דברי פתיחה יו"ר הועדה מר עדיאל אילוז: 

עומדים  2022ערב טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את הועדה השנייה לשנת 

 לפנינו מספר נושאים חשובים בנושא איכות הסביבה, הוזמנו תושבים שהגיעו

צריכים  הבכדי להציג את טענותיהם על המטרדים שהם חווים. אנו כוועד

 .םלהקשיב ולסייע בפתרונות אפקטיביי

ראשית: נשמע סקירה של מנהלת מחלקת איכות הסביבה מזל קמינסקי על 

 הנעשה ברבעון האחרון.

 מזל קמינסקי-סקירה על הנעשה

 קו"ק של משרד החקלאות.    -גינות קהילתיותקו"ק  .1

בגלל שנת )לא מוציאים אל הפועל כעת תשרי הבא חודש היערכות לקראת בי בשל

משרד החקלאות רפרנט ממלווים ע"י , אגף קהילה תמר דיגמי. בהובלה של (שמיטה

 . אישור והנחיהכולל 

רובים נדאג לשלט עבור הגינה הקהילתית שליד בימים הק -בשורה עבור בת ציון

 .הידבירו בגינשלא כדי נתאם עם המדבירים ביתה ו

 לל את הנושא? האם יצא מכרז בנדון?כ.עדיאל: מי מת



 

 

אגף שפע מלווה ומתחזק ברמת הגינון, תמיכה של  מזל: איתי ויזל מאגף קהילה.

 רביד אחראי .מנהל מח' גינון חומרים ומערכת השקיה ש

 י מחזורשדרוג והקמת מרכזקול קורא  הגשתשבוע הבא  -נוספים  קולות קוראים .2

 . תשפ"ד-סביבתי בנושא משבר האקלים לשנים תשפ"ג-חינוכיוקול קורא 

אנו מגישים טיפול במזיקים: ) טיפול במזיקים נוסף מוכן אך עדיין לא הוגש קול קורא

בגובה  גנכרגע לא ידוע אם יוגש ,מאחר שיש מצ'ייתושים(.ו אניהלישמ זבוב החול )

ד להגנת הסביבה. לעת השתתפות משר 90% -ו השתתפות של הרשות 10%של 

קול קורא נוסף אשר  .של הרשות 10% -עתה לא מגישים כי אין מקורות מימון ל

העוסק בקידום העיר מבחינת עצים,  -סביב טבע עירונינעצר מאותה הסיבה: 

 צמחייה שימור, גם נעצר מאותן סיבות. 

 מי החליט זאת? עדיאל:

 הגזבר.  מזל:

אמנון "בשם היום נחתם הסכם עם קבלן הדברות חדש  -טיפול במזיקיםאגב, 

 . יתחיל את עבודתו מחראשר  "הדברות

אבקש לקבל את מספרי הקולות קוראים טיפול במזיקים+ שדרוג והקמת  עדיאל:

 מרכזי מחזור על מנת לקדם את הנושאים.

ם את דליפות פרמטרי 3-ועדת היגוי, המפעל שיפר בישיבת התקיימה  -מכון פסדים .3

. סוכם עם המכון במעטפת סתימת חוריםומחמצן וביצעו  , פחם פעילרביו פילט -הריח

מעקב אחר התנאים אחראי על העם  אני אפגשהיגוי שפעם בחודש הועדת חברי יחד עם 

 בדיקת התאמהונעשה  'הרוח והטמפכיוון ומהירות נתוני מזג האוויר, המטאורולוגיים : 

. מחר מתקיימת פגישה עם כרמל אשל האחראי מטעם בין הנתונים לתלונות התושבים

 המכון.

 הצתת פסולת ביערות                                     

ום הבעיה, ראה את מיק-ראשית אומר שאני פה בזכות עדיאל שטרח והגיע לביתי מירב:

לה, מתגוררת ברחוב סייפן אני תושבת חדשה בעיר עפו חשפנו סרטונים וצילומים. 

בזמן ששהינו  20.7.21-,ברשבגבעת המורה, צמוד ליער. שנתיים ראשונות הכל היה נהד

בביתנו פרצה שריפת ענק, נשרפו ארבעה בניינים, כולל הבניין שלנו. נאלצנו לצאת 

מהבית למשך חודשיים עד ששיקמו לנו את הבתים. בממוצע פעמיים בחודש פורצת 

 מכתבים לכל מחלקות העירייה.שריפה. פניתי ב

מדוח חוקר שריפות שהבאתי באופן פרטי נמצאו חומרי הצתה, מדובר על שכונה 

זר הערבי שאוהבים לשרוף פסולת ממש מתחתינו גשלמרגלותיה יש את כפר סולם ,מהמ

י אזורים. הוגשו תלונות למשטרה, אך לא נעשה כלום. אנו זקוקים לסיוע ותמיכה נבש

 אולי שנציגי העירייה יפנו אל מועצת סולם ויסדירו את הנושא .מעיריית עפולה 

 לפתרון הבעיה?  םיש למישהו רעיונות רציונליי עדיאל:

הפרדה בין האזורים בשיטות שונות לדוגמא: חציצה. לפי החוק שריפת פסולת  מזל:

צור קשר אסורה. ניתן לפנות למשטרה ירוקה. אבדוק מול המחוז מה עוד ניתן לעשות וא

 מירב.ישיר עם 



 

 

 

מלאי מים ועוצרי אש. רעיון אקולוגי מצוין  הםע כידון לשתול עצי סברס אשר נית בת ציון:

 ובדוק.

 וטיפול  איתור  -עצים מזיקים                          

בטיפולו המוחלט של מנהל מחלקת גינון רביד גלסמן , שנבצר ממנו להשתתף היום  מזל:

 בישיבה.

 

 כללי: 

 .אשמח להכיר את חברי הועדה ואת חשיבותה אביה:

,עורכים סיורים .ולתת פתרונות לראש הרשות,  לשפרלקדם ו םנושאים שמעונייניעדיאל: 

 אחת מהמלצות שהועדה עושה.

 אשמח לעלות מס' נושאים: אביה:

 להגיע שני חברי מועצה, הייתי שמחה לקבל את תקנון הועדה. מחויביםהבנתי שלפי התקנון 

אין עצים, אין צמחייה -מקום עם אווירה כפרית, צמחייה עשירה בהשוואה לרובע-לה עליתועפ

אין גני שעשועים בניה שגובלת לעפולה עלית מה עם איכות חייהם של התושבים אני חושבת 

 מאוד משמעותית לשיפור נושאים אלה. הסביבהועדה לאיכות וש

 ישנן ברזיות מים בעפולה עלית ואין מים מדוע הותקנו?

הרשות או אם זה בסמכות גורם לנזקים עצומים, ה  י,אהכבישים בעפולה עלית במצב נור

 המדינה? 

זה לא נושא שבתחום אחריותה של הועדה, למיטב ידיעתי מדובר על לגבי הכבישים  עדיאל:

עם  יםאקור ות קול בעיר ישנם התחבורה על אחראי ה בסמכותו של ראש הרשותנושא יקר 

ש , ומשלבים. כמו כן ימעניקההרשות מוכנה להשקיע מול תקציבים שהמדינה שכמה . ונגמצ'י

את תאגיד המים שגם הם אחראים על סוג של תשתיות והם משתתפים בחלק שלהם 

 .דחוף ובהולל בסלילת כבישים, מסכים אתך שהנושא מצריך טיפו

 תינתן המלצה בנושא. הברזיותלגבי 

, כידוע זה לא תלפי הבנתי חוקית חייבים להיות נוכחים שני חברי מועצה בוועדו בת ציון:

 קורה. מי אחראי? יש סנקציות? 

, במידה תסטטוטורי ההמלצתי: הוצאת מכתב לחברי המועצה שמחייב אותם להגיע לוועד

ישיבת ואינם מגעים ימצאו להם מחליף. בנוסף לחייב את ראש העיר חתימה על פרוטוקול 

 ועדה להגנת הסביבה.ה

כבר לפני שלוש ישיבות הובטח בפרוטוקול שנושא תאורת הלד ברחוב יהודה  תאורת לד:

ר התאורה הורסת את עצי הפרי וגורמת לניבולם. לא  ניתן לשבת בחצהלוי תוזז ותתוקן. 

ביתי בלילות, סיפור שלא נפתר. מבקשת שוב שהתאורה לא תפלוש לשטח הפרטי שלי. 

 מדובר על פתרון טכני. 



 

 

 

 לך מענה. ןד פניות הציבור בנושא. יינתקאת יכולה לפנות למו פליסיה:

לפני שנת שמיטה שתלנו עצים מול ביתי, מוזמנים להגיע לראות. עובדי  גינה קהילתית:

תחילו לחרמש באופן יפה מאוד, מבקשת שידאגו לשילוט, ושעובדי קבלן חברת מרבדים ה

 עירייה לא ירססו.

 ברצוני לעלות כמה נושאים: פליסיה:

ותהיה הסעה מאורגנת ומסודרת לא תהיה  19.7.22-ט יתקיים בבמידה והמשפ -דגןשיבולת 

 בעיה לגייס אנשים.

בבניינים. יש רק צואת כלבים  ק,ר אין שתילת עצים ברחובות בתים פרטיים  -רובע יזרעאל

 ברובע.

 שירותים ציבוריים, ברחבי העיר לא מתוחזקים למשל: בשוק הישן+ פארק ציבורי 

 אים אלה.ושתינתן המלצה לנ עדיאל:

שלא יודברו בהדברה כימית רק ביולוגית+ אני מבקש –לגבי הדברת מזיקים  אבי שמיר:

 ייבוש מקורות מים.

מה דינו ש לחבר מועצה שלא מגיע -עץ המשפטי של העירייהבנוסף אבקש חוות דעת של יו

 חובה! תלוועדו

 לעדכונכם. 10:00, בירושלים בשעה 5נגד דור  ץיום ב' הקרוב תתקיים תביעה לבג" בת ציון:

 

 

 המלצות הועדה                                                  

במזיקים+ הקמה  ניה, שפני סלע+ טיפולאשמיל הגשת קולות קוראים: .1

 ושדרוג מרכזי מחזור .

ה( ולשתול כמות גדולה של עצי מחלות)לבצע חציצה  הועדה ממליצה .2

בין סברס כחציצה אקולוגית למניעת התפשטות השריפה לעבר הבתים 

רחוב סייפן+ חצב לבין היער, פעילות מונעת של עצים שלא יהוו סכנה ש 

 ה ירוקה.במשטרה+ משטר למעבר אש לבתים. בנוסף תלונה

הוצאת מכתבים לחברי המועצה שהינם חברי ועדה לחייב אותם להגיע  .3

 .ה ואינם מעוניינים יש להחליפם, במידתלוועדו

א' עפולה 9הסתת תאורת לד ברחוב יהודה הלוי -פניה למנהל אגף שפע .4

 עלית.

אסתר המלכה, תרצה אתר, לאה  -לבחון שתילת עצים ברחובות פרטיים .5

 יזרעאל.רובע  - גולדברג

 ושא ברזיות לא תקינות ברחבי העיר ותיקונם.בדיקת נ .6

 פארק העירוני. בדיקת תחזוקת שירותים ציבוריים בשוק הישן וב .7



 

 

 

לעשות שיתוף ציבור היכן ניתן לדעת הציבור לשתול עוד עצים במרחבים  .8

 העירוניים.

הוצאת קול קורא לחנויות חיות בכדי לצאת לשיתוף פעולה חינוכי  לגבי  .9

הכלבים, החנויות שיזכו, יתנו הטבה בחנויות שלהם להנחה ו/או  צואת

מתנה שתהיה מקובלת עליהם, ופקחים שיאכפו את נושא גללי הכלבים, 

יתנו דוח למפרי החוק ומאידך, יתנו את ההטבה לתושבים שאוספים את 

הגללים של כלביהם. וכך נעודד את הציבור לאסוף את צואת הכלבים 

רים ולא רק עם מקלות. כמו כן הועדה ממליצה לצאת בדרך חינוכית עם גז

 בקמפיין שיווקי בנידון.

  

 

 

 

 

 

 הישיבה נסגרה!

 בברכה,                                                                                           

 עדיאל אילוז                                                                                        

 יו"ר הועדה                                                                                         


