ועדת הקיימות ואיכות הסביבה
נושא הועדה :סיכום פעילות לשנת  2020ופתיחת פעילות לשנת 2021
בתאריך26/1/2021 :
שעות18:00-20:00:

משתתפים:
רן יקיר – יו"ר הועדה
שרון ויינברג – מזכירת הועדה
יעל עבוד ברזילי – סגנית ראש העיר ומ"מ ראש העיר חברת הועדה
נאור שירי – חבר מועצה וחבר בועדה
רינה שבתאי – חברה בועדה
מאיר חלוואני – סגן ראש העיר וחבר בועדה
רפי בן מרדכי – חבר בועדה
עדי ברמוחה – חברת מועצה
עו"ד גלית פוגל – מנכ"לית החברה הכלכלית
יוסי מתתיהו – מנהל אגף שפ"ע
מורן שומרת – תושבת ומנהלת מדור בריאות הציבור
ציפי אפרת  -תושבת
אורית משעל – מהיח' לאיכה"ס בשרון
שירי דותן – דיאטנית קלינית
תמי חיו – אחות גמלאית
יעקב שויצקי – חבר בועדה ופעיל בארגוני איכות סביבה
שאול מוהל –חבר בועדה
משה זך – מהנדס אלקטרוניקה פעיל
סיגל הרלין – איכה"ס ובע"ח – פעילה
צביה משגב – חברת עמותת קליק
אייל שוחט – אקולוג באוניברסיטת בן גוריון
שלומית ברקוביץ – איכה"ס – פעילה בוועד למען אויר נקי
עינת מרום – פעילה חברתית באיכה"ס ומורה בביה"ס הירוק (אריק שרון).
ורדית סגל מור – חברת הועדה
דותן בדני – מהנדס
צחי בירק – מהנדס חשמל
ענת מעיין – מורה למוסיקה
עידו רובינשטיין – מח' גינון בעירייה
אמיר אריאל – תושב
קישור להקלטת הדיוןhttps://vimeo.com/505547355:

רן יקיר – יו"ר הועדה לאיכות הסביבה מסכם את הפעילויות לשנת :2020
מנוי חדש  -מנהלת מדור בריאות הציבור – מורן שמרת (דיאטנית קלינית) -
תרכז ותיזום מהלכים בתחום בריאות הציבור ,מול רשת ערים בריאות ,אגפי העירייה
וגופים חיצוניים ובשיתוף תת ועדה לבריאות הציבור.
מנוי חדש  -רכז בע"ח במחלקה הוטרינרית – אלון יעקב
ממלא תקן חדש של רכז בע"ח המסייע בלכידה וטיפול בחיות רחוב ובר.
פעולות שנעשו במהלך שנת :2020
 פעילות לצמצום השימוש בקמינים מזהמים – איסור בשימוש קמינים ,אישור
מדיניות לאיסור רישוי של קמינים חדשים.
 מאבק בשריפות פיראטיות – פורום ראשי רשויות באזור שעובד עם משרדי
הממשלה בנסיון להגיע ליעול האכיפה וטיפול בשורשי הבעיה
 הנעת תכנית לצמצום מטרדי הריח במט"ש – תוכנית עבודה רב שנתית
בהובלת תאגיד מי הוד"ש הכוללת גם הקמת קו הולכה נפרד ממזרח העיר.
 מפגש בהובלת קהילת השמש  -מיזם ללא כוונת רווח הפועל ליצירת חוסן
אקלימי – התקנת גגות סולארים על גגות בתים פרטיים.
 פורום אזורי להיערכות למשבר אקלים – מרוכז ע"י היחידה האזורית לאיכ"הס
ומשתתפים בו בעלי ובעלות תפקידים מ 6-רשויות בשרון.
 הפחתת שימוש בכלים חד פעמיים –
 oפרוייקט כלים רב פעמיים בצהרונים
 oהפחתת שימוש בחד פעמי במשרדי העירייה
 oהעירייה רכשה  30סטים של כלים רב פעמיים שמאפשרים להשאלה ללא
עלות .בנתינת ערבון – נמצא בטיפול דוברת ואיילת שמש
 כיבוד בריא במשרדי העירייה ובישיבות  -ירקות חתוכים ,שימוש בכלים רב
פעמיים בועדות.
 קהילה וטבע בנחל הדס
 oמפגש משותף עם ועדת איכה"ס של דרום השרון ועם ידידי נחל הדס
 oתחילת שת"פ עם דרום השרון בנושא.
 oהכנות להגשת קול קורא של הקרן לשטחים פתוחים.
 oמסדרון אקולוגי (בתשובה לשאלה) – העירייה הגישה בקשה להכליל את
הנחלים במסדרון האקולוגי הארצי .במקביל ,המסדרון האקולוגי מוטמע
בתכניות באגף הנדסה.
 מימון מיזמי קיימות של קבוצות תושבים -מימון של  ₪ 10000לתמיכה במיזם
הזוכה 2 ,מיזמים ימומנו בשנת  2021ועוד מיזם אחד בשנת .2022
 גינה קהילתית נוספת בשכונת  30 – 1200ערוגות חדשות בנוסף ל36-
הקיימות שנחטפו תוך מס' ימים.

רינה שבתאי חברת מועצת העיר ואחראית על תיק ותיקים בעיר :עמותת קליק
יזמה ערכות לתבלינים למרותקי בית (וותיקים) גינות תבלינים במרפסות בתיהם.
 פרוייקט להתקנת גגות סולארים על מבנה ציבור – העירייה באמצעות החברה
הכלכלית ייוצאת לפרוייקט להקמת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות בתיה"ס.
באחריות אגף שפ"ע בעירייה – הצגת מצגת ע"י יוסי מתתיהו מנהל אגף שפ"ע:
יוסי מתתיהו -מנהל אגף שפ"ע יציג מצגת עם נתוני פסולת ומחזור עירוניים לשנים
 .2019-2020עליה בכל תחומי המיחזור ,והתייעלות משמעותית בתחום המיחזור של
ציוד אלקטרוני.
מצ"ב מצגת עם פירוט ונתונים מעודכנים
צוותי עבודה ומיקוד לשנת -:2021
בריאות הציבור – ועדה חשובה מאד ותלווה את מורן מול ייזום פעילויות וערים
בריאות.
תכנון מקיים וטבע עירוני -ועדה חשובה במאבקי הסתגלות והערכות בנושא אקלים
הסברה וחינוך -צוות שייגבש קמפיין והסברה לעסקים ומוסדות חינוך וכו'.
רפי בן מרדכי – חבר מועצת העיר והועדה
מציע להקים צוות אופניים
שמורות טבע – גבעת הכלניות
ירקון -שמורה מוכרזת ומאד מוזנחת.
רפי הציג את עמדתו בנושא קמינים ,והצעה למדיניות עירונית (מצורפת כנספח א) .לא
התקיים דיון בנושא בישיבה זו של הוועדה.
שלומית ברקוביץ׳ – מבקשת לקיים צוות איכות אויר – קמינים ,מט"ש ,ליווי שריפות
מחוץ לעיר
בימים הקרובים יו"ר הועדה לאיכה"ס רן יקיר יפיץ דף להרשמה לצוותים למעוניינים.
המשך ערב טוב לכולם – ט"ו בשבט שמח
רשמה :מזכירת הועדה
שרון ויינברג

נספח א – הצעת רפי בן מרדכי בנושא קמינים
 .1עץ הוא חומר בעירה מתחדש לא פוסילי .גז הוא חומר בעירה פוסילי הגורם לזיהום
האטמוספירה ולהעלאת חום כדור הארץ.
 .2הוד השרון תחולק לשכונות צמודות קרקע ושכונות רבי קומות.
 .3תערכנה במהלך החורף מדידות זיהום אוויר בשכונות צמודות הקרקע על ידי גוף ניטרלי.
 .4יערך שיתוף ציבור בו יוצגו בפני התושבים הנתונים ותערך הצבעה שכונתית על הפעלת
קמינים סגורים תקניים.
 .5הקמינים שיבדקו יהיו מסוג קמין סגור  stoveתיקני המופעל בדלק תקני ובעל ארובה
תיקנית.
 .6אם יהיה אדם שיופרע על ידי הפעלת קמין הפעלת קמין זה תופסק.

