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 4.11.2015 -סיכום ועדת איכות הסביבה

 נוכחים: 
 -יורם פלגמנכ"ל המועצה,  -סגן, ראש המועצה ,שי אברהמי -צפי פלד

 מתאם קיימות  -מנהל מחלקת תברואה, אורן ביי
 האזורית לאיכות הסביבה ברעננה מנהל היחידה -יהודה אולנדר

 נציגת המשרד להגנת הסביבה. -ליאורה ניצן
  ., איילת שחםדיויד קדישאביטל יוגב, 

 
 מהלך הישיבה:

 צפי פתח והציג את נזקי הסופה התוצאות והיערכות המועצה.
 נושאים: 3בישיבה הועלו 

 שטחים פתוחים במועצה. .1

 הפרדת פסולת למחזור .2

 גזם .3

 -שטחים פתוחים
אורן הציג את חשיבות ההתייחסות לשטחים הפתוחים )שטחים 

חקלאיים, שמורות טבע, שטחים ללא יעוד וכו'( שהינם חלק עיקרי 
מהשטח(. הוצגה תוכנית חינוך  85%-מהגדרתה של מועצה אזורית )כ

 כמנוף לחיבור בין הקהילה לשטחים. 
המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים למועצות כמו כן, הוצג 

)מצורף(, זהו מדריך הנותן למועצה כלים ודרך לגבש התייחסות  אזוריות
http://moazot- כוללת לשטחים הפתוחים.

-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A
-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F
-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C
-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D
-%97%D7%99%D7%9D%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7

%D7%91%D7%9E%D7%95/ 
 

 האם קיים סקר טבע כולל של המועצה? -ליאורה
 מתוכנן במסגרת תוכנית המתאר הכוללנית. -צפי

מעוניינת להצטרף לגוף של נציגי התושבים במהלך העבודה על  -אביטל
 תוכנית המתאר.

ממליץ לחבר ישובים ודרכים בשביל אופניים. אין תמיכה  -דיוויד קדיש
 בפועל של המועצה במיזמי תיירות.

עלות תקציבית גבוהה, כרגע לא בעדיפות. מדגיש -שבילי אופניים -צפי
 שתהיה התייחסות מיוחדת לתיירות כפרית וחקלאות בתוכנית המתאר.

 
 -הפרדת פסולת למחזור

 לווה ע"י מנכ"ל המועצה.הנושא נמצא על הסדר היום ונתמך ומ

http://moazot-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95/
http://moazot-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95/
http://moazot-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95/
http://moazot-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95/
http://moazot-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95/
http://moazot-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95/
http://moazot-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95/
http://moazot-green.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95/


 

עבר לאחריות המועצה היישובים יחסכו כתוצאה  -פינוי מרכזי המחזור
 בשנה.₪  100,000-מהמהלך כ

  -פחים כתומים למחזור אריזות
 .חודשים 5)קיבוצים, צור יצחק, צור נתן, בית ברל( פועל  -שלב א' 
 פרישת פחים כתומים בנחלות בלבד. -הוצגה התוכנית -שלב ב'

 הרחבת המהלך ליישובים קהילתיים והרחבות במושבים. -ג' שלב
אנו מחכים להתפתחות ועדכונים מהמשרד להגנת הסביבה ולכן 

 אין יעד סופי לתחילת שלב ב'.
 

  -פיילוט הפרדה במקור )פסולת אורגנית(
המשרד יצא לבחינה מחדש של  יהודה מעדכן ממפגש עם השר להגנ"ס

 התהליך, ילוו רשויות שבתוך התהליך, לא יתמכו ברשויות חדשות
 ממליצה לשקול סבב נוסף של מכירת קומפסטרים. -אביטל

הפעלת הפיילוט יותר יקרה מפינוי אשפה רגיל, המועצה שוקלת את  -שי
 האפשרות לביטול הפיילוט.

ביטול הפיילוט יפגע מאוד במוטיבציה של התושבים, ויכול  -איילת
 להשפיע על שיתוף 

 הפעולה בהפרדת אריזות.
ממליץ לבחון אופציה לקומפוסטר יישובי המיושמת במועצה  –יהודה 

 האזורית גליל עליון.
 
 

  -גזם
מחלקת תברואה ואיכות הסביבה ביצעה בהנחיית המנכ"ל בדיקה 

 3הגזם במועצה ובמועצות שכנות. הוצגו מקיפה של הדרכים לפינוי 
 דרכים המביאים לחיסכון:

 .12%-חוסך כ -מתבצע בצופית -ריסוק גזם .1

 .25%-חוסך כ -גני עם נווה ירק, -פינוי ממרכז גזם ישובי .2

 -מתבצע אלישמע -הקטנת תדירות פנוי,פינוי פעם בחודש .3

 .30%-חוסך כ

 האכיפה חשובה במהלך שכזה. -איילת
תהליך הדרגתי בשיתוף היישובים, כולל מענה לשאלות יש לבצע -אביטל

 ופתרונות. 
 המועצה בוחנת פתרונות כוללים ברמת ההובלה והטיפול.

 
 

 תודה לכל המשתתפים
 
 
 

 רשם פרוטוקול:
 אורן ביי

  


