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 ישיבת ועדת איכות הסביבה העירונית.התקיימה   6.12.17  בתאריך           
 

 נכחו:    
 

 ראש העיר    -מר שלום בן משה 
 יו"ר הוועדה                                         -סגנית ראש העיר -גב' סיגל שיינמן 
 מנכ"ל העירייה -מר שלמה שילה 
 מנהל אגף שפ"ע -מר רונן עבדו 
 מחלקת איכות סביבהמנהלת  -גב' דפנה לביא 
  'חברת וועדה, -דורית אמירגב 
 מזכירה מחלקת איכות סביבה-גב' סיגל חדד 
 חברת ועדה גב' דפנה רודיק 
 חברת ועדה,  -גב' טליה סמולש 
 חברת ועדה -גב' איילת כספי 
 חברת ועדה -גב' עדנה שאטי                     
  חבר ועדה –מר עזרא שמוש 
  חבר ועדה –מר קובי מדינה 
  'חברת ועדה, -רותי גניסרגב 
 חברת וועדה –גב' איילת לביא 
  יועץ סביבתי –עמיעד לפידות מר 

 
פתחה את הישיבה וברכה את ראש העירייה ומנכ"ל , יו"ר הוועדה ,סיגל שיינמןגב'   

 נוכח שתי סוגיות מהותיות שעומדות על הפרק.  ,העירייה שהגיעו לישיבה
 ,קבלת סטאטוס -דבנייה ירוקה כוכב אחהאחת, החלטה שהתקבלה בדבר   
 והשניה, הפרדה במקור.   
 

 :להלן עיקרי הדברים שסוכמו
 
 בניה ירוקה  .1

 
לתכנון ובניה עלה קושי  בוועדהבבדיקה מקיפה שנערכה ראש העיר מציין כי  .א

 –באיתור המידע על אופן חיוב היזמים לתכנן בנינים לפי תקן בניה ירוקה 
 כוכב אחד.

להוציא נוהל חדש שיסדיר את חיוב היזמים ראש העיר לאור זאת, הנחה 
 כוכב אחד. -ות לפי תקן בניהנלב

 
ת בימים אלה בשכונות החדשות תבנה לפי תקן יקריית החינוך החדשה שנבנ .ב

 .כאמור בניה
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 אנרגיה סולרית
דשה חברת החשמל את מדיניות מכסת האנרגיה שניתן להפיק ילאחרונה ח .2

להתקיים ישיבת ועדת היגוי  צפויהבאמצעות אנרגיה סולרית. ראש העיר מציין כי 
 עם משרד השיכון והנושא יועלה בישיבה גם עם שר החינוך.

 
 פסולת אלקטרונית .3

לאיסוף מנהל אגף שפ"ע מעדכן כי בימים אלה מקדם האגף מכרז להצבת מתקנים 
 פסולת אלקטרונית.

 
 כפר חי .4

במקור באזור מגדל  שתוכנןראש העיר מציין כי העירייה בוחנת אפשרות לתכנן את כפר החי )

 ש העין.אבסמוך ליער רצדק( 
 בהקשר של ההשפעה על הסביבה הועדה מציינת כי יש לבחון את המקום המוצע .

האקולוגית של היער ולפגוע בחי  שכן, פעילות זו עשויה להשפיע על המערכת
 דרכי)ובצומח, במעבר בעלי חיים, באיבוד שטחים פתוחים שידרשו לתחבורה

 התפרצות של מינים פולשים וכו'. ,(וכו,חניה גישה
 כתנאי לאישור הקמת כפר החי באזור זה. אקולוג"ד חוסוכם כי תידרש 

 
 רכז חינוך סביבתי  .5

 משרה. 50%בהיקף של  פורסם מכרז לאיתור רכז חינוך סביבתי
לרבות הגשת קולות קוראים ,רכז ניתן יהיה לקדם פעילות חינוכית  שייקלטלאחר 

גינות הקמת בכלל זה סייעו מבחינה תקציבית לקידום פרויקטים חינוכיים, ויש
 קהילתיות.

 
 הפרדה במקור .6

תהליך הפרדת פסולת אורגנית במקור לא צלח בראש העין כמו גם במרבית הרשויות 
הוחלט להפסיק את  ,לאור זאת.  3% -בארץ. אחוז התושבים המפרידים עומד על כ

 תהליך ההפרדה בשכונות המגורים ולבצע הפרדה בעסקי מזון עתירי פסולת אורגנית
 .בלבד

  ואיסוף  הפרויקטבדבר סיום בשבועות הקרובים תפורסם הודעה לתושבים
 הפחים החומים על ידי העירייה.

 
 פחים כתומים .7

מנהל אגף שפ"ע מעדכן כי מתקיימת בחינה מפורטת של משמעות הצבת פחים 
 ."תמיר"בשיתוף תאגיד  )לאריזות(כתומים 

 
 קומפוסטר חכם .8

עמיעד לפידות מציג "קומפוסטר חכם" לגידול ירקות אשר משמשים לתוצרת מר 
 עצמית.

  מציינת דפנה לביא כי בעבר הנושא נבדק  (עירוני)סבסוד בנושא רכישת קומפוסטריים
קושי משפטי לסבסד מתקנים שלא  קיים מול הלשכה המשפטית וכי התברר ש

 ניתנים לכלל התושבים.
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 קולות קוראים  .9
 

 קולות קוראים: 3דפנה לביא מעדכנת כי בשבועות האחרונים היא מקודמת 
בקשה לסיוע בהכנת סקר טבע  למשרד להגנת הסביבההוגשה  :עירוני סקר טבע (1

 ₪  94,000, בעלות של כ  עירוני
בבתי הספר ובגני הילדים בסיוע המשרד להגנת הסביבה,  לחינוך סביבתיתכנית  (2

 וסביבה בריאה. זיהום אוירבנושא ₪  100,000כ בעלות של 
ך ימים אלה מתקיים הל)הקול הקורא אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ובי

 נית(.קטור ליישום התכישל בחירת פרוי
תכנית לחינוך בקשה לאישור קול קורא השבוע הוגשה למשרד להגנת הסביבה  (3

 .מגוון המיניםנושא סביבתי בבתי הספר ב
 

אפשריים שיבחנו לאחר  פרויקטים )סביבתיים במקביל הוגשה בקשה לסיוע במימון פרויקטים 
 לנושאים, אתר אינטרנט  הושלכוש רהיטים לשיפוץ נגריה הקמת, קהילתיות גינות הקמת -אישור המשרד שיינתן

 '(.וכו סיורים ביצוע, סביבתיים

 . 2018בתחילת חודש פברואר להינתן תשובת המשרד צפויה 
 

 מטרדי ריח  .11
, מציג את עיקרי הפעילות שנעשתה בנושא שריפות קובי מדינה, תושב נווה אפקמר 

 אזורי.פעולה  לוועדפסולת מכפר קאסם והמשולש הדרומי, לרבות הצטרפות 
 .בפתרוןמעוניין שהעירייה תפנה למשרדי הממשלה לסייע כי הוא מדגיש  

 דיש זמן קונ רסיגל שיינמן מציינת כי היא תעלה את הנושא בישיבה עם ראש העי
 .הבאה ללמוד את הנושא בישיבת הוועדה

 
 נחל רבה  .11

ניקוי משטחי הבטון לאורך ואדי רבה נערך באופן חלקי בלבד. לא הושלם פירוק כל 
 .(ציונות דרך לרחוב)מדרום  משטחי הבטון כפי שהעירייה הצהירה שבכוונתה לבצע

 מול אגף הנדסה. ושאסיגל שיינמן תבחן את הנ 
 
 

  החלטות
 
 – בניה ירוקה .1

לבנות לפי  ובמידה ויידרשיזמים שיחולו על  הנוספות העלויותעל אגף שפ"ע לבדוק מהן 
 כוכב אחד. –תקן בניה ירוקה 

 הצפויההעלות הנוספת  .נבדק על ידי האגףהנושא  –הערה *  . באחריות: אגף שפ"ע)
 (.3%-5%תוספת של  הינה

  
 כפר חי  .2

 אקולוג קידום תכנית הקמת כפר החי בסמיכות ליער ראש העין תותנה בקבלת חוו"ד 
 .וסביבתו בדבר השפעות התכנית על המערכת האקולוגית של יער ראש העין

 להקצות תקציב( באחריות: מנכ"ל העירייה)

 בת ועדת איכות הסביבה הבאה.יעדנה שטי תציג את תכנית הכפר חי ביש 
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 פעולות לרכז חינוך סביבתיתקציב  .3

שיקודמו  חינוכיות פעילותלטובת ₪  100,000מאשר להקצות תקציב של מנכ"ל העירייה 
 .על ידי רכז חינוך סביבתי

 לוודא שריון תקציב בספר התקציב(. באחריות: אגף שפ"ע)
 

  – הפרדת פסולת במקור .4
 הפרדת הפסולת האורגנית  פרויקט סיוםבדבר  לתושביםהעירייה תפרסם הודעה 

 .( באחריות: אגף שפ"ע)
 

 מטרדי ריח משריפות  .5
 סוגיית הפניה למשרדי ממשלה על ידי ראש העיר תקודם באמצעות סיגל שיינמן 

 (.סיגל שיינמןבאחריות: )
 

 פירוק משטחי הבטון לכל אורך נחל רבה. מתוכננת השלמתסיגל שיינמן תבדוק האם  .6
 (.באחריות: סיגל שיינמן)
 
 
 
 
 
 

 דפנה רודיק וסיגל חדד -רשמו
 

 
 


