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פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה  11.7.2016ה' בתמוז תשע"ו
נכחו:
חברי וועדה:
חיים שאבי -יו"ר הוועדה
יעקב שוויצקי -חבר וועדה|
אורן תבור במקום יהודה אולנדר -חבר וועדה
משה חנוכה -חבר וועדה
מוזמנים:
סרג'יו וולינסקי -מנהל מינהל ההנדסה
יפה עזרא -מנהלת אגף החינוך
עמית הרם -מנהלת יוזמות חינוכיות ,אגף החינוך
מורדי תאני -מנהל מחלקת תברואה ,אגף שפ"ע
כרמית קניגסברג (אוחיון) -מנהלת מחלקת איכות הסביבה
לא נכחו:
עדי ברמוחה -חברת וועדה
אביאל אברמוביץ' -חבר וועדה
דליק ווליניץ -חבר וועדה
יגאל הררי -חבר וועדה

סדר היום ,כפי שנשלח למשתתפים:
.1
.2
.3
.4

חזון אגף החינוך לקיימות -מציגות יפה עזרא ועמית הרם
קידום בנייה ירוקה בתכנון העירוני -מעבר מן האוגדן אל התקן -מציג אורן תבור
שינוי מדיניות המיחזור בעיר -מעבר מהפרדה של פסולת רטובה להפרדת פסולת
יבשה -מציג מורדי תאני
פניית תושב בנוגע למפגע אסבסט בעיר -מציג מורדי תאני
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מהלך הישיבה( :מובאים עיקרי הדברים -ולא ציטוט מדויק)
"עיר מקיימת חינוך" -החזון החינוכי של הוד השרון בנושא איכות סביבה וקיימות-

יפה עזרא ,מנהלת אגף החינוך כיום מתרחש ארגון מחדש של אגף החינוך .כחלק מן
הארגון החדש נבנית תכנית אסטרטגית באמצעות גוף שנקרא "משאבי ידע" בניהולו של דר'
איציק כהן ,לשעבר סמנכ"ל משרד החינוך .בתהליך גיבוש התכנית האסטרטגית הפדגוגית
התפתחו שלושה צירים מרכזיים לקידום :קיימות ,חדשנות פדגוגית והון אנושי וקהילה .את
ציר הקיימות מגבשים מנהלות בתי ספר ומורים שעוסקים בקיימות .כבר היום מרבית בתי
הספר עוסקים בנושא הקיימות בשכבות השונות.
עמית הרם :השנה גיבשנו פורום מובילי קיימות למורים מבתי ספר שמקדמים את נושא
איכות הסביבה והקיימות .במסגרת הפורום נפגשנו עם הרכזים והחלפנו מידע בנוגע לתכניות
לימודיות קיימות ותהליכים שונים .יחד זיהינו את הייחוד של העיר -ומצאנו שבעצם כל
הסוגיות הסביבתיות שעולות בתכניות יכולות לבוא לידי ביטוי משותף בפארק הוד השרון.
הפארק הזה כולל אלמנטים רבים ומגוונים (האגם ,האגנים הלחים ,תל קנה ,הר הזבל ,גבעת
הכלניות ,נחלים ושטחים פתוחים) וכל אלה ,כפארק ,יכולים להיות מוקד פעילויות.
בנוסף ,השנה התקיימה פעילות של אירוח בין בתי הספר :בתי ספר שמקדמים פרויקטים
שונים בנושא קיימות אירחו בתי ספר אחרים ,על מנת ללמד ולחלוק את הידע.
חיים שאבי ,יו"ר הוועדה :חסרים תהליכים עם ניראות והמשכיות ,כאלה שיחלחלו באופן
עמוק לתלמידים .בראש העין ישנו בית ספר (אפק -בית ספר ניסויי לקיימות) – הכולל תחנה
מטאורולוגית ,גינה קהילתית ,שלולית חורף ,תצפית ציפורים ,בוסתן ,בריכה אקולוגית ,איסוף
מי גשם ועוד .התלמידים רואים את זה כל היום וגם לוקחים חלק קבוע בפעילויות
מורדי תאני :במיחזור יש הזדמנות לפעילות חינוכית משפיעה .יפה עזרא :המיחזור הוא
אלמנט אחד בקיימות .כמו שחגורת בטיחות היא אלמנט אחד בזהירות בדרכים .יש עיסוק
במיחזור בלימודים ,אך גם בנושאים אחרים של חיסכון במים ,מגוון מינים ,ייעול אנרגטי ועוד.
חיים שאבי :המיחזור הוא עולם ומלואו וניתן לערוך באמצעותו תחרויות ,הפנינג ,פרסום.
יעקב שויצקי :גמול השתלמות למורים הוא הישג עצום ,מפני שזה מעודד מורים לבוא
ולקחת חלק ,וגם מביע הערכה כלפי המאמצים להתפתח וללמוד.
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בנייה ירוקה -מעבר משימוש באוגדן לתו התקן ככלי לקידום בנייה ירוקה בעיר.

אורן תבור מן היחידה האזורית לאיכות הסביבה מציג -בהוד השרון  2008התקבלה
החלטה לאמץ את האוגדן לבנייה ירוקה .מליאת הועדה המקומית החליטה להטמיע את
הוראות האוגדן בהנחיות הבנייה .האוגדן כלל התייחסות רק למבני מגורים מעל  5קומות.
במקביל לאוגדן גובש תו התקן ,אך בתחילת דרכו היה חוסר תמימות דעים באשר לאיכותו,
ולכן רשויות מקומיות שונות ,ביניהן הוד השרון החליטו לאמץ את האוגדן על פני התקן .עם
הזמן התקן עבר רביזיות חוזרות ,עד שהתמקצע.
התקן ,בניגוד לאוגדן כולל את כל טיפולוגיות הבנייה (מגורים וגם בנייה ציבורית ,מסחר,
תעשייה ,תיירות) .התקן מטפל במכלול רחב יותר של נושאים סביבתיים מאשר האוגדן ,וכיום
מאחורי התקן עומדת גם התאחדות הקבלנים .תו התקן הוא כיום האמצעי המוביל לקידום
בנייה ירוקה בארץ -הוא עדכני ומתעדכן ,ועומד מאחוריו גוף מקצועי שמפקח ומתעד את
התהליכים.
עלויות :נעשו מס' בדיקות במהלך השנים באשר לתוספת העלות בבנייה ירוקה ,ונמצא שכיום
עמידה בתקן מוסיפה כ % 2.5-3.5 -עלות בלבד .ההחזר הוא בפחות מ 10 -שנים לכיסו של
הלקוח .בבנייה ציבורית התוספת היא גדולה יותר ויכולה להגיע ל.10% -
מורדי תאני מחלקת תברואה -מעבר מן הזרם הרטוב ליבש (מהפח החום לפח הכתום)\:
עיריית הוד השרון לקחה על עצמה הפרדת פסולת רטובה (אורגנית) .בתחילת הדרך נעשתה
עבודה של הסברה והטמעת נושא הפחים ,אך כשההסברה דעכה ,הסתבר שלא התרחשה
הפנמה בקרב התושבים .אחוזי ההפרדה נמוכים ,ולא רק אצלנו אלא בכל הערים במסלול
הפחים החומים .אנחנו שוקלים ברצינות לעבור להפרדה היבשה מכמה סיבות .כי קשה
לתושבים להפנים ולהטמיע ויותר קל להפריד אריזות .הפרדת אריזות ,בניגוד להפרדה
פסולת אורגנית ,מגובה בחוק האריזות .יש גופים שעומדים מאחורי זה ,אוספים את האריזות
וגם לוקחים חלק בתהליך ההסברה.
מורדי תאני -על תלונת תושב על אסבסט מתפורר בסמוך לביתו ,והטיפול שהתרחש
בעקבות כך .מבנה אסבסט צמוד לבית העלמין בנווה הדר קרס .הנושא הובא לידיעת הרשות
באמצעות תושב שפנה אל המוקד .השטח נבדק ,ונמצא כשייך למינהל מקרקעי ישראל,
בחכירה של אדם פרטי ,אך מיועד להפקעה לצורכי בית העלמין .התושב הפרטי הוא אדם
מבוגר ,שהפסיק להשתמש בשטח בשל הידיעה כי הוא עומד בפני הפקעה .בדיקה של
המשרד להגנת הסביבה ,ודו"ח שנשלח אל ראש העיר ואגף שפ"ע ,קבע כי יש לפנות את
האסבסט לאתר הטמנה .עלות הפינוי היא כ.₪ 50,000 -
חיים שאבי :בעקבות ריבוי המעורבים ,מציע למצוא פתרון שמשתף את כל הנוגעים בדבר,
ולסייע בהפחתת העול הכלכלי מהרשות .למשל ,כיוון שהשטח עומד לעבור אל חברה
קדישא ,לשתף אותם בעלויות.
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יעקב שויצקי ,חבר הועדה שואל :הופקדה תכנית של בית הנערה ובמסגרתה יכרתו מרבית
העצים .וכבר היום ישנה כריתה פיראטית של עצים על ידי גורמים פרטיים .מבקש מההנדסה
להביע את עמדתם בעניין ,וכיצד הם פועלים לשמירה על העצים .שאלתו של יעקב תועבר
הנדסה לבדיקה .בנוסף ,הוא ציין שיש אדם שבעבר עבד עבור העירייה בכריתת
עצים מסוכנים וחולים ,והוא מגיע מדי פעם אל בית הנערה וכורת עצים לצרכיו האישיים.
באחד מימי השישי האחרונים ,הוא נצפה כורת עץ והפיקוח הוזמן לטפל בעניין.
רשמה :כרמית אוחיון -קניגסברג
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