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 26.12.16 -סיכום ועדת איכות הסביבה

 נוכחים: 

מזכירת גני  -, איילת שחםחבר ועדה -דיויד קדיש, חברת ועדה-אביטל יוגב

 חבר מליאה. -עם,  בועז ארנון

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

מנהל רישוי -, אלי ביוקוראלקיימות  רכז -מנהל מחלקת תברואה, אורן ביי

 עסקים

 בשרוןהיחידה האזורית לאיכות הסביבה  ראש מדור חינוך -אורית משעל

 

 מהלך הישיבה:

 נושאים: 4בישיבה הועלו 

 שדרוג המט"ש .1

 אשפה וגזם -מחזור והתייעלות פרוייקט -עדכון .2

 ואחסנת חומרים מסוכנים קרינה בלתי מיינית חשמל ושנאים .3

 שריפות פסולת בלתי חוקית במשולש הדרומי .4

 -בניית המט"ש החדש

 :ההתקדמות בבניית המט"ש החדשצפי פתח והציג את 

אלף  24אלף קוב ביום, בפועל זורמים אליו  8המט"ש הקיים יכול להכיל 

 יוצר גלישות ומפגעים סביבתיים.קוב. הדבר 

 אלף קוב ביום. 45-המט"ש החדש יהיה מסוגל לטפל ב

האיגוד עושה מאמצים רבים לקדם את הבנייה. מקווים שהמט"ש החדש 

 .2017יתחיל לפעול בסוף 

 נוסף מנהל תפעול לצוות המט"ש.

 מתוכנן מאגר בשטחי קיבוץ אייל לפרויקט גאולת הירקון.

 

 -רהפרדת פסולת למחזו

 אורן הציג את ההתקדמות בפרוייקט:

 פחים ברחבי המועצה.  900צומצמו  -עגלות אשפה )פח ירוק(

 

מיכלים טמונים צומצמה תדירות האיסוף מפעמיים  44-ב -פחים טמונים

החיישנים  -הוצבו חיישני בפחים טמונים ברחבי המועצה לפעם בשבוע.

 ופיקוח.קה לצורך מעקב למעבירים מידע בזמן אמת למח

 

קומפוסטרים מסובסדים, התקיימה  130-נמכרו כ -פסולת אורגנית

 הדרכה להכנת קומפוסט.



 

טוען שהפסקת פינוי הפסולת האורגנית ביישובי הפיילוט הייתה  -דיוויד

בעייתית ודווקא בתקופה בה התושבים התרגלו לנושא ושיתפו פעולה 

 ה את הפרויקט.קבהפרדה, המועצה הפסי

הפתרון של קומפוסטרים הוא נכון סביבתית ואין לו  -ואביטל איילת

עלויות תפעול גבוהות. מציעות להרחיב את השימוש בקו מפוסטרים 

וללוות במקביל בהדרכת תושבים ובתוכניות חינוכיות בבתי הספר 

ובגנים. מכיוון שכעת המשאבים מופנים לפרויקטים אחרים מציעות 

 בו בהמשך.להכניס את הנושא בחזון המועצה, ולטפל 

 

 מכמות משאיות הגזם הינן של גזם נקי. 33% -גזם  

 )בגבעת חן, לדוגמא, ייצאו בחודשיים האחרונים רק משאיות של גזם נקי(

 יישובים מבצעים מונעים הטמנה ומבצעים ריסוק בתוך היישוב . 3לפחות 

המועצה פועלת באמצעות החברה הכלכלית להקמת אתר מועצתי 

 לטיפול בגזם.

ר הביטחון את אתר הגזם, הדבר יצר סדר ומנע יבנווה ירק פותח סי -דיויד

כניסה של גורמים מחוץ ליישוב. כמות משאיות הגזם ירדה באופן ניכר 

 כתוצאה ממהלך זה.

 

  -מיכלים כתומים לאיסוף אריזות למחזור

בכל יישובי המועצה קיימים מיכלים כתומים לאיסוף אריזות 

  למחזור.

 -בתי אב 40 , על פי מפתח שלמיכלים 186הוצבו  -הסתיים שלב ב'

 .מיכלל

האחזקה על פי  שיישובים בתיאום עם הוועד ואנבכל ישוב הוצבו הי

 .עקרון של נגישות וזמינות

מנפח הפסולת בפח הביתי  60%-המיכלים הכתומים נותנים פתרון ל

 האריזות. החלה הדרכה בבתי התושבים על הפח הכתום ומחזור הירוק.

 

 

 -תי מייננת בארונות חשמל ושנאיםלקרינה ב

בדיקות שערך עבורו מומחה בתחום הראה  -בועז ארנון הציג את הנושא

שיש קרינה בלתי מייננת גבוהה אשר נפלטת מעמודי שנאים ואונות 

 :בועז הציג מספר דרכים לפתרון חשמל.

להכניס דרישה בוועדה לתכנון ובנייה שבכל בנייה חדשה,  .1

 תהיה תשתית החשמל טמונה, ויוקמו חדרי שנאים.

בכל מקום בו מבצעים שיפוץ/ בנייה חדשה של כבשים  .2

להורות על השארת צינור יעודי שיוכל לשמש  –מדרכות ותשתיות 

 .בעתיד להעברת תשתית חשמל תת קרקעית



 

מחלקת הנדסה והנושא להתייחסות סוכם כי בועז יעביר מסמך כתוב 

 ייה.וועדה לתכנון ובנהו

  -אחסנת חומרים מסוכנים בבתים פרטיים

הועלה חשש מפני אחסנת חומרי הדברה וריסוס בסמיכות לבתים 

 פרטיים. במקרה שריפה יש חשש לפגיעה משמעותית.

 מידע נקודתי יטופלו ע"י מחלקת התברואה ורישוי עסקים.

 

 בלתי חוקית תשריפת פסול

בשנים האחרונות אנו עדים  -יורם עדכן את המשתתפים בנושא

להתגברות התופעה באזור השרון בדגש על יישובי הרשות הפלסטינאית 

קלקיליה וחבלה בשטחים חקלאיים ובמזבלות לא חוקיות ביישובי 

 המשולש טירה, טייבה, קלנסוואה ובישובים ג'לג'וליה, כפר קאסם.

 -המשרד להגנת הסביבה החליט לטפל בנושא

 ולש הדרומיתוגבר צוות פקחים במש •

 לאתרי השרפה של כניסותת וחסימבוצעו  •

 כיבוי מיידי של השריפות בשיתוף עירית קלקיליה •

 הפכית אתרי השריפה לשטחים ציבוריים •

 

 

 תודה לכל המשתתפים

 

 

 

 רשם פרוטוקול:

 אורן ביי

  


