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סיכום ישיבה של הועדה לאיכות הסביבה  -מס' (18.9.08) 4
השתתפו :גדעון כהן  -יו"ר הועדה ,משה רז ,נפתלי זר אביב ,אבי לייב ,חיים אלון ,אסף
קשטן ,ציון דוד ואפרת שטראוס.
נציגי ועדות איכות סביבה בישובים :זיוה מרגלית )נורדיה( ,אסף שולמן )משמרת( ,ענת
מעוז )עין ורד( ,דן רז )בני דרור( ,שרה פינסקי )חרות( ,מרל ברנט )ינוב( ורחל דולינסקי
)פרוטיאה בכפר(.
נעדרו :אורה גפני ,דוד ראיבי ,אמיר צורי ,יובל אלוני ,דרורה חוכימה ,אמיר פליישר,
שמעון שרייר ,נורית זר אביב ,הדס נוחם ,בטי כהן פאר ,זיו נוימן ואיציק להב.
סדר היום:
 .1גדעון כהן  -יו"ר הועדה
 דברי פתיחה
 הצגת ועדת איכות הסביבה של המועצה ומטרותיה
 הצגת היחידה לאיכות הסביבה של המועצה
 .2לישיבה זו הוזמנו נציגי ועדות איכות הסביבה הישוביות כדי להציג את פעילותן ולדווח
על בעיות סביבתיות -
אסף שולמן  -משמרת
 מודל  -הכנת קומפוסט ברמה ישובית כמו בנורדיה.
 תעלות הניקוז מהוות מפגע אסתטי ובטיחותי .הרבה עשביה ופסולת ,וניקיון
מתבצע רק פעם בשנה.
 ריסוסים חקלאיים  -האם יש פיקוח על הדברה בריסוסים ועל חומרי ההדברה
של החקלאים?
 אנרגיה חלופית  -מציע שהמועצה תסבסד יחד עם התושבים הקמה של חווה
סולארית.
 פינוי גזם לא סדיר.
 מקומות חשוכים בתוך המושב  -בעיה להולכי רגל.

 החלפת נורות בתאורה ציבורית.
ענת מעוז  -עין ורד
 המושב החל בתהליך הפיכה למושב "ירוק" באירוע שהתקיים בחג שבועות.
 הוחלט על שני נושאים עיקריים לטיפול -
 .1ניהול משק מים )גם חקלאים ושטחים ציבוריים(
 .2מיחזור והפרדת פסולת  -הפחתה במקור ורק אח"כ מיחזור
 פעילות בשיתוף עם נוער.
דן רז  -בני דרור
 פסולת מסביב לקרית חינוך "דרור".
 מבקש סיוע מהמועצה לסימון ושילוט שבילי הליכה בין בני דרור ל"פרוטיאה
בכפר".
רחל דולינסקי " -פרוטיאה בכפר"
 לא משתמשים במי שתייה להשקיית שטחים ציבוריים.
 הפרדת במקור של פסולת  -נייר ופלסטיק.
 מעוניינים לאסוף פסולת זכוכית למיחזור .
 מקימים פארק ללא דשאים וללא צמחיה הדורשת מים.
 מעוניינים בפעילות משותפת עם קרית חינוך "דרור" וגורמים נוספים במועצה,
כדי לקדם נושאים סביבתיים.
 מטרדים של לשלשת יונים בכניסה לקניון "דרורים".
 מטרדים של רעש ,לכלוך ולשלשת יונים ב"פרוטיאה בכפר".
נפתלי זר אביב  -ניצני עוז
 אדריכלית נוף מכינה תכנית אב מקיפה למושב.
 מתוכננת הקמה של גינה קהילתית.
 בעיות של שריפת ניילונים.
 יוקמו  2פינות לאיסוף ניילונים.
 הוחלט לייבש את הדשא של מגרש הכדורגל כדי למנוע בזבוז מים.
 לפני פסח התקיים יום ניקיון במושב יחד עם הילדים .מהפסולת שנאספה הקימו
פינת ישיבה מפסולת.
 שימור ושיקום נחל תאנים ושילובו בתכנית "דרך הלב".

זיוה מרגלית ואבי לייב  -נורדיה
 הפרדה במקור של פסולת אורגנית והכנת קומפוסט ברמה יישובית.
 מתוכננת הקמה של חורשת נופש ופסלים מפסולת.
 שימור ושיקום נחל אביחיל ושילובו בתכנית "דרך הלב".
 מתוכנן איסוף של בקבוקי שתייה ועיתונים מבתי הקשישים ע"י בני נוער,
והעברתם למיכלים במרכז המיחזור.
 מיכלי הבקבוקים והקרטונים במרכזי המיחזור מתמלאים מהר מדי.
 שימוש בצמיגים לבנית גדר בין נורדיה לנתניה ,כדי למנוע בעיות של השלכת
פסולת.
 נבנו  2ספסלים מפסולת ע"י הקהילה ,בהדרכתה של אורית פרום.
 פינות גזם לא מתוחזקות והן נהרסות.
 אין אכיפה בנושא של גזם.
מרל ברנט  -ינוב
 אין מספיק מודעות לאיכות הסביבה במושב.
 לחברי הועד המקומי אין מספיק מודעות סביבתית  -מציעה להעביר קורס /
השתלמות לחברי הועדים.
 חסרים מיכלים לאיסוף בקבוקים ונייר.
 מחפשים פתרונות לאיסוף גזם.
 צריכים פחי זבל לשטחים הציבוריים.
 הצגת פרוייקט "נוער בשביל הקיימות".
 בקרית חינוך "דרור" כדאי שיהיה מיכל לאיסוף מיכלי חוק הפיקדון ליד
הקיוסק.
שרה פינסקי  -חרות
 ועדת איכות סביבה וגינון  -בשנים האחרונות יש יותר דגש על נושא הגינון.
 אתר פסולת משוקם בחרות.
 הגזם לא נלקח בזמן.
 תושבים מניחים ערימות גזם על המדרכות למרות שסומנו פינות לאיסוף וריכוז
גזם .היום כמעט ואין פינות לאיסוף גזם במושב.
 התחיל תהליך של הכנסת פחי האשפה לחצרות הבתים בישוב הותיק.

 מקפידים על צמחיה הפולשת לשטח הציבורי .בשלב הראשון שולחים מכתב ,אם
הבעיה לא נפתרת ,החצרן גוזם והמשפחה משלמת .₪ 200
 צריך מקום לאיסוף וריכוז פסולת חקלאית.
סיכום  -התלונות שהועלו יועברו לטיפול המועצה
 .3נפתלי זר אביב התנדב להיות איש קשר אשר ייצג את יו"ר של ועדות איכות סביבה
הישוביות ,בועדת איכות הסביבה המועצתית.
 .4חיים אלון ,אבי לייב וענת מעוז התנדבו להיות חברים בתת ועדה לנושא הפרדת
פסולת במועצה.
 .5מרל ברנט התנדבה להיות אחראית על איסוף בקבוקים וניירות מבתי הקשישים ע"י
בני הנוער )כחלק מפרוייקט "נוער בשביל הקיימות"(.
 .6אסף קשטן  -עדכון בנושא תכנית "דרך הלב" -
 תכנון מפורט של המקטע הראשון )עין ורד  -נתניה( יסתיים בעוד כחצי שנה
 מיתוג ושילוט "דרך הלב"
 .7ציון דוד  -עדכון פעילות היחידה לאיכות הסביבה -
 הפרדת פסולת בנורדיה
 גינה קהילתית בצור משה
 גינה קהילתית בניצני עוז
 מאצרות לניילונים בניצני עוז
 גינה קהילתית בבית ספר "לב הפרדס"
 נטיעת עצים בישובים בשיתוף קק"ל
 מכירת קומפוסטרים לתושבים
 אכיפה של ברירות קנס
 .8גדעון כהן  -מעוניין לארגן שבוע "ירוק" ברשתות השיווק של המועצה .דרוש מתנדב
אשר יקח על עצמו לקדם את הנושא.

רשמה :אפרת שטראוס

אישר :גדעון כהן

