
 

 

 

 30.6.2020מיום  1/20 פרוטוקול ישיבת וועדת איכות סביבה 

 נוכחים:

 :מועצהחברי 

 הגר פרי יגור, ראש המועצה

 יו"ר הוועדהעו"ד אביעד סיני, חבר מועצה 

 יעקב צדקה, סגן ראש המועצה 

 , מ"מ ראש המועצה  יואב קעטבי

 , חבר מועצה חבר וועדהאייל כגן עו"ד 

 חבר מועצה חבר וועדה -טל דנטס

 :עובדי מועצה

 מנהל אגף שפע -אהוד קוברסקי

 רכזת הקיימות –שירה ליאון זכות

 אגרונום המועצה -גור רתם

 משקיפים:

ב, ד'"ר עירית רתם, ניר גירון, אורי שדות, רוני גוטיארז, יוסי לוי, ברק גילת, שלומית אברהמוב, ארז אריא
אור, מאשה דולב, דבי לרר, תמר קינן, מאירה קופלמן קסטן, צביקה  -אריה, אסנת בר -מאי מרדכי, מני בן

שוורץ, דריה וידל, דוד חזן, מיכאל שרגהיים, בן שושן דן, בן שושן קלי, איתן קוה, עדה גילדר, יורם ברונר, 
 נחום גנצורסקי, ציפי ברנע, אושי סלע. טל ברוריה, יעל קינן, קרן אשכנזי,

 סדר יום:

 ברכות: 

דרמטי, קשור לאיכות חיים, לאיכות האוויר שאנו נושמים.  שמח ו איכו"ס נושא חשוב אביעד סיני:
 פים.תשנרשמו כל כך הרבה משת

ותחומי אחריות  אגרונוםגם כולל על העברת איכו"ס לאגף שפ"ע, אגף משמעותי ההגר פרי יגור: עדכון 
רוני, גינות ציבוריות יזה גם הטבע הע , שדה התעופה,איכו"ס זה לא רק מאבקים כגון האסדה .נוספים

חנו כאן כדי לשרת את הציבור, לשקף נואיכות החיים. חשוב למצוא את נקודת ההשקה עם התושבים. א
 צרכי הציבור. 

 ר עלו בוועדה דברים כגון תקן בנייה ירוקה. אייל כגן: באיכו"ס אין קואליציה ואין אופוזיציה. בעב

 דיון:

 הוצג מבנה הועדה לאיכות הסביבה על ידי יו"ר הועדה עו"ד אביעד סיני: (1
ניתן ליצור קשר ולהצטרף  -צוותי פעולה אשר ירוכזו על ידי מתנדבים. פרטי הקשר שלהם מוצגים 4יפעלו 

 לצוות הפעולה.

 052-272-8390חה"כ )לשעבר( יעל כהן פארן  –אנרגיה  .1

 054-773-1694רוני גוטיארז  –זיהום אויר  .2
 052-541-2244יוסי לוי  –מחזור ופסולת  .3
 054-990-4701קרן אשכנזי  –טבע עירוני, גינון ושטחים פתוחים  .4

 

 אור, תושבת. -הוצג מסמך מדיניות העצים על ידי אסנת בר  (2



 

 

 
 עצים, להימנע מכריתת עצים. מטרת המסמך: לקדם נטיעות

 מסמך מדיניות עצים. -ף נוסח מוצעמצור

 החלטה: המלצה על העלאת המסמך למליאת המועצה לאישור.

 הערות הציבור:

 נחום גנדרסקי: ברמת הגולן אסור להגיש פרויקט בלי אדריכל נוף.

 אחוזי בנייה ביחס לשטח. הוזכר כי הנושא בתחום הועדה לתו"ב.הגדרת יוסי לוי: בדיקה לגבי 

ברק גילת: נדרש להגדיר לו"ז, צריך לחסום הואדי לנסיעת רכבים, ישנה צמחיה אנדמית בחורשות, יש 
 כי נושאים אלה מתאימים לצוות טבע עירוני. וזכרלשלט ולגדר אותה. ה

למועצה לגבות  ונההמסילה המזרחית בשטח נתיבי ישראל. פ : ציון האקליפטוסים שנכרתו עבורוידל דריה
 המאבק.

 בה: כל הכריתות בתוך תחום הדרך של נתיבי ישראל.ם, אגרונום המועצה, תשוגור רת

 עדי גילדר: יש לתכנן נכון את המרחב הציבורי עם עצים מראש.

לכל פרויקט חדש ישולב אגף שפ"ע.  -חדשה של המועצה אהוד קוברסקי, מנהל אגף שפע, תשובה: מדיניות
 מחלקת גינון.ז לאדריכל נוף, מנהל כמו כן, בקרוב ייצא מכר

 עו"ד אביעד סיני: הצגת רעיון של נטיעה להנצחה.

 עדכון משולחן איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל על ידי עו"ד אביעד סיני. (3

 
 עדכון כי הגר פרי יגור ואביעד סיני דירקטורים באיגוד.

 מאבק נגד הקמת שדה התעופה במזרח חדרה. בג"ץ החזיר את הדיון לות"ל. .א

הסכם עם נובל אנרג'י. ניטור של איגוד ערים על האסדה וקבלת נתונים בזמן אמת. המועצה לא   .ב
 תמכה בהצעה מכיוון שלא ברור מה יהיה כלי הניטור, אין פירוט לוחות זמנים. 

 מתקיים דיון על מתקן הנזלה. -מתקן הנזלה .ג

 חמית של חדרה. עובדים על הקמת תחנת כוח בגז.תחנת כוח הפ .ד
 

 על ידי עו"ד אביעד סיני. -עדכון קמינים (4
 

 נוסחה טיוטא לחוק עזר מניעת מפגעים. פתוח להערות.

 מצורף מסמך טיוטא לחוק עזר.

 הערות הציבור:

 צביקה שוורץ: קוי מתח גבוה בשדרות הציונות מסכנים את התושבים.

 מאירה קופלמן קסטן: לפני שבונים פארקים צריך לשים תשתית.

 עדכון ממטה המאבק של המפטמות בכרכורארז אריאב: 

אריה: סכנות הקרינה. בזיכרון יעקב קידמו פרויקט: תסתכלו לי בעיניים. שבו סוגרים טלפונים  -מני בן
 -סכנה לציבור. קרינה מקוי חשמל -סלולר 5דור  צריך שיהיה תדר חם. -בכניסה לביה"ס. סכנות תאורת לד

 ותתק את הבעיה. צריך שניידת תעבור בכל היישוב, תמדוד

       

 רשמה: שירה ליאון זכות    


