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– יו"ר הועדה
– חברת הועדה
 חבר הועדה– מנהל אגף התפעול
– מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה
– מנהל מחלקת איכות הסביבה
– מנהל מחלקת גנים ונוף
– מזכירת מחלקת איכות הסביבה

נעדרים:
אביאל אברמוביץ – חבר הוועדה
דליק ווליניץ – חבר הועדה
נציג השר לאיכות הסביבה  -מר ירושלמי נאור  -נציג ארגון ארצי שענינו שמירה
על איכות הסביבה – נבצר ממנו עקב המצב
על סדר היום:
 .1נתונים וסקירה חופשית
 .2דיון חופשי להעלאת נושאים
הערה -הישיבה החלה באיחור של רבע שעה עד להגעת המוזמנים.
יו"ר הועדה חיים שאבי  -פותח את הישיבה ומבקש כי הועדה תשמש גורם
משפיע בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה ,טוען כי עד היום הועדות שהתכנסו
לא השפיעו ולא היו תוצאות בנושא.
כמו כן מבקש כי לישיבה הקרובה יועברו הנושאים ותינתן החלטה במה
להתמקד מאחר וקיימים הרבה נושאים לדיון.
מוסר כי היה ביקור של השר לאיכות הסביבה וכי ניתן לקבל סיוע מהמשרד בכל
מיני נושאים כגון אתר אשפה לאומי.
מרדכי תאני :אחד המרכיבים בנושא קיימות הינו הפסולת ,בשנת  2009הוכנה
תוכנית אב לפסולת ומיחזור שבה מוגדרים הרבה נושאים של פסולת .אחד
הזרמים הינו הפסולת הביתית ,מציג נתונים לגבי הפסולת.
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התשלום לקבלן נעשה לפי הנפה ,המחיר הוא המחיר שנקבע בשנת  ,2009באותה
שנה נערך סקר לספירת כלי אצירה ואחר-כך העסקה נסגרה.
המחיר הינו קבוע והחוזה עם הקבלן מסתיים ב.31.12.14-
כמו כן מוסר כי בתוך  4שנים ההתייקרות הייתה גבוהה.
כיום יש חילוץ של אריזות מקבלים תשלום של כ 14%-חילוץ אריזות מתוך
אשפה יבשה.
ברגע שהעירייה תחתום עם תאגיד "תמיר" העירייה תקבל  ₪ 401.-לכל טון.

יעקב וישיצקי:
כדאי לתת את הדעת איך להשקיע בנושא מאחר ויש הענות גדולה בנושא
ההפרדה.איסוף הנייר גדל ב 25%-בחדרי האשפה.
מורדי :חודש שעבר חילצנו  150טון חומר לסוגיו ,העירייה אמורה לקבל -
 ₪ 60,000.מתאגיד "תמיר" במידה וייחתם עמם חוזה.
התשלום עבור ההטמנה יורד מהכמות של הפסולת האורגנית
ממליץ לצאת לתוכנית מפורטת לכל נושא המחזור.
יצחק ספיר :מוסר כי המכרז כרגע נמצא בדיון אצל היועץ המשפטי.
חיים שאבי :מבקש לתאם ישיבה עם הנהלת העירייה בנושא.
מורדי :מסביר כי קיבלנו תב"ר בסך  ₪ 9,000,000.-מהמשרד להגנת הסביבה
עד עכשיו פקדנו  15500בתי אב.
יצחק ספיר :המשרד יצא עם קול קורא אושרו  14200בתי אב לפי  ₪ 132.-לכל
בית אב.
המשרד להגנת הסביבה אישר  7.2אש"ח והעירייה  1.8אש"ח.
העירייה שכרה את שירותי חברת "גרינאג'נדה" להעביר את תהליך ההטמעה
בבתים ובעסקים.
הייתה הסברה בתקשורת ,חולקו מדבקות ומודעות לבתים כמו חלק חולקו
עגלות אשפה ופחי שיש.
חברת "תובנות" דרך המוקד העירוני פונה בטלפון לתושבי ומסבירה את
התהליך.
יש צורך למנף את הנושא הייתה עליה ועכשיו יש ירידה.
מברך על יוזמתו של חיים שאבי לגבי מתקני הטכסטיל לחץ להבאתם וכרגע
בעיר קיימים  7מתקנים.
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יעקב וישצקי :בעיר הותקנו מתקנים לסוללות ומפוזרים בבתי הספר ,ובחנויות
קרטונים לבטריות לרווחת התושבים.
חיים שאבי :לגבי פסולת בנין יש לבצע אכיפה יותר רצינית ,למשל ברחוב כנרת
שופכים כל הזמן פסולת בנוי ,מבקש לדעת מה המדיניות.
ספיר יצחק :לפקח איכות הסביבה יש סמכויות שניתנות לו ,עובר קורס מיוחד,
מבחנים ,עבר בישיבת מועצת העיר ,פרטי הפקח ואושרו  3סעיפים לחוק העזר
אך עזב את העבודה.
כרגע אין פקח לעירייה
יהודה הולנדר :מסביר כי עד לפני כ 4-שנים האכיפה הסביבתית הייתה ע"י
המשרד להגנת הסביבה ,המדינה החליטה שכל הרשויות המקומיות החל משנת
 2010מחויבת לבצע אכיפה.
החוק מאגד  17חוקים סביבתיים ,אין החלטה של מועצת העיר לאמץ את החוק,
יש צורך לאמץ את החוק בצורה גורפת.
ההחלטה היא חשובה כי זה תהליך להכניס שנוי בחוקי העזר.
חיים שאבי :מבקש שיהודה יעביר את החוק ,ומבקש לקיים דיון בנושא אכיפת
החוק.
יצחק ספיר :יש כוונה להכשיר שכל פקח יבצע אכיפה כללית ופיקוח על חניה.
יהודה הולנדר :יעביר הגדרת תפקיד הנדרש ממפקח כזה.
מוסר כי נושא המחזור הפך להיות לדבר שהרשויות מתמודדות בו ,מהפכה שיש
בה עלויות גדולות.
בשנים הבאות לא תהיה המילה "פסולת" מאחר ויהיה תהליך אחר לא תהיה
קבורה של פסולת ,תהיה הפרדה ,פינוי פסולת בנין תעשה ע"י הרשויות
המקומיות ,המחוקק דורש שהרשות תלך על כל מערך פסולת הבניין.
נושא האלקטרוניקה תהיה גם אכיפה על הנושא ,הכול יהפוך למשאבים ,אם
העירייה לא תדע להתארגן העלויות לעירייה תהינה גבוהות מאוד.
צריך רכז שיטמיע את הטיפול בכל נושא משק הפסולת ,במידה ולא נצליח
להטמיע את הנושא וחשיבותו זה לא יעבוד.
בעיריית רעננה יש סמנכ"ל קיימות ,מנהלת מח' קיימות .בכפר סבא קיימת מח'
קיימות  +סמנכ"ל קיימות.
מוסר כי הוא מאוד מאמין ביכולת של הועדה להשפיע ,הועדה צריכה לקבל
החלטות על מנת שראש העיר יאשר אותם.

 WWW.HOD-HASHARON.MUNI.ILמוקד  108לשרותכם  24שעות ביממה .

חיים שאבי :מבקש את הצעת החוק למחזור פסולת לעיון ,כמו כן מבקש לבחון
שכר הולם לפקח איכות הסביבה.
יצחק ספיר  :יצאנו לשני מכרזים לפקח איכות סביבה ,הגיעו מועמדים
איכותיים כולל עם תארים והתנסות בתחום איכות הסביבה ,אך ויתרו על
התפקיד בגין שכר נמוך.
אלי אדרעי :גר בבני ברק ,כל פנוי שקית פסולת בנין עולה הרבה כסף.
יעקב ושיצקי :טוען כי הגיעו אליו תלונות שמערבבים במשאית אחת פסולת
רטובה ויבשה.
מורדי :התקבלו תלונות בודדות נבדקו עם הקבלן.
לגבי חוק האלקטרוניקה היו לפני שבועיים עם העתק הסכם )חיים ביקש לראות
את ההסכם( המלצתו לראות עם חתמו הערים השכנות על מנת שנעשה יחד
איסופים.
יעקב וישצקי :לגבי זיהום הקרקע מתחת להר הזבל ,לאחרונה נעשו בדיקות
בבתים פרטיים בהוד השרון ונמצאו זיהומים ,הממצא חמור מאוד ,אותו זיהום
קרקע יש בנוה הדר .
מורדי  :לפני מספר שנים נעשתה בדיקת זיהום קרקע בהר הזבל ולא נמצאו
ממצאים מזוהמים.
יהודה הולנדר :משרד התשתיות המים והאנרגיה מבצע בדיקות באותו איזור,
בגדול הממצאים יש זיהום ברמת השרון ולכיוון תל אביב ,האזור של הוד השרון
במעלה הזרם מתע"ש והלאה לא נמצאו ממצאים חריגים בכלל.
בגדול ניתן לבקש מרשות המים לבצע בדיקה דיבר איתם ונמסר כי במידה
והעירייה רוצה יש לפנות בצורה מסודרת ,המימון הוא של העירייה.
לגבי בניה קבלנים אשר בונים תחנות דלק נדרשו לערוך סקר קרקע ,הועדה
יכולה לדרוש מיזמים לערוך סקר כזה.
יעקב ושיצקי :בחלק המזרחי של כביש  4יש מפעל שבו מייצרים חומרי נפץ
והיה פיצוץ לפני מספר שנים ,צריך לקבל הנחיות איך מטפלים במפעל זה ,כמו
כן עולים ריחות של שריפה בלילות.
יהודה הולנדר :במשרד להגנת הסביבה יש רפרנט שאחראי על מפעל תע"ש ,את
התלונות יש להעביר למוקד המשרד לאיכות הסביבה ישירות יש כונן בכל שעה
והוא יכול לצאת למקום.
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יצחק ספיר :איגודן אחראים על השפדן ועל המט"ש ,הם בודקים בכל הארץ,
העירייה היתה מפעילה אותם ,כעת הנושא הועבר לטיפול התאגיד.
לאחרונה הוזמן בעל מוסך לשימוע בנושא השמנים שמזרים ,השימוע עושה את
העבודה ,כמו כן נבדקים הזרמה ואי פינוי שמנים .רק השבוע טיפלנו בהזרמה
של תשטיפים עם סבון ע"י חצי חינם לנחל.
שרונה הרשקו :לגבי מנדפים האם מזמינים מומחה לבדיקה.
ספיר יצחק :הם נבדקים ע"י תברואנית ,במידת הצורך משרד הבריאות .
חיים שאבי :לסיכום עלו מספר נושאים חשובים ,הועדה צריכה להיות ממוקדת
בנושא מיחזור  +איכות הסביבה.

רשמה :אמירה בר לב
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