ועדת הקיימות ואיכות הסביבה
בתאריך11/5/2021 :
שעות18:00-20:00:

משתתפים:
רן יקיר – יו"ר הועדה
שרון ויינברג – מזכירת הועדה
נאור שירי – חבר מועצה וחבר בועדה
רינה שבתאי – חברה בועדה
רפי בן מרדכי – חבר בועדה
עדי ברמוחה – חברת מועצה
כנרת כהן – חברת מועצה
תמי חיו – אחות גמלאית
יעקב שויצקי – חבר בועדה ופעיל בארגוני איכות סביבה
סיגל הרלין – איכה"ס ובע"ח – פעילה
שלום צארום – תושב
אלי הרמן – תושב מתחם 1200
ליאת לוי – תושבת
לירון לוי  -תושב
אורי כנרות – תושב
ענת מעיין – תושבת
צחי בירק – תושב
צביה משגב – תושבת
ורדית סגל-מור – תושבת
אמיר אלרון – תושב
מיקי הוז – תושב
שרון דבוש – תושבת
אילנה רוזנברג – תושבת
עמי פרנקל  -תושב
אורן תבור – מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה
עובדי עירייה ומוזמנים
מוטי דמארי – ס.מנהל אגף שפ"ע
אורן לוי – ס .מנהל פיקוח עירוני
איילת שמש – ע .ראש העיר
עידו רובינשטיין – מח' גינון בעירייה
מורן שמרת – מנהלת מדור בריאות
עומר כספי – מנהל אגף ביטחון ואכיפה
גלילה שמש – מנהלת מדור גנים
ד"ר נעמי אשר-מח' תרבות ונוער צעירים והקהילה

יו"ר הועדה – רן יקיר –
נתחיל בנושא ל"ג בעומר – נוהלים וארגון לל"ג בעומר מפי עובדי העירייה

מוטי דמארי – סגן מנהל אגף שפ"ע -:
הקמנו  4אתרים ציבוריים שהוכשרו ע"י העירייה
ברח' פשוש
ברח' חרש
ברח' ערבה
ברח' זמיר
יצאה הנחיה ע"י דוברות היכן מתקיימים האירועים קיימנו הארכות ביטחונית ע"י מנהל אגף הביטחון עומר כספי
ושמנו שילוט כולל מד"א ,כב"א ,וניידות סיור.
היו מקרים שעזרנו לכבות מדורות  ,היו כ 15אתרים שהיו בהם מדורות ולא היו חריגות ובעיות מיוחדות ,הכל
התנהל בסדר גמור.
אגף שפ"ע היה שותף לאירועי תרבות האגף דאג לניקיון איזורי האירועים.
עומר כספי – מנהל אגף ביטחון ואכיפה -:
נערכנו בסיור מקדים עם כבאות ומד"א וע"פ הנחיותיהם הכנו את השטח בכל אזור היו  3ניידות ביטחון ופיקוח
שפיקחו בכל העיר באותם מתחמים שהיו בהם מדורות סה"כ ב 4מתחמים בלבד.
עדי ברמוחה – חברת מועצה -:
באגף תרבות חשבנו איך לחגוג את ל"ג בעומר ללא מדורות הצענו  4פעילויות בגנים ציבוריים מהשעה 18-24
באירועים השתתפו המון ילדים וכיתות שלמות באו לצפות בסרטי קולנוע ,היו  2בריכות שחייה ספורטן וגלי רון
שגם שם חגגו.
סיירת הורים הסתובבה בכל העיר .
ד"ר נעמי אשר – מח' תרבות ונוער צעירים וקהילה -:
בספורטן וגלי רון היו פעילויות לילדים ונוער ,מטרת האירוע אוירה חגיגית ללא מדורות בתשלום
כניסה לבריכות היתה בעלות סמלית כדי לתת מענה למשפחות.
עדי ברמוחה -חברת מועצה-:
היו התכנסויות של בני נוער במספר בתים נטושים .מציינת שראתה שהשתמשו בבכלים רב פעמיים
רינה שבתאי – חברת מועצה
יש לנו בעיר נוער מדהים קשובים וממושמעים.
אילנה-:
בזמן קצר להיערך אחרת ,הזדמנות לשאול את הציבור לגבי מה נילמד בכל התהליך שנעשה
תשובה הטמעה ודרך לדעת מה האוכלוסיה בעיר חושבת.
סיגל הרלין-:
השלכת בע"ח למדורות הייתי השנה אחראית בעיר על הנושא .
שלום צארום-:
מעורב בנושא זיהום אויר וחבר בעמותה למען אוויר נקי.
עיריית הוד"ש עשתה שינוי יפה מאד לעומת שנים קודמות
שריפות יזמות ופירטיות ,שריפת פסולת אלה החומרים הכי רעלים המודעות גבוה ומשתפרת מעורבות גדולה
זיהום ארצי עולים פי  11מביום רגיל.
השנה באמת היתה ירידה משמעותית בהשוואה לשנים אחרות בהן היו מדורות.

עידו רובינשטיין – מח' גינון-:
לחלק פליירים זה דבר שלילי לדעתי צריכים לצמצם פסולת .

רן יקיר – יו"ר ועדה-:
באתר העירייה יש את כל הפעילויות לכל הגילאים בכל התחומים אפשר להירשם ואז מתעדכנים בהכל.
אלי הרמן -תושב מתחם -:1200
אחראי על גינה אקולוגית בשכונת  ,1200מאד חשוב שיתוף הפעולה עם ערים שכנות בשל נגע סביבתי .
שלום צארום-:
היתה פעילות ארצית והכריזו על צמצום מדורות בערים השכנות..
רן יקיר-:
נאסף פה בדיון חומר רב לחשיבה לגבי ניהול ל״ג בעומר בשנים הבאות .ההמלצות יוגשו להנהלת העירייה.
 שת״פ עם הרשויות הסמוכות בנושא צמצום מדורות פעילות הסברה במערכת החינוך לקראת ל״ג בעומר ,אך לא ברגע האחרון .יש לשקול פעילות חינוכיתבנושא זיהום אווי במהלך כל השנה
 יש לבדוק איך פורמט הפעילות השנה התקבל בציבור (שאלון) סיורים של קבוצות מתנדבים למניעת פגיעה בבעלי חיים הנעה לפעולה במסרים של העירייה (לדוגמא – לסיים מסרים בנושא בקריאה ״אנא הפיצו״) חשיבה על תכנים נוספים הקשורים לחג ,כדוגמת משואות במקום מדורותמס' עדכונים
 .1בתקציב  2021נוסף תקן למנהל מחלקת קיימות בעירייה :מיכרז ייצא בימים הקרובים
 .2במוסינזון – יריד שבועות בגינה אקולוגית – נערוך שם פגישה וסיור בהמשך.
 .3העירייה זכתה בקןל קורא סביב-טבע – נועד לתת כלים לטיפול בטבע עירוני .הקול הקורא כולל ארבעה
חלקים:
א .מיפוי טבע עירוני – העירייה זכתה בפרק זה בעבר ,וביצעה מיפוי בשנת 2014
ב .מיפוי מפגעים באזרוי טבע עירוני
ג .כתיבת מדריך לטיפול בטבע עירוני
ד .אירוע חינוכי קהילתי
קיימות וקהילה- :
העירייה זכתה בק״ק של המשרד להגנ״ס למימון של מיזמי קיימות של קבוצות תושבים .השנה בחרנו שני מיזמים,
ובשנת  2022ייבחר מיזם נוסף
מיזם  - 1גינה מושכת גינת פרפרים במתחם  – 1200באחריות אלי הרמן וקבוצת פעילים ופעילות בגינה
הקהילתית
גינה מושכת פרפרים – שטח מואר כרגע מאתרים שטח מתאים ולומדים על גינות פרפרים נוספות ,כדוגמת הגינה
בכפר סבא.
מיזם  – 2גידול צמחי מאכל – באחריות אמיר אלרון וקבוצת תושבים ותושבות.
המיזם מרחיב את פעילות גידול צמחי מאכל מגינות פרטיות לשטחים ציבוריים .בשלב ראשון – יותקנו אדניות
בנווה נאמן.
בנוסף למיזמים שזכו בק״ק ,הוצג מיזם נוסף שיזמה תושבת ,ומקודם ע״י העירייה.
מיזם ירגזי – תיבות קינון לציפור שיר קטנה ירגזי – באחריות ליאת לוי
ציפור שיר קטנה ירגזי ארץ ישראלי .הירגזי הוא ציפור מקומית שכמעט ונעלמה מהנוף בהוד השרון ,בגלל מחסור
בשטחי קינון (כתוצאה מבנייה מואצת) וחדירה של מינים פולשים.
במסגרת המיזם יותקנו תיבות קינון לירגזי ב 70גני ילדים בעיר ,בשיתוף פעולה עם מחלקת גני ילדים .הגננות
יעברו הכשרה והילדים ישתתפו בפעילויות מעקב בעונת הקינון.
בנוסף יותקנו תיבות קינון ב  35גינות ציבוריות.

הצעה שעלתה בדיון – לפרסם הוראות הרכבה והתקנה לתושבים ותושבות שירצו להתקין תיבות קינון בחצרות
פרטיות.
בחודשים הקרובים התקדם הפרויקט בחודש ספטמבר  2021מתחילים לתלות את תיבות הקינון.

רשמה:
שרון ויינברג – מזכירת ועדת קיימות ואיכות הסביבה

