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סיכום ישיבת זום ועדת איכות סביבה מועצתית 7.5.2020

נוכחים :לביא זמיר (יו"ר) ,נפתלי זר אביב ,בני דיגמי ,אורי בכרך ,ענת לוי ,יודפת כרמלי ,מלכה קליין ,אורי גל ,רווי דפני.
פתיחה סבב "מה נשמע" בתקופת הקורונה.
א .לביא כתב מסמך להפצה לתושבים לגבי מה ניתן לעש ות בתחום איכות הסביבה והקיימות בתקופת וירוס
הקורונה .המסמך עוסק בתחומים כמו מיחזור ,תהליך קומפוסטציה וכו .נשאלה הערה לגבי ביצוע עוד מכירות
מרוכזות של קומפוסטרים בעוד מושבים אך לא היה שינוי בתקציב היחידה לרכישה של כמות גדולה של
קומפוסטרים אז כרגע העניין נעצר.
ב .עדכון לגבי פרק ג' מתוך הקול קורא התלת שנתי של הגנת הסביבה – לא אושר השיפוט של המיזמים שהוגשו
בגלל הקורונה ,סגירת המשרד והוצאת העובדים לחל"ת .אך התקבל אישור גורף לדחייה ושימוש בכסף עד
לשנה הבאה כולל .המשמעות של כך הינה שבשנה הבאה ניתן לבצע בפועל מיזמים של השנה הזו ושל שנה
הבאה בו זמנית .במקביל נשלח מכתבים מטעם מרכז המועצות האזוריות והשלטון המקומי לבחון אישור ביצוע
של פרג ג' כבר בשנה הזו למרות הקורונה.
ג .תוצאות סקר פסולת ומיחזור  -ענו כ  840 -תושבים .בסדר נשאלו שאלות כלליות כמו מקום מגורים ,מספר
נפשות בבית ,זרמי מיחזור שאנו ממחזרים .בנוסף נשאלו שאלות ממוקדות בנושא כל האופציות הוצאה ופינוי
של פסולת אריזות העומדות כאופציה לתושבי לב השרון כולל את רעיון הפיילוט של "פח ביניים" .בתוצאות רוב
מוחלט ל"פח הביניים" ,פח  100ליטר אישי כתום ,שיעמוד שבטח הבית במהלך השבוע ויוצא לרחוב על ידי
התושבים ביום הפינוי ,אך ייתן מענה לאחסון מקומי עד הפינוי הבא ,התוצאות הראו  69%תמיכה בשיטה הזו.
כ  80%-מהעונים לא רוצים פחים כתומים משום סוג ברחובות המועצה.
ד .אישור תמיר לפיילוט – המועצה מחכה לאישור תמיר ותשובותיו לגבי התנאים של הפיילוט .בנוסף נשארו
סעיפי פיילוט פתוחים בנושאים של עלויות ,גובה מימון ,השתתפות תמיר מול המועצה והתושבים וכו .נקבע כי
הפיילוט צריך להתבצע ביום בו יש את הכמויות הפסולת הגדולות ביותר ,עם כמות התושבים/בתי האב
הגדולה ביותר .היום העדיף הינו יום רביעי בשבוע בו מפנים את המושבים צור משה ,עין שריד ,עין ורד ,בני
דרור ופורת .יום זה מכיל כ 2400 -בתי אב המהווים כשליש מהמועצה.
כתבה רווי דפני

