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 א.ג.נ.,

 
 11.12.19פרוטוקול ישבת וועדת איכות הסביבה העירונית מתאריך הנדון: 

 
 .התקיימה ישיבת וועדת איכות הסביבה העירונית 11.12.19בתאריך 

 
 :נכחו

 
 :להלן עיקרי הדברים שנאמרו

 
 הוועדה, מר עומר שכטר וחברי הוועדה.יו"ר  ראש העיר משבח את פעילות  •

                         הרבה שלהם  חברי הוועדה מצביעה על המחויבות מציין כי הפעילות העניפה שליו"ר 
 לקידום הנושאים הסביבתיים.

 
 גבעת הפרפריםמסדרון אקולוגי  .1

 המקומית והמחוזית. –עדות התכנון וראש העיר סוקר את ההחלטות שהתקבלו בו •
בעבר שלא תהיה כל בניה על גבעת הפרפרים וכי יש בכוונתו לפעול כבר מציין כי הצהיר 

  .האקולוגילשימור המסדרון 
 

 שריפות פסולת פיראטיות  .2
ראש העיר מציין כי מתוכנן מפגש עם מנכ"ל המשרד להגנ"ס ועם מנהל המחוז. לישיבה זו  •

הישיבה התקיימה ב  -הערה מוזמנים חברי הועדה לאיכות הסביבה וכן תושבי העיר.( 
19.12.19(. 

מרכיבי הפסולת בקרב התושבים בשל  תחלואה קשהמציין כי שריפות הפסולת יוצרות 
 מטרדי ריח קשים בכל שעות היום.בנוסף, נגרמים  .(פלסטיק חומרי בנין ועוד)

 עבירה חמורה על החוק.במבהיר כי העבירות נעשות לצורך הפקת רווח כלכלי, ומדובר 
 –שמתבצעת בהם שריפת פסולת.  יש אתריםגם מעבר ל"קו הירוק" יו"ר הוועדה מציין כי  •

 כמו דיר בלוט ואום אל האכיפה לגביהם מתבצעת על ידי המינהל האזרחי.
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  חברת וועדה  –גב' דפנה רודיק 
  חברת וועדה –גב' חן פורטוגלי 
  מוזמן  –מר יוסי קנריש 
  חברת וועדה  –גב' עדנה שטי 
  חברת וועדה  –גב' ענת קצנשטין 
  חבר וועדה –מר קובי מדינה 
  חבר וועדה  –מר רון קגנטון 
  חברת וועדה –גב' רותי גניסר 
  חבר וועדה –מר שמוליק סף 
  חברת וועדה –גב' מורן גור אריה אביב 
  חבר וועדה –מר דובי כץ 
  מוזמנת –גב' ענבר בן נון 
  מוזמנת -גב' לאה בנימיני 

 
 

  ראש העיר –מר שלום בן משה                                      
  יו"ר הוועדה וסגן ראש העיר –מר עומר שכטר 
 חבר מועצת העיר -מר עופר גבאי 
  ע' סגן ראש העיר –מר ירון קריב 
  עו"ד  –מר גל פלג 
  עוזרת סגן ראש העיר  –גב' רותם ובר 
  מנהלת מח' איכות הסביבה –גב' דפנה לביא 
  מזכירת מח' איכות הסביבה –גב' סיגל חדד 
  מנהלת מדור קיימות –גב' ענת ברוק 
  חברת וועדה –גב' איילת לביא 
  חבר וועדה –מר אילן אפלבויים 
 'וועדה ת חבר –גילי פיינשטיין  גב 
  חברת וועדה –גב' דורית אמיר 

 

http://www.rosh-haaiyn.muni.il/
http://www.rosh-haaiyn.muni.il/
mailto:neomis@rosh.org.il
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 רעש המטוסים .3
לייצג אותה בדיונים בבתי המשפט ובוועדת העירייה שכרה את שירותיו של עו"ד גל פלג  •

 לתכנון ובניה.
עו"ד פלג סוקר את המצב התכנוני והמשפטי הקיים והמבוקש בהקשר של נתיבי המראה  •

 ונחיתה בנתב"ג.
עם הגבלות הנוגעות  "נתיב נחיתה משני"נקבע בתמ"א כ 21ראש העיר מציין כי נתיב  •

ואולם, קביעה זו מופרת באירועי חירום,  .שעות הנחיתות המותרותללהיקף הנחיתות ו
 לנתיב ראשי. 21ואז הופכים את נתיב 

לים כנגד התכניות ראש העיר מציין כי העירייה משתתפת בכל ההליכים המשפטים המתנה •
 לנתיב נחיתות ראשי. 21להפוך את נתיב 

 –מסלול הנחיתה מערבה  אפשרות לסטת עו"ד פלג מציין כי נערכה פניה לרת"א לבדוק  •
 משיקולים בטיחותיים רת"א מסרבת.אולם.  – 6אל מעל כביש 

 להסטת הנתיב כאמור. יכולתה לככהעירייה תמשיך לפעול 
חשיבות רבה לעידוד תושבים להגיש התנגדויות לשינוי המבוקש יש יו"ר הוועדה מציין כי  •

 ).מתן אפשרות לרת"א להחליט על תבנית תפעול נתב"ג –שעיקרה (של תכנית המתאר 
מציין כי העירייה פועלת לגיוס מומחה בעל שם עולמי לצורך שכנוע רט"ג להסטת  -

 .6מסלול הנחיתות מערבה אל מעל כביש 
 לרשות התושבים את האמצעים להגיש התנגדויות.מציין כי העירייה תעמיד  -

יוסי קרניש, תושב העיר וחבר במטה המאבק ברעש המטוסים, מפרט את ההשלכות  •
בהיבטים של רעש וזיהום אוויר, ומציג את  –הסביבתיות של נחיתת המטוסים מעל העיר 

 תוצאות מדידות הרעש שנעשו בראש העין.
 

 מסדרון החשמל .4
אל  התקדמות משמעותית סביב העתקת תוואי מסדרון החשמל ראש העיר מעדכן כי יש •

מעבר לקו הירוק (ממזרח לראש העין). חברת החשמל נעתרה לבקשת העתקת התוואי, 
 .ומובילה אותו

מהקרקעות המתפנות מהעתקות מימון העתקת התוואי יעשה באמצעות שיווק חלק  •
 לטובת מסחר.הקווים, 

 
 תחנת הכח בצומת קסם .5

  כל יכולתה בהחלטהכוכי העירייה תאבק מציין כי תחנת הכח "נולדה בפשע",  ראש העיר    •
      להקים תחנת כח בצומת קסם.

 תל רגישות הידרולוגיעראש העיר מציין כי השטח שבו אמורה להקים התחנה היא שטח ב •
מציין ראש העיר כי  עודתיצור זיהום אוויר בבתי התושבים. כמו כן, התחנה  .גבוהה ביותר

בחינת משרד התחבורה המיקום שבו מתוכננת התחנה הוא מיקום מרכזי שאמור לשמש מ
 לפתרונות תחבורתיים לתחבורה ציבורית.

עם מטה מאבק משותף של רשויות  ממושך ראש העיר מבהיר כי נערך שיתוף פעולה        
 כמו מ.א דרום השרון וכפר קאסם. –נוספות באיזור 

מול משרד האנרגיה ומזמין את הנוכחים. הפגנה ביום ראשון יו"ר הועדה מציין שמתוכננת  •
ונכפר קאסם נרתמו לכתוב מכתבים בענן זה ין בנוסף, מעדכן כי תלמידים רבים מראש הע

 ההפגנה התקיימה כמתוכנן). –( הערה  המדינה.לנשיא 
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 הצבת פחים כתומים .6
עקבות שינוי במועד ישיבה זו, לא התאפשרה הגעת מנהל אגף ביו"ר הוועדה מציין כי  •

 לדיון לצורך עדכון הוועדה. לפיכך, הנושא יעלה לדיון / עדכון בישיבה הבאה.שפ"ע 
 
 

 מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים במוסדות חינוך  .7
 
העירייה פועלת למעבר לשימוש בכלי אוכל רב פעמים במקום שימוש בכלים חד פעמיים  •

 החינוך בעיר. במוסדות
החינוך הסביבתי במחלקה, בשיתוף ענבר בן נון (תושבת) מציגה את עיקרי  תרכזענת  •

 התהליך.
, בשילוב 2020גני ילדים, בשנת  30 -בצע פיילוט בכהעירייה מעוניינת בשלב הראשון ל •

 תמיכה חינוכית.
 יתוקצב בהתאם.מדובר בתהליך שהוא בעל השלכות כלכליות (כגון: רכישת ציוד) והנושא  •
גני הילדים  בכל –למעבר לכלים רב פעמיים  הדרושהעירייה שואפת להקצות את התקציב  •

 בעיר.
של מעבר לכלים רב  שבכוונתם להתחיל פיילוט "מקום בלב" (רשת המתנסים) הודיעה כי •

 .צהרונים 6 –ב  פעמי 
 כלשל  על מעבר מיידי החלטה מיידית לקבל חברי וועדת איכות הסביבה ממליצים  •

 מוסדות החינוך בעיר לשימוש בכלים רב פעמיים.
 

 תכנית ניטור פרפרים .8
שיבות , ומדגישה את ח"התכנית הארצית לניטור פרפרים"מציגה את  בנימיניגב' לאה  •

 שכן, הם מהווים סממנים אקולוגים למצב הסביבה.שימור מגוון מיני הפרפרים. 
 ומוציאים "דו"ח מצב". מפרטת את עבודת המתנדבים המתעדים את הפרפרים -
 ממליצה לעירייה לשתול פרחים/שיחים מושכי פרפרים. -
מציגה תכנית להקמת "קהילת ניטור פרפרים" בהובלת העירייה (הכוללת רכז, ביצוע  -

כי העלות  מציינתקורס, הכשרה סימון מסלול ניטור, תקורה (כגון: שתילה) וכ"ו . 
 בשנה הראשונה.₪  30,000מסתמכת בכ 

הפרוייקט עוסק בכללותו בטבע העירוני והוא בעל חשיבות גם כמיתוג העירייה כשוחרת    •
 טבע.

של התושבים ויגדיר  תיו"ר הוועדה מציע לקדם מפגש תושבים שיבחן את מידת ההיענו •
 את אופן הפעילות המוצעת.

 
 
 

            
 

 דפנה לביא  –רשמה                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


