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 :לכבוד
 חברי וועדת איכות הסביבה

 
 )רשימת תפוצה( 

 
 שלום רב,

 
 9201 מאיב 61 סיכום ישיבה  –ועדת איכות הסביבה הנדון: 

, בחדר 17:00בשעה  2019 במאי 16 הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביוםועדת איכות  .1
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 בתחילת הישיבה חברי הועדה דיברו על הפחתת כמויות הגזם והאשפה בכפר, על העברת הנורות
 ברכבים ויותר ללכת ברגל.סוע נפחות לעל עידוד תושבי וילדי הכפר לנורות לד,  במרחב הציבורי

  ;משבר האקלים וההתחממות הגלובלית; ברצוני להתייחס לאמירה
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נושא איכות הסביבה הוא הנושא הקרדינלי והחם ביותר תרתי משמע.  נושא איכות הסביבה 

 , תכנון ובנייה ועוד, בשל ההשלכותנעשה הנדבך שאין בלתו בדיונים רבים בנושאי כלכלה, משפט

 כבדות המשקל.

 

תשעים ושבעה אחוזים ממדעני האקלים מסכימים למען הסר כל ספק לגבי חשיבות הסוגיה הרי ש

כי הפעילות האנושית גורמת למשבר האקלים בכל רחבי כדור הארץ. אנחנו יודעים שזה קורה, 

ומוציא מערכות  כדור הארץ: זיהום הפחמן מדלקים מאובנים מחמם את מדועואנחנו יודעים 

, כפי שדובר עליהן בפגישה לא צריך להסתכל רחוק כדי לראות את התוצאות טבעיות מאיזון.

: טמפרטורות חמות יותר, סערות חזקות יותר, מפלס הים עולה, ועוד הרבה יותר, הקודמת

 מאיימים על בריאותן של המשפחות שלנו ועל העתיד שאנו מעבירים לדורות הבאים.

בנים כמו פחם, נפט וגז טבעי, גבוה מאי פעם, שיעור זיהום הפחמן שנגרם משריפת דלקים מאו

זה פשוט: ככל שיש יותר זיהום פחמן  .והוא משנה את האקלים שלנו ומחמם את כדור הארץ

עולם ממשיך באוויר, יותר אנרגיה של השמש לכודה באטמוספירה שלנו כחום. כלומר, ה

עים קיצוניים ועליית בדמות אירו טמפרטורות חמות יש השלכות של ממש על כולנול להתחמם. 

 מפלס המים שמאיים על ערים הקרובות לחוף.

 

פתרונות שיש לקדם בהקשר של הכפר ודיון בנושא אני רוצה לעדכן בקצרה לגבי נדון בפני של

  .וכנס קיימות שארגן משרד הפנים פגישה עם מחלקת קיימות חוף השרון

 חוף השרון:מועצת  עדכון לגבי מפגש עם מחלקת קיימות

 וסוזאן רובנשטיין. דותן נפגשנו עם הדס גנות 

 חוף השרון הם חלק מיחידה אזורית חוף השרון המורכבת משישה ישובים. מחלקת קיימות 

מטרת מחלקת קיימות הנה לשמור על השטחים הפתוחים ולהיות חלק מהריאה הירוקה של 

ת לתפיסה של האזור ובהתאם תכנית האב שלהם כוללת גם תכנית אב אסטרטגית המתייחס

ריאות ירוקות. חשוב למועצת חוף השרון להוביל את חזון הריאה הירוקה בחוף השרון ושמירה 

על השטחים הפתוחים למען הדורות הבאים. במאמר מוסגר אני מרגישה כי עלינו לאמץ חזון כזה 

 גם למען הדורות הבאים של הכפר. 

איכות הסביבה השרון. עד לפני שנתיים,  מועצת חוף השרון פועלת בשיתוף עם היחידה האזורית ל

הכפר היה חלק מיחידה זאת וזהו גוף ידע חשוב מאד. יש להם תכניות חינוכיות ענפות, חלק 

 בשת"פ עם בה"ס שלנו כמו הפרלמנט הירוק. 

 מנהלות המחלקה הציעו להעביר הרצאות ולסייע בהעברת ידע לקהילת הכפר.

 משרד הפנים: כנס ועדת איכות הסביבה של 

  , הן לטווח הארוך והן מבחינה משפטית.שימת דגש על ההסתכלות הסביבתית בכנס עולה בבירור

ניתנה ישנה היום נכונות להסתכלות רחבה על שטחים פתוחים כחלק ממדיניות ארוכת טווח. 

 הסדרת השמירה על איכות הסביבהבנוגע לפינוי פסולת עירונית, סקירה משפטית על חוקי עזר 

  ותאגידי האשפה. 
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 :פתרונות בהקשר של הכפראני מציעה את ה

חזור -שנים מנקודת האל 11נמצאים במרחק של  , הרי שאנומדעני האקלים בעולםעל פי הערכות 

 של כדור הארץ. הזמן לפעול הוא עכשיו. פתרונות שישימים בכפר שמריהו:

שיכולים לתרום מהידע להזמין את הציבור ללמוד על מפגעי הסביבה וכן תושבים  .1

 והניסיון שלהם. קבוצת מבוגרים שתעזור לשמור על נקודות המחזור.

שילוב של מקורות אנרגיה ירוקה בחלקים מהכפר  –הגברת שימוש באנרגיה נקייה  .2

 .()מנורות רחוב שייטענו באופן סולארי

שבר האקלים ישפיע מ -דור העתיד לשמירה על הסביבה–פנייה לאוכלוסייה הצעירה  .3

הילדים שלנו מבינים כי העולם שלנו נמצא בסכנה הרבה . בצורה ישירה על דור העתיד

יש יותר מאתנו. העולם שאנחנו משאירים להם יהיה שונה מהעולם אותו אנחנו קיבלנו. 

 לרתום אותם באופנים שונים לפעולה.

הסברה בביה"ס על משבר האקלים ופעילויות שמעודדות קיימות. דוגמאות: סיורים   .4

באזורים החקלאיים בכפר וברפת, תחרות תחפושות ממחוזרות בפורים, דוכן הסברה 

 ופעילויות ממחישות בשבועות, "יום כדור הארץ" שיוקדש ללימוד על המשבר הסביבתי

 גינה אקולוגית עם מתנדבים.  ועוד. הכנת

תנדבים שיעזרו למשפחות בכפר למחזר במסגרת המעורבות מ –מעורבות חברתית  .5

ת בבתי הספר. בכל בית אב יהיה פח מחזור ובכל שבוע יגיעו מתנדבים שיאספו החברתי

 ם.בירו אותם לפחי המחזור הקהילתייאת הפחים ויע

 השגת קולות קוראים. .6

 שיפור מראה מקומות המחזור בכפר. .7

 פינוי פסולת אלקטרונית.טיפול ב   .8

 לשמירה על השטחים וריאות הירוקות.  הכנת תכנית אב סביבתית .9

 

שתכליתה הייתה כיצד אנחנו יכולים להקטין צריכה, למחזר יותר אורית סמואל הציגה מצגת 

 עם דוגמאות מהארץ ומהעולם. ולשמור על כדור הארץ

שיתופי פעולה עם חנות יד שניה שבכפר גם דרך בני  בחוןלואורית הציעה לקיים יריד יד שניה 

 הנוער.

 ן צואת כלבים על המדרכה.אורית מסרה שברחוב בו היא מתגוררת יש המו

איכות הסביבה בכפר סבא ועיקרו אגף אורית הציגה סרטון שנעשה על ידי ההסברה של בנוסף, 

 הוא חודש שלם עם אפס פסולת.
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כי מספר חברי ועדה מתכוונים ללכת לכנס קיימות שמארגנת עירית כפר  אני מעדכנת-אמירה

 הם מהמתקדמים בארץ במחזור ויש מה ללמוד מהם. סבא.

הגנת עדכן שצפוי ביקור שמועדו ייסגר בימים הקרובים עם סגן אגף מחוז במשרד לאני מ -סרג'

ם שהפחים שלהם עומדים על המדרכות, בכל בעלי הנכסי בנחרצות לטפל אני מתכוון הסביבה.

 כולל קנסות למי שזורק אריזות לתוך צפרדעי הגיזום. 

ודיע יוסי החרמש במקומות שיש בהם פריחה,  בוד עםלא לע מבקשים -אניק זבליק ויוסי גיארון

 מוכן לסמן את כל המקומות בהם צפויה להיות פריחה. כי הוא

ת חומרים לאגרת לתושב בנושא איכות בחבר/ת וועדה אשר יטפלו בכתיהועדה ביקשה למנות 

 הסביבה.

 7ם והשנה היו מ"מ גשמי 802נמדדו על ידו בכפר שמריהו השנה אני מעדכן כי   -יוסי גיארון

 חודשים גשומים.

פסולת קול קורא למשרד להגנת הסביבה בגין הגדלת כמויות ה שתיכי הגאני מעדכנת  -אתי

ל שנה מוגשים המסמכים הנדרשים  אולם עד כאשר בכ 2016-2020הממוחזרת והמושבת לשנים 

 המשרד.  לרגע זה החומר שהוגש לא נבדק על ידי

בנוסף, משה ביקש לעדכן כי הופצו מנשרים לתושבים בהודעות הרצות באתר וגם במיילים 

רבל לוי הוא לוכד הנחשים מטעם המועצה, יתושים, נמלת א -השבועיים בנושא לכידת נחשים 

 האש.

 שלוש מטרות עיקריות של הועדה בשלב זה : מציע -סרג

 טיפול בנושא גזם ואשפה .1

 בית ספר רוכב .2

  לתושבים על חשיבות המחזור.  רורוותכנית די .3

 בנוסף, שת"פ עם רשויות אחרות אך ורק בתיאום ואישור המועצה.

 

המשך להצעת סרג', אני מציעה כי נתחבר לאתר המועצה ונעדכן תושבים נוגע לנושאים ב -אמירה

 שונים הקשורים לאיכות הסביבה ופסולת. 

מציע להגדיר מטרת על בתור מסר. לפעול לצמצום טביעת הרגל האקולוגית שלנו  – עמי אמיר

 במכסה שנתית מסוימת. 

 

 התנדב לעזור להקים בבית הספר גינה מקיימת. -יוסי גיארון

 

, להצטרף לקורות קוראים ה מרכזי המחזורהמטרות שלנו צריכות להיות שיפור מרא -אמירה

 .והורדת כמות הפסולת והאשפה הספר והגנים הכנת תכנית עבודה שנתית עבור בתי

 

 יש להכניס את המידע לציבור בדיוור עם התושבים. –בנושא פסולת אלקטרונית 
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ריבוי הפסולת שרון חסיד ביקש להניח פח כתום ליד בית הכנסת בשל ריבוי האירועים במקום ו

 המיועדת לפח הכתום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתי אנקורי – מהרש

 העתקים :
 חברי הוועדה

 חברי המועצה המקומית
 מנהלי מחלקות

 אמירה זוכוביצקי ברוך

 מועצה ויו"רחבר 

 הוועדה לאיכות הסביבה
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